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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1128. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja

vojaškega roka

Na podlagi 102. člena ustave Republike Slovenije in
drugega odstavka 22. člena zakona o vojaški dolžnosti (Ura-
dni list RS, št. 18/91, 74/95 in 86/02) ter na predlog
Ministrstva za obrambo, št. 822-01-5/2002-433 z dne
13. 3. 2003 izdajam

O D L O K
o predčasnem odpustu vojakov s služenja

vojaškega roka

1. člen
Slušatelje Šole za častnike vojnih enot, ki so služenje

vojaškega roka pričeli 23. septembra 2002, se s služenja
vojaškega roka odpusti 27. marca 2003.

Vojake, ki so služenje vojaškega roka v Slovenski voj-
ski pričeli 14. oziroma 15. oktobra 2002, se s služenja
vojaškega roka odpusti 17. oziroma 18. aprila 2003.

Slušatelje Šole za častnike vojnih enot in vojake iz
prvega in drugega odstavka odpustijo pristojna poveljstva
Slovenske vojske.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 823-00-2/03
Ljubljana, dne 18. marca 2003.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Republike Slovenije

zakona o knjižničarstvu (v nadaljnjem besedilu: zakon), med
njimi posebej tiste, ki so za uporabnika brezplačne, ter
obratovalni čas in način poslovanja knjižnic. Uredba mora
biti dostopna uporabnikom knjižnice.

2. člen
(vrste osnovnih storitev)

Osnovne storitve knjižnice so dostopne vsakomur v
obsegu, ki ga določa ta uredba in v skladu s pravilnikom o
splošnih pogojih poslovanja knjižnice. Te storitve se nana-
šajo na izposojo gradiva, posredovanje informacij in biblio-
pedagoško delo oziroma usposabljanje uporabnikov za upo-
rabo knjižnice.

3. člen
(pregled osnovnih storitev)

Knjižnica izvaja in omogoča naslednje osnovne storitve
za uporabnike:

– vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in
njihovo uporabo,

– uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vza-
jemnega kataloga, in drugih podatkovnih zbirk in informacij-
skih virov,

– dostop do splošno dostopnih elektronskih virov jav-
nih oblasti in njihovo uporabo,

– posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva,
– izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
– medknjižnično izposojo,
– usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
– pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in

pri uporabi knjižnice,
– seznanjanje z novostmi v knjižnici,
– preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjiž-

nice,
– rezerviranje knjižničnega gradiva,
– uporabo tehnične opreme namenjene uporabnikom,
– dostop do svetovnega spleta,
– dostop do dejavnosti in prireditev.

UPORABNIK IN ČLAN KNJIŽNICE

4. člen
(uporabnik)

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gra-
divo, storitve, prostore in opremo knjižnice.

5. člen
(član)

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico.
Član je lahko tudi pravna oseba. Članstvo izkazuje s člansko
izkaznico, ki je lahko skupna za več knjižnic. V tem primeru

VLADA
1129. Uredba o osnovnih storitvah knjižnic

Na podlagi 8. člena zakona o knjižničarstvu (Uradni list
RS, št. 87/01 in 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o osnovnih storitvah knjižnic

OSNOVNE STORITVE

1. člen
(osnovne storitve)

Ta uredba opredeljuje osnovne storitve knjižnic, name-
njene uporabnikom, ki so določene na podlagi 2. člena
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se šteje, da je uporabnik član v vsaki od knjižnic, za katere
velja izkaznica.

Nekatere osnovne storitve knjižnica omogoča le čla-
nom, in sicer tiste, ki povzročajo knjižnici dodatne stroške
zaradi vodenja evidenc, izdaje izkaznic in potrdil, zagotavlja-
nja sledljivosti izposojenega gradiva, obnavljanja poškodo-
vanega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti veza-
nih na uporabo določenih vrst gradiva, izpolnjevanja
obveznosti vezanih na avtorske in sorodne pravice in podo-
bno. Knjižnica jim lahko zaračuna članarino in/ali drugo
nadomestilo, s katerim pokrije del dodatnih stroškov, ven-
dar le, če pokrivanje teh stroškov ni zajeto v okviru financira-
nja javne službe.

Člani do osemnajstega leta starosti in brezposelne ose-
be so oproščeni članarin in vpisnin.

Član, ki uveljavlja pravico do oprostitve članarine in
drugih nadomestil zaradi brezposelnosti, dokaže svoj status
brezposelne osebe z ustreznim uradnim dokumentom.

BREZPLAČNE OSNOVNE STORITVE

6. člen
(izposoja, dostop in uporaba gradiva)

Knjižnica brezplačno omogoča:
– dostop do knjižničnega gradiva, njegovo uporabo v

prostorih knjižnice ter izposojo v čitalnice in na dom,
– seznanjanje z novostmi,
– rezerviranje gradiva,
– dostop in uporabo splošno dostopnih elektronskih

virov javnih oblasti,
– dostop in uporabo zakupljenih podatkovnih zbirk in

drugih informacijskih virov – v skladu s pogodbenimi določili
in viri financiranja.

7. člen
(posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva)

Knjižnica nudi pomoč pri uporabi javnih katalogov in
posreduje vsaj enostavne informacije o gradivu in iz gradiva,
ki je v lasti knjižnice, in do katerega ima knjižnica dostop.
Enostavna informacija je tista, ki jo knjižničar pridobi z upo-
rabo enega informacijskega vira.

8. člen
(informiranje uporabnikov)

Knjižnica informira uporabnike o svojem poslovanju in
organiziranosti ter jih seznanja z načini uporabe knjižnične-
ga gradiva, informacijskih virov in storitev, tako da omogoča
javno dostopnost internega pravilnika o splošnih pogojih
poslovanja in izdaja informativne publikacije v tiskani in elek-
tronski obliki.

9. člen
(usposabljanje uporabnikov)

Knjižnica zagotavlja usposabljanje uporabnikov, tako
da lahko ti samostojno:

– poiščejo informacije o gradivu, ki ga ima knjižnica, in
o gradivu, do katerega ima knjižnica dostop,

– uporabljajo vzajemni katalog in druge kataloge knjiž-
nice,

– uporabljajo tehnične pripomočke, ki so v javni upora-
bi v prostorih knjižnice.

10. člen
(elektronska pošta)

Splošne knjižnice omogočajo uporabnikom brezplač-
no uporabo elektronske pošte.

11. člen
(prireditve)

Knjižnica organizira prireditve, s katerimi promovira svo-
je knjižnične zbirke in svoje storitve. Uporabnikom omogoča
prost vstop na te prireditve.

OBRATOVALNI ČAS

12. člen
(obratovalni čas knjižnice)

Obratovalni čas knjižnice je čas, ko je knjižnica odprta
in izvaja storitve za uporabnike. Določen je v letnem delov-
nem načrtu knjižnice, ki ga potrdi ustanovitelj.

13. člen
(minimalni obseg obratovalnega časa)

Obratovalni čas knjižnice je za posamezno vrsto knjiž-
nic najmanj:

– nacionalna: neprekinjeno 9 ur dnevno, pet dni v te-
dnu, ob sobotah 5 ur,

– splošna:
– osrednja in osrednja območna: 8 ur dnevno, 5 dni

v tednu, ob sobotah 5 ur,
– krajevna knjižnica: 4 ure tedensko (do 2000 pre-

bivalcev), 15 ur tedensko (do 6000 prebivalcev), 4 ure
dnevno, 5 dni v tednu (nad 6000 prebivalcev),

– bibliobus: 1 obisk strnjenih naselij dvakrat meseč-
no.

Poletni in predpraznični obratovalni čas je opredeljen v
pravilniku o poslovanju knjižnice.

Knjižnice, katerih obratovalni čas ob uveljavitvi te ured-
be presega minimum iz prvega odstavka tega člena, na-
daljujejo z delom v že doseženem obsegu obratovalnega
časa.

14. člen
(urnik odprtosti)

Knjižnica mora biti odprta v času, ki ustreza največje-
mu številu njenih potencialnih porabnikov. Obratovalni čas
je objavljen na vidnem mestu ob vhodu v knjižnico.

NAČIN POSLOVANJA

15. člen
(pravilnik o splošnih pogojih poslovanja)

Način poslovanja knjižnice je predpisan s pravilnikom
o splošnih pogojih poslovanja (v nadaljnjem besedilu: pravil-
nik o poslovanju), ki mora biti dostopen uporabnikom knjiž-
nice. Pravila poslovanja z uporabniki so določena v poseb-
nem poglavju pravilnika o poslovanju. Knjižnica opredeli
vrste storitev in cenik kot dodatek k pravilniku o poslovanju,
ki mora biti sprejet do konca vsakega tekočega leta za
naslednje leto.

Uporabnik oziroma član je dolžan spoštovati pravilnik o
poslovanju knjižnice. Če uporabnik ravna proti njegovim do-
ločilom, ima knjižnica pravico, da ga izključi iz članstva.

16. člen
(pravila poslovanja)

Pravilnik o poslovanju knjižnice mora določati vsaj na-
slednje:

– etiko poslovanja,
– dolžnosti knjižnice do uporabnika in člana,
– pravice in dolžnosti uporabnika in člana do knjižnič-

nega gradiva,



Uradni list Republike Slovenije Št. 29 / 21. 3. 2003 / Stran 3523

– dostopnost in pogoje uporabe knjižnice,
– časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, stori-

tvah in uporabi knjižnice,
– jezik poslovanja,
– vrste storitev,
– cenik storitev.

PREHODNE DOLOČBE

17. člen
(rok za uskladitev izvajanja osnovnih storitev)

Knjižnica mora uskladiti izvajanje osnovnih storitev z
določbami te uredbe v treh mesecih od njene uveljavitve.

18. člen
(rok za uskladitev pravilnika o poslovanju)

Knjižnica mora uskladiti svoj pravilnik o poslovanju s to
uredbo v treh mesecih od njene uveljavitve.

19. člen
(rok za uskladitev obratovalnega časa)

Knjižnica mora uskladiti obratovalni čas s to uredbo v
enem letu od njene uveljavitve.

KONČNA DOLOČBA

20. člen
(rok za uveljavitev uredbe)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 631-05/2003-1
Ljubljana, dne 13. marca 2003.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
1130. Pravilnik o priznanjih na področju izvrševanja

kazenskih sankcij

Na podlagi drugega odstavka 216. člena zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00)
izdaja minister za pravosodje

P R A V I L N I K
o priznanjih na področju izvrševanja kazenskih

sankcij

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa vrste priznanj, pogoje in postopek

za podeljevanje priznanj za uspehe na področju boljšega
izvrševanja kazenskih sankcij, sestavo komisije in evidenco
o podeljenih priznanjih.

II. VRSTA PRIZNANJ

2. člen
Delavcem in posameznim organizacijskim enotam

Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih san-
kcij (v nadaljnjem besedilu: uprava) se podeljujejo naslednja
priznanja:

– pismena pohvala;
– znak uprave;
– plaketa Ministrstva za pravosodje.

1. Pismena pohvala

3. člen
Pismena pohvala se podeli za vidnejše dosežke za

uspešno in dolgoletno delo ali sodelovanje na področju
izvrševanja kazenskih sankcij.

Pismena pohvala se lahko isti osebi podeli večkrat.

4. člen
Pismena pohvala je listina iz ročno izdelanega papirja

formata A4 z vtisnjenim stiliziranim simbolom uprave. Na
sredini zgornjega dela listine je državni grb in napis: Repu-
blika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje. Nato sledi: PO-
HVALA. V sredini spodnjega dela listine se izpiše ime in
priimek dobitnika, za tem so izpisani razlogi podelitve priz-
nanja. V levem spodnjem delu je izpis Ljubljana in prostor za
datum izdaje, v desnem delu pa je izpis ‘’minister’’ in prostor
za lastnoročni podpis ministra za pravosodje.

Pismena pohvala se podeli v usnjeni mapi skupaj s
kratko obrazložitvijo.

Usnjena mapa ima na zunanji strani slepi odtis simbola
uprave v velikosti 8 cm. Na levi notranji strani mape je
prostor za namestitev lista s kratko obrazložitvijo, na desni
strani je prostor za vložitev pismene pohvale.

2. Znak uprave

5. člen
Znak uprave se podeli za izjemne dosežke na posa-

meznih področjih izvrševanja kazenskih sankcij ali za po-
sebne zasluge pri krepitvi spoštovanja in varstva človekovih
pravic in humanizacije postopanja z zaprtimi osebami.

Znak uprave se lahko posameznemu dobitniku podeli
le enkrat, posameznim organizacijskim enotam in zunanjim
sodelavcem pa večkrat.

6. člen
Znak uprave je reliefno izdelan simbol uprave v obliki

okrogle ploščice premera 64 mm.
Znak je izdelan iz kovine in je pozlačen z 12 mikroni

zlata. Znak je shranjen v etuiu z vrhnjo plastjo žametne
tkanine modre barve.

Vsakemu znaku pripada še pomanjšana oblika tega
znaka premera 20 mm, ki ima na zgornjem delu dodano
zanko za pripenjanje na trak, ki je enake barve kot znak ter
je zložen v obliki enakostraničnega trikotnika s stranicami, ki
merijo 35 mm. Na hrbtni strani ima mehanizem za pripenja-
nje na oblačilo.

Znak uprave se podeli skupaj s posebno listino, ki je
oblikovno enaka kot pismena pohvala, v usnjeni mapi in s
kratko obrazložitvijo.
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3. Plaketa ministrstva

7. člen
Plaketa ministrstva se podeli za izjemno strokovno de-

lo, pomembne izboljšave pri delu ali za izjemne zasluge pri
razvoju in krepitvi ugleda sistema izvrševanja kazenskih san-
kcij v daljšem časovnem obdobju.

Plaketa se lahko posameznemu dobitniku, organizacij-
ski enoti ali zunanjemu sodelavcu podeli le enkrat.

III. PODELJEVANJE PRIZNANJ

8. člen
Uprava vsako leto objavi interni razpis za podelitev priz-

nanj in ga posreduje vsem organizacijskim enotam.

Razpis iz prejšnjega odstavka mora vsebovati obrazlo-
žitev meril za podeljevanje priznanj in rok, v katerem je treba
predloge dostaviti komisiji.

Predloge za podelitev priznanj pripravijo vodje sektor-
jev in jih posredujejo komisiji.

Predlogi iz prejšnjega odstavka morajo biti podrobno
obrazloženi, v njih morajo biti navedene vse okoliščine, ki
utemeljujejo podelitev posameznega priznanja.

9. člen
Predloge za podelitev priznanj obravnava tričlanska ko-

misija, ki jo imenuje direktor uprave izmed zaposlenih na
sedežu uprave.

Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člani ko-
misije imajo namestnike, ki člane komisije nadomeščajo v
primeru njihove odsotnosti.

Predloge za podelitev priznanj predloži komisija v odlo-
čitev ministru za pravosodje. Minister za pravosodje lahko
podeli priznanje tudi po lastni presoji.

10. člen
Če tisti, ki naj bi dobil priznanje, pred podelitvijo umre,

se priznanje izroči njegovi ožji družini.

11. člen
Ob dnevu uprave devetega aprila se praviloma podelju-

je priznanja. Na svečan način jih podeljuje minister za pra-
vosodje.

IV. EVIDENCA

12. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi, obdeluje, upo-

rablja in hrani uprava.
V evidenco se poleg podatkov o dobitniku priznanja

(ime in priimek, zavod za prestajanje kazni zapora) vpišejo
tudi vrsta priznanja, razlog podelitve, datum podelitve, pred-
lagatelj in podatek o že prejetih priznanjih.

V. RISBE PRIZNANJ

13. člen
Risbe priznanj iz 4., 6. in 7. člena tega pravilnika so

objavljene skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.

VI. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Podrobnejše kriterije za podelitev posameznih priznanj

določi direktor uprave v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.

15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se prenehajo

uporabljati interni akti ministrstva za pravosodje o podeljeva-
nju priznanj za področje izvrševanja kazenskih sankcij.

16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 791-2/2003
Ljubljana, dne 6. marca 2003.

mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister

za pravosodje
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ZN AK  UPRAVE
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Ljubljana,
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1131. Pravilnik o spremembah odredbe o določitvi
števila mest državnih tožilcev na Državnem
tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na
okrožnih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
in o določitvi števila mest pomočnikov državnih
tožilcev

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o
državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94, 59/99, 56/02
in 110/02) izdaja minister, pristojen za pravosodje

P R A V I L N I K
o spremembah odredbe o določitvi števila mest

državnih tožilcev na Državnem tožilstvu
Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih
državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o
določitvi števila mest pomočnikov državnih

tožilcev

I
V odredbi o določitvi števila mest državnih tožilcev na

Državnem tožilstvu Republike Slovenije, na višjih in na okrož-
nih državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi
števila mest pomočnikov državnih tožilcev (Uradni list RS,
št. 83/94, 61/98, 57/99 in 31/00) se v naslovu in besedi-
lu besedilo “Državno tožilstvo Republike Slovenije” v ustrez-
nem sklonu nadomesti z besedilom “Vrhovno državno tožil-
stvo Republike Slovenije” v ustreznem sklonu.

II
V četrtem odstavku III. točke se besedilo “3 državne

tožilce” nadomesti z besedilom “5 državnih tožilcev”.

III
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 164-17/02
Ljubljana, dne 10. marca 2003.

Minister za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

K temu pravilniku je dala soglasje Vlada Republike Slo-
venije z dne 27. 2. 2003 pod št. 734-01/2003-1 na podla-
gi drugega odstavka 14. člena zakona o državnem tožilstvu.

1132. Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev
semenskega materiala kmetijskih rastlin

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena, drugega od-
stavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in petega od-
stavka 9. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih
rastlin (Uradni list RS, št. 58/02), izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o vodenju registra dobaviteljev semenskega

materiala kmetijskih rastlin

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik predpisuje obrazec in vsebino vloge za vpis
v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih ras-
tlin (v nadaljnjem besedilu: register); listine, ki morajo biti vlogi

priložene ter pogoje, ki jih morajo glede strokovne usposob-
ljenosti izpolnjevati osebe, odgovorne za izpolnjevanje obvez-
nosti dobaviteljev (v nadaljnjem besedilu: odgovorna strokov-
na oseba); vsebino in način vodenja registra; vrste kmetijskih
rastlin, za katere veljata izjemi glede vpisa v register, ter kriteri-
je za določitev majhnih pridelovalcev in lokalnega trga.

2. člen
(pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-
men:

1. dobavitelj semenskega materiala kmetijskih rastlin (v
nadaljnjem besedilu: dobavitelj) je vsaka fizična ali pravna
oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti:
pridelava, priprava za trg, uvoz oziroma trženje semenskega
materiala kmetijskih rastlin;

2. mesto pridelave je lokacijsko, organizacijsko in po-
slovno zaokrožena gospodarska celota in je lahko kmetijsko
gospodarstvo ali vsaka druga lokacija, na kateri dobavitelj
opravlja dejavnosti dobavitelja. Dobavitelj lahko opravlja de-
javnosti dobavitelja na različnih mestih pridelave. Vsako me-
sto pridelave ima lahko več ločenih enot pridelave;

3. kmetijsko gospodarstvo je mesto pridelave, ki je or-
ganizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki
ima enotno vodstvo in ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.

3. člen
(zavezanci za vpis v register)

(1) Vpis v register je obvezen za dobavitelje, ki na ob-
močju Republike Slovenije pridelujejo, pripravljajo za trg, uva-
žajo oziroma tržijo semenski material kmetijskih rastlin:

– seme žit,
– seme krmnih rastlin,
– seme pese,
– seme oljnic in predivnic,
– seme zelenjadnic,
– semenski krompir,
– razmnoževalni oziroma sadilni material zelenjadnic, ra-

zen semena,
– razmnoževalni material oziroma sadike sadnih rastlin,
– razmnoževalni material vinske trte oziroma trsne ce-

pljenke,
– razmnoževalni material oziroma sadike hmelja,
– razmnoževalni material okrasnih rastlin.
(2) Vrste kmetijskih rastlin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic

in predivnic, zelenjadnic, krompirja, sadnih rastlin, trte, hme-
lja in okrasnih rastlin) iz prejšnjega odstavka so podrobneje
določene s predpisom o vrstah kmetijskih rastlin, količinah
semenskega materiala kmetijskih rastlin ter obrazcu zahteve
za dovolitev trženja oziroma za izdajo posebnega uvoznega
dovoljenja.

4. člen
(izjema za majhne pridelovalce in lokalni trg)
(1) Vpis v register ni obvezen za dobavitelje, ki so majhni

pridelovalci:
– razmnoževalnega oziroma sadilnega materiala zelenja-

dnic, razen semena,
– razmnoževalnega materiala okrasnih rastlin,
– razmnoževalnega materiala oziroma sadik sadnih ras-

tlin.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za do-

bavitelje semenskega materiala vrste Beta vulgaris L. ter se-
menskega materiala vrst iz rodov Chaenomeles Lindl., Coto-
neaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl.,
Malus Mill., Mespilus L., Prunus L., Pyracantha Roem., Pyrus
L., Sorbus L., Stranvaesia Lindl. vpis v register obvezen.

(3) Dobavitelj se šteje za majhnega pridelovalca, če je
njegova celotna pridelava semenskega materiala kmetijskih
rastlin, navedenih v prvem odstavku tega člena:
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– namenjena za samooskrbo oziroma za prodajo na lo-
kalnem trgu fizičnim osebam, ki so končni uporabniki tega
semenskega materiala in ki se ne ukvarjajo s pridelavo teh
vrst kmetijskih rastlin za namene trženja, in

– izhaja iz zemljišča, manjšega od 100 m2 za pokrite,
oziroma 1000 m2 za nepokrite površine ali če dohodek iz
pridelave tega semenskega materiala v gospodarskem letu
ne presega 1/3 letne povprečne plače na zaposlenega v
Republiki Sloveniji.

(4) Šteje se, da majhen pridelovalec iz prejšnjega od-
stavka prodaja na lokalnem trgu, če prodaja semenski materi-
al kmetijskih rastlin na mestu pridelave ali na maloprodajni
tržnici.

5. člen
(izjema za distributerje)

Vpis v register tudi ni obvezen za dobavitelje, ki se ukvar-
jajo izključno z distribucijo semenskega materiala kmetijskih
rastlin, ki je v izvirnem pakiranju in označen v skladu s predpi-
si, ki urejajo trženje posamezne vrste ali skupine semenske-
ga materiala kmetijskih rastlin oziroma s predpisi, ki urejajo
zdravstveno varstvo rastlin.

6. člen
(pogoji za vpis v register)

(1) Dobavitelji se vpišejo v register, če zagotovijo odgo-
vorno strokovno osebo, ki glede strokovne usposobljenosti
izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega pravilnika in ki bo odgovor-
na za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja v skladu s predpisi,
ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.

(2) Šteje se, da je dobavitelj zagotovil odgovorno stro-
kovno osebo, če:

– je ta oseba pri dobavitelju redno zaposlena ali če
opravlja naloge odgovorne strokovne osebe na podlagi po-
godbe, in

– če je dobavitelj to osebo pooblastil, da bo v njegovem
imenu odgovorna za izpolnjevanje obveznosti dobavitelja iz
prejšnjega odstavka.

7. člen
(pogoji za odgovorno strokovno osebo)

(1) Odgovorna strokovna oseba iz prvega odstavka prej-
šnjega člena je lahko vsaka fizična oseba, ki ima:

– višješolsko ali visokošolsko izobrazbo, smer agrono-
mija, ter najmanj eno leto delovnih izkušenj pri pridelavi, pri-
pravi za trg oziroma trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin, ali

– srednješolsko izobrazbo kmetijske smeri ter najmanj 3
leta delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma
trženju semenskega materiala zadevnih vrst kmetijskih rastlin,
ali

– poklicno izobrazbo kmetijske smeri ali preizkus znanja
s tega področja ter najmanj 5 let delovnih izkušenj pri pridela-
vi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih vrst kmetijskih
rastlin.

(2) Če se dobavitelj ukvarja s pridelavo, pripravo za trg,
uvozom oziroma trženjem razmnoževalnega materiala lesna-
tih okrasnih rastlin, se za odgovorno strokovno osebo lahko
zahteva enaka stopnja izobrazbe kot v prvem odstavku tega
člena s področja gozdarstva.

(3) Dobavitelj, ki je fizična oseba, je lahko hkrati odgo-
vorna strokovna oseba, če glede strokovne usposobljenosti
izpolnjuje pogoje iz tega člena.

(4) Ne glede na določbe tega člena je fizična oseba
lahko odgovorna strokovna oseba pri več dobaviteljih le, če
ima visokošolsko izobrazbo, smer agronomija ali kadar je to
primerno, smer gozdarstvo, ter najmanj eno leto delovnih
izkušenj pri pridelavi, pripravi za trg oziroma trženju zadevnih
vrst kmetijskih rastlin.

(5) Ne glede na določbe tega člena mora dobavitelj, ki
prideluje, pripravlja in daje na trg uradno potrjen semenski

material, zagotoviti odgovorno strokovno osebo, ki ima naj-
manj višješolsko ali visokošolsko izobrazbo smeri agronomi-
ja, in najmanj 3 leta delovnih izkušenj pri pridelavi, pripravi za
trg in trženju zadevnih vrst kmetijskih rastlin.

8. člen
(vloga za vpis v register)

(1) Vlogo za vpis v register (v nadaljnjem besedilu: vloga)
mora dobavitelj vložiti pri Upravi Republike Slovenije za var-
stvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava).
Vloga se vloži na Obrazcu 1 in na Obrazcu 2, ki sta kot
priloga sestavni del tega pravilnika.

(2) Dobavitelj mora vlogi priložiti:
1. dokazilo o zagotovitvi odgovorne strokovne osebe:
– kopijo pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja, ali
– kopijo druge pogodbe, s katero dobavitelj in odgovor-

na strokovna oseba dogovorita medsebojna razmerja, v po-
godbi morajo biti določene obveznosti odgovorne strokovne
v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih
rastlin in s tem pravilnikom;

2. dokazila o strokovni usposobljenosti odgovorne stro-
kovne osebe, to je vsaj:

– kopijo diplome, spričevala ali potrdila o preizkusu zna-
nja, in

– kopijo delovne knjižice, potrdila pristojne upravne eno-
te o statusu kmeta ali drugega dokazila, iz katerega sta razvi-
dna delovna doba in delovne izkušnje;

3. podpisano pooblastilo dobavitelja iz druge alinee dru-
gega odstavka 6. člena ter izjavo dobavitelja, oboje na Obraz-
cu 3, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.

(3) Obrazec 2 se vloži za vsako mesto pridelave oziroma
za vsako enoto pridelave posebej.

(4) Če dobavitelj opravlja dejavnosti dobavitelja na kme-
tijskem gospodarstvu, ki ni pravna oseba, in dobavitelj ni
nosilec kmetijskega gospodarstva, mora vlogi priložiti izjavo
na Obrazcu 4, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika,
podpisano s strani osebe, ki je nosilec kmetijskega gospo-
darstva v skladu s predpisi o registru kmetijskih gospodar-
stev.

(5) Če je dobavitelj kmetijsko gospodarstvo, ki še ni
vpisano v register kmetijskih gospodarstev, se mora v skladu
s predpisi o registru kmetijskih gospodarstev vpisati tudi v
register kmetijskih gospodarstev.

9. člen
(izdaja odločbe)

(1) Uprava vlogo evidentira in na podlagi podatkov v
vlogi preveri, ali je dobavitelj zavezan k vpisu v register.

(2) Če uprava ugotovi, da je dobavitelj zavezan k vpisu v
register in izpolnjuje predpisane pogoje za vpis v register, izda
uprava odločbo o vpisu v register. Z odločbo dobavitelju do-
deli neponovljivo registrsko številko dobavitelja v skladu s
predpisi, ki urejajo zbirke podatkov ministrstva.

(3) Če uprava ugotovi, da dobavitelj ni zavezanec za vpis
v register, ker ne opravlja vsaj ene izmed dejavnosti iz 3.
člena tega pravilnika, ali ker zanj velja izjema iz 4. ali 5. člena
tega pravilnika, uprava s sklepom zavrže vlogo za vpis v regi-
ster.

(4) Če v roku najmanj treh mesecev od prejema poziva
na dopolnitev vloge ta ni popolna ali je iz nje razvidno, da
pogoji iz 6. oziroma 7. člena tega pravilnika niso izpolnjeni,
uprava vpis v register z odločbo zavrne.

10. člen
(vpis sprememb in dopolnitev v register)

(1) Registrirani dobavitelj mora sporočiti upravi spre-
membe podatkov, ki se vodijo v registru, zlasti glede dejavno-
sti dobavitelja, odgovorne strokovne osebe oziroma skupin
semenskega materiala kmetijskih rastlin iz drugega odstavka
3. člena tega pravilnika v roku 30 dni od nastale spremembe.



Stran 3530 / Št. 29 / 21. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije

(2) Registrirani dobavitelj, ki se želi poleg ali namesto
dejavnosti, za katere je bil prvotno registriran, registrirati za
druge dejavnosti po tem pravilniku, mora pri upravi vložiti
vlogo o dopolnitvi vpisa v register.

(3) Vlogo za spremembe ali dopolnitve vpisa v register
vloži registrirani dobavitelj na Obrazcu 1 oziroma Obrazcu
2. Vlogi je potrebno priložiti ustrezna dokazila iz drugega
odstavka 8. člena o izpolnjevanju pogojev za vpis spre-
memb ali dopolnitev vpisa v register.

(4) Če so izpolnjeni pogoji iz 6. oziroma 7. člena tega
pravilnika, izda uprava dobavitelju odločbo o spremembah
ali dopolnitvah vpisa v register ter na podlagi izdane odločbe
vpiše spremembe in dopolnitve v register.

11. člen
(vpis v register po uradni dolžnosti)

(1) Uprava v skladu s prvim odstavkom 81. člena zako-
na o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS,
št. 58/02) vpiše v register dobaviteljev po uradni dolžnosti
dobavitelje, ki so bili:

– do uveljavitve zakona o semenskem materialu kmetij-
skih rastlin vpisani v register pridelovalcev oziroma dodelo-
valcev kmetijskega semena in sadik v skladu z 18. členom
zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73 in
29/86), ali

– do uveljavitve tega pravilnika vpisani v register imetni-
kov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov, ki ga vodi uprava v skladu s predpisi o pogojih
za registracijo imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proiz-
vodov in nadzorovanih predmetov za namene zdravstvenega
varstva rastlin, in o pogojih za izdajanje rastlinskih potnih
listov,

če upravi najpozneje do 31. julija 2003 pošljejo podat-
ke, potrebne za vpis v register dobaviteljev, na Obrazcu 1 in
na Obrazcu 2, ki jima morajo biti priložene podpisane izjave
in pooblastilo na Obrazcu 3, v primeru iz četrtega odstavka
8. člena tega pravilnika pa tudi izjava na Obrazcu 4.

(2) Po preteku roka iz prejšnjega odstavka uprava vpi-
še dobavitelje iz prvega odstavka v skladu z določbami 8. in
9. člena tega pravilnika.

12. člen
(izbris iz registra)

(1) Registrirani dobavitelj mora v roku 30 dni po prene-
hanju opravljanja dejavnosti, za katere se je registriral, pri
upravi vložiti predlog za izbris iz registra. Uprava takega
dobavitelja izbriše iz registra v roku 30 dni od vložitve pre-
dloga za izbris.

(2) Uprava že registriranega dobavitelja po uradni dol-
žnosti izbriše iz registra, če se na podlagi inšpekcijskega
pregleda ugotovi, da je prenehal izpolnjevati pogoje iz 6.
oziroma 7. člena tega pravilnika.

(3) Uprava izbriše po uradni dolžnosti ali na predlog
pristojnega inšpektorja dobavitelja, ki ne izpolnjuje obvezno-
sti dobavitelja, predpisanih z zakonom, ki ureja semenski
material kmetijskih rastlin oziroma predpisov, ki urejajo pri-
delavo in trženje zadevne skupine semenskega materiala
kmetijskih rastlin, za čas do ponovnega izpolnjevanja le-teh.

(4) Za ponovni vpis v register mora dobavitelj ponovno
vložiti vlogo iz 8. člena tega pravilnika in predložiti predpisa-
na dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis v register. Pred
ponovnim vpisom uprava preveri izpolnjevanje pogojev za
vpis po tem pravilniku.

13. člen
(način vodenja registra in povezovanje z drugimi zbirkami

podatkov ministrstva)
(1) Register vzpostavi in vodi uprava. Register se vodi

kot računalniška zbirka podatkov, ki se za potrebe informa-

cijskega sistema imenuje SEME-register. V register se vpi-
šejo neponovljiva registrska številka dobavitelja ter podatki
iz Obrazca 1 in Obrazca 2.

(2) Uprava povezuje podatke iz registra z drugimi po-
datki, ki jih vodi uprava svojih zbirkah podatkov.

(3) Uprava lahko za vodenje registra pridobiva in upo-
rablja tudi podatke iz zbirk podatkov, ki jih vodi ministrstvo v
skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, in drugih iz zbirk
podatkov, opredeljenih v zakonu, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin.

(4) Način vodenja in vzdrževanja SEME-registra, nje-
govo povezovanje s FITO-registrom ter z drugimi zbirkami
podatkov ministrstva določajo tudi predpisi, ki urejajo zbirke
podatkov ministrstva.

14. člen
(evidenca odgovornih strokovnih oseb dobaviteljev)
Uprava vzpostavi in vodi evidenco odgovornih strokov-

nih oseb dobaviteljev. V evidenci se na enoten način vodijo
podatki:

1. o odgovorni strokovni osebi dobavitelja:
– ime in priimek,
– kontaktni naslov s hišno številko,
– izobrazba,
– telefon/telefaks,
– davčna številka,
– enotna matična številka občana;
2. o dobavitelju:
– dodeljena registrska številka dobavitelja,
– ime, priimek in naslov oziroma firma in sedež,
– oseba, pooblaščena za zastopanje (zakoniti zasto-

pnik) dobavitelja v primeru pravnih oseb,
– vrsta pogodbenega odnosa med dobaviteljem in od-

govorno strokovno osebo,
– datum sklenitve delovnega razmerja ali pogodbe z

odgovorno strokovno osebo ter čas trajanja v primeru, ko
gre za pogodbeno razmerje za določen čas.

15. člen
(nadzor dobaviteljev)

(1) Nadzor dobaviteljev izvajata fitosanitarni in kmetijski
inšpektor v skladu z zakonom, ki ureja semenski material
kmetijskih rastlin, in s predpisi, ki urejajo pridelavo in trženje
posamezne skupine semenskega materiala kmetijskih ras-
tlin.

(2) Nadzor dobaviteljev, ki se ukvarjajo s pridelavo,
pripravo za trg, uvozom oziroma trženjem semenskega ma-
teriala, ki so rastline s seznama V.A oziroma V.B, izvaja
fitosanitarni inšpektor tudi v skladu s predpisi o zdravstve-
nem varstvu rastlin.

16. člen
(predpis, ki preneha veljati)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-
vilnik o pogojih za pridelovanje, dodelavo in promet kmetij-
skega semena in sadik (Uradni list SRS, št. 36/74).

17. člen
(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 31-08-25/2003
Ljubljana, dne 24. februarja 2003.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.
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1133. Odločba o imenovanju kontrolne organizacije za
ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc, jagnjet in
sesnih jagnjet na klavni liniji

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02–ZDU–1 in 58/02–ZMR–1), 5. čle-
na pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc, jag-
njet in sesnih jagnjet na klavni liniji (Uradni list RS, št. 28/01)
in javnega razpisa za imenovanje kontrolnih organizacij za
ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc, jagnjet in sesnih jag-
njet na klavni liniji (Uradni list RS, št. 115/02) izdaja minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D L O Č B O
o imenovanju kontrolne organizacije za

ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc, jagnjet in
sesnih jagnjet na klavni liniji

I
Za opravljanje ocenjevanja in razvrščanje trupov ovc,

jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji se imenuje Inspect
Ljubljana, Mednarodno podjetje za kontrolo kakovosti in
količine blaga, svetovanje ter inženiring d.d., Jakšičeva 5,
1000 Ljubljana.

II
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo

sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medse-
bojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

III
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 324-95/2002
Ljubljana, dne 5. marca 2003.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franci But l. r.

1134. Odločba o imenovanju kontrolne organizacije za
ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in
polovic na klavni liniji

Na podlagi 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00, 52/02–ZDU–1 in 58/02–ZMR–1), 15.
člena pravilnika o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov
in polovic na klavni liniji (Uradni list RS, št. 103/01) in
javnega razpisa za imenovanje kontrolnih organizacij za oce-
njevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni
liniji (Uradni list RS, št. 115/02) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

O D L O Č B O
o imenovanju kontrolne organizacije za

ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in
polovic na klavni liniji

I
Za opravljanje ocenjevanja in razvrščanje govejih tru-

pov in polovic na klavni liniji se imenuje Inspect Ljubljana,

Mednarodno podjetje za kontrolo kakovosti in količine bla-
ga, svetovanje ter inženiring d.d., Jakšičeva 5, 1000 Ljub-
ljana.

II
Na podlagi te odločbe bo s pooblaščeno organizacijo

sklenjena pogodba, kjer se bodo natančno določile medse-
bojne pravice in obveznosti pogodbenih strank.

III
Izrek te odločbe se objavi v Uradnem listu Republike

Slovenije.

Št. 324-92/2002/3
Ljubljana, dne 5. marca 2003.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franci But l. r.

1135. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza
določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa
kokošje kuge – aviarna influenza

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja direktor Veterinar-
ske uprave Republike Slovenije v zadevi preprečevanja vna-
šanja in širjenja živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in
njihovega zatiranja v Republiki Sloveniji

O D L O Č B O
o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk

zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge – aviarna
influenza

I
Da bi preprečili vnos kokošje kuge – aviarne influenze

v Republiko Slovenijo, se iz držav, navedenih v Prilogi 1 te
odločbe, prepoveduje uvoz v Republiko Slovenijo za na-
slednje pošiljke:

– domača in divja perutnina;
– živila, proizvodi, surovine ter odpadki, ki izvirajo od

domače in divje perutnine in niso bili obdelani na način, ki
zagotavlja uničenje virusa kokošje kuge;

– krma, ki izvira od domače in divje perutnine in je
namenjena za uporabo v prehrani živali ali za uporabo v
živilski industriji in ni bila obdelana na način, ki zagotavlja
uničenje virusa kokošje kuge.

Prevoz pošiljk iz prejšnjega odstavka je preko ozemlja
Republike Slovenije iz držav iz Priloge 1 te odločbe dovoljen
samo za živila, proizvode, surovine, odpadke ter krmo, ki
izvirajo od domače in divje perutnine pod pogojem, da je
pošiljka originalno zapečatena in jo spremlja certifikat, iz
katerega je razvidna istovetnost pošiljke. Teh pošiljk se na
mejnih prehodih ne sme odpirati.

II
Živila, proizvode, surovine, odpadke ter krmo, ki izvira-

jo od domače in divje perutnine iz držav iz Priloge 1 te
odločbe, ki jih potniki prenašajo oziroma prevažajo čez dr-
žavno mejo Republike Slovenije, se odvzame in neškodljivo
odstrani oziroma uniči.
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III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-7/2003
Ljubljana, dne 5. marca 2003.

mag. Simona Salamon, dr. vet. med l. r.
v.d. direktorice VURS

Priloga 1
Kraljevina Nizozemska

1136. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o za-
četku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Ura-
dni list RS, št. 57/99) je minister za okolje, prostor in ener-
gijo dne 25. februarja 2003 sprejel

S K L E P
o začetku uradne uporabe digitalnega

katastrskega načrta

1
Za katastrske občine 2337 Bukovo, 2338 Jesenica,

2345 Zakriž, 2346 Orehek, 2347 Police, 2227 Smast,
2228 Ladra, 2231 Kamno, 2232 Volarje, 920 Mozirje,
921 Rečica ob Savinji, 922 Poljane, 923 Ljubno, 924 Savi-
na, 925 Krnica, 926 Luče, 945 Bele Vode, 950 Plešivec,
951 Hrastovec, 952 Cirkovce, 953 Paka, 960 Florjan pri
Šoštanju, 966 Ložnica, 971 Paška vas, 946 Šentvid pri
Zavodnju, 947 Zavodnje, 965 Laze, 1313 Anovec, 1314
Sremič, 1371 Metni Vrh, 1372 Žurkov Dol, 2020 Ledinica,
2049 Hotavlje, 2050 Leskovica, 2051 Podjelovo Brdo,
2052 Laniše, 2053 Javorjev Dol, 2054 Koprivnik, 2055
Stara Oselica, 2056 Trebija, 2072 Zali Log, 2073 Danje,
2074 Sorica, 2075 Davča, 1749 Gameljne, 1695 Karlov-
ško predmestje, 1746 Rašica, 1696 Rudnik, 1752 Staneži-
če, 1754 Šentvid nad Ljubljano, 1750 Šmartno pod Šmar-
no goro, 1751 Tacen, 1753 Vižmarje, 1871 Trbovlje, 1868
Knezdol, 2689 Čebine, 1877 Vrhe I, 1504 Hrast pri Jugor-
ju, 1505 Bušinja vas, 1506 Lokvica, 1525 Črešnjevec,
1526 Vinji Vrh, 1518 Gradac, 2675 Vranoviči, 1542 Zasta-
va, 2676 Cerkvišče, 1546 Tribuče, 1438 Žvirče, 1439 Hi-
nje, 1440 Sela pri Hinjah, 1441 Veliko Lipje, 1442 Stavča
vas, 1480 Potov Vrh, 1486 Stopiče, 1487 Zajčji Vrh, 1488
Hrušica, 1490 Težka Voda, 1491 Lakovnice, 1492 Stran-
ska vas, 1497 Podstenice, 1498 Poljane, 1501 Vinja vas,

666 Činžat, 602 Gaj nad Mariborom, 630 Gerečja vas,
724 Gorica, 625 Gradišče, 629 Janževa Gora, 671 Ku-
men, 714 Prepolje, 668 Rdeči Breg, 670 Recenjak, 667
Ruta, 672 Smolnik, 627 Spodnji Boč, 632 Spodnji Sle-
men, 2667 Spodnji Vurmat, 624 Veliki Boč, 628 Zgornja
Selnica, 626 Zgornji Boč, 2665 Zgornji Dražen Vrh, 623
Zgornji Slemen, 713 Zlatoličje, 2674 Žavcerjev Vrh, 690
Žikarce, 520 Benedikt, 516 Drvanja, 517 Ihova, 529 Jurov-
ski Dol, 513 Kremberk, 514 Krivi Vrh, 512 Ledinek, 507
Lokavec, 528 Malna, 538 Osek, 570 Ploderšnica, 571
Ročica, 508 Rožengrunt, 521 Spodnja Ročica, 569 Spod-
nja Velka, 510 Spodnji Dražen Vrh, 525 Spodnji Gasteraj,
533 Spodnji Porčič, 522 Spodnji Žerjavci, 526 Srednji
Gasteraj, 568 Trate, 518 Trije Kralji, 519 Trotkova, 531
Varda, 515 Zgornja Ročica, 509 Zgornja Ščavnica, 537
Zgornje Verjane, 527 Zgornji Gasteraj, 534 Zgornji Porčič,
523 Zgornji Žerjavci, 524 Žice, 511 Žitence, 1 Hodoš, 3
Dolenci, 18 Krplivnik, 24 Matjaševci, 25 Dolič, 26 Kuzma,
27 Gornji Slaveči, 30 Ocinje, 31 Kramarovci, 35 Fikšinci,
39 Vidonci, 43 Kovačevci, 45 Radovci, 46 Kruplivnik, 47
Motovilci, 49 Ropoča in 50 Gerlinci se z dnem sprejema
tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot
uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega katastra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 453-00-4/2003
Ljubljana, dne 25. februarja 2003.

Minister
za okolje, prostor in energijo

mag. Janez Kopač l. r.

1137. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari
domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za
nameravano uporabo

Na podlagi 8. člena zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00) ministrica za gospodarstvo ob-
javlja

S E Z N A M   S T A N D A R D O V
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo

Na podlagi prve alinee drugega odstavka 6. člena za-
kona o gradbenih proizvodih ustrezajo svoji nameravani upo-
rabi in smejo biti dani v promet, če so skladni z ustreznimi
nacionalnimi standardi, ki so nastali s privzemom harmonizi-
ranih standardov:
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USTAVNO SODIŠČE
1138. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 150.

člena stanovanjskega zakona ni v neskladju z
ustavo in razveljavitvi prvega in tretjega
odstavka 5. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah stanovanjskega zakona ter prvega
odstavka 5. člena in dela prvega odstavka 6.
člena odloka o metodologiji za oblikovanje
najemnin v neprofitnih stanovanjih

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude za
začetek postopka Urha Bahovca z Bleda, družbe Finag,
d.o.o., Ljubljana, ki jo zastopa mag. Urša Kunz, namestnica
direktorja, Borisa Ivana Kende iz Maribora, dr. Eda Pirkma-
jerja in družbe Edo Pirkmajer upravljanje, d.o.o., Ljubljana,
k.d., ki jo zastopa direktor Tomaž Okorn, na seji dne 20.
februarja 2003

o d l o č i l o:

1. Določba prvega odstavka 150. člena stanovanjske-
ga zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91 - popr., 21/94,
23/96 in 1/00) ni v neskladju z ustavo.

2. Določbe prvega in tretjega odstavka 5. člena zako-
na o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 1/00), prvega odstavka 5. člena in
besedilo “po uveljavitvi te metodologije” iz prvega odstavka
6. člena odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v
neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00 in 96/01)
se razveljavijo, razen kolikor se nanašajo na najem stano-
vanj po predpisih o socialnem varstvu.

3. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
stanovanjskega zakona, ker ne ureja pravice najemodajal-
cev stanovanj z neprofitno najemnino, da od države zahte-
vajo plačilo nadomestila, ki predstavlja razliko med dejanski-
mi stroški uporabe stanovanj in normirano najemnino, se
zavrže.

4. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
prvega odstavka 6. člena odloka o metodologiji za oblikova-
nje najemnin za neprofitna stanovanja (Uradni list RS, št.
23/00) se zavrže.

Obrazložitev

A)
1. Pobudniki so vložili pobudo za začetek postopka za

oceno ustavnosti 150. člena stanovanjskega zakona (v na-
daljevanju: SZ), prvega in tretjega odstavka 5. člena zakona
o spremembah in dopolnitvah SZ (v nadaljevanju: SZ-D) in
prvega odstavka 5. in 6. člena odloka o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (v nadaljeva-
nju: metodologija). Navajajo, da izpodbijane določbe kršijo
pravico do enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. čle-
na ustave), pravico do zasebne lastnine (33. člen ustave),
pravice glede pridobivanja in uživanja lastnine (67. člen usta-
ve) in pravico do svobodne gospodarske pobude (prvi od-
stavek 74. člena ustave).

2. Pobudniki pri izpodbijanju 150. člena SZ navajajo,
da jim je znana odločba ustavnega sodišča št. U-I-119/94 z
dne 21. 3. 1996 (Uradni list RS, št. 24/96, OdlUS V,32), s
katero je ustavno sodišče že odločalo o ustavnosti tega
člena SZ. Predlagajo, naj ustavno sodišče svoje dosedanje
odločitve v zvezi s 150. členom SZ ponovno pretehta glede
na nekatere okoliščine, ki jih ustavno sodišče pri odločanju
ni upoštevalo. Pobudniki navajajo, da je od uveljavitve SZ

poteklo že devet let. Zato poseg v oblikovanje najemnin, ki
izhaja iz 150. člena SZ, ni več nujen ukrep v prehajanju
pravne ureditve stanovanjske pravice na najemna razmerja
in ni več v skladu s 67. členom ustave, kar je bilo ustavnemu
sodišču podlaga za ugotovitev skladnosti 150. člena z usta-
vo. Vztrajanje pri inštitutu neprofitne najemnine kot nujnem
ukrepu za dosego navedenih ciljev prehoda iz enega v drug
sistem po zaključku tega prehoda spreminja tak ukrep v
trajno stanje. Pobudniki navajajo, da sedanja ureditev ne-
profitne najemnine presega okvir socialne vezanosti lastni-
ne in zato ni skladna s 33. in 67. členom ustave. Zatrjujejo,
da so najemodajalci, ki jim je zakon omejil višino neprofitne
najemnine v obsegu, ki ne zagotavlja dejanskih stroškov iz
prvega odstavka 63. člena SZ-D, dejansko razlaščeni, zato
bi jim država morala zagotoviti razliko med normirano najem-
nino in že navedenimi dejanskimi stroški. Ker tega ni storila,
je ureditev v neskladju s 33. členom ustave. Navajajo tudi,
da bi nekateri od najemnikov lahko plačevali tržno najemni-
no, zato neprofitna najemnina, kot izhaja iz 150. člena SZ,
tudi ni v sorazmerju z deklariranimi cilji. Pobudniki tudi nava-
jajo, da ustavno sodišče ob presoji skladnosti 150. člena
SZ z ustavo ni upoštevalo dejstva, da neprofitna najemnina
ne zagotavlja niti povračila stroškov uporabe stanovanj. Ta
okoliščina je postala še bolj očitna ob sprejetju SZ-D, ki je
uvedel razlikovanje pri določanju vrednosti stanovanj (kar je
osnova za izračun neprofitne najemnine) glede na datum
oddaje stanovanja v najem. Zakonodajalec po mnenju po-
budnikov ni imel stvarnega razloga, da je vrednost točke,
kot enega od elementov za določanje vrednosti stanovanj,
za stanovanja, ki so bila že oddana v najem, opredelil in
fiksiral v zakonu, novo vrednost točke (preko predvidene
nove metodologije) pa predvidel le za stanovanja, ki so dana
v najem po uveljavitvi nove metodologije. S tem je po zatrje-
vanju pobudnikov kršil pravico do enakosti pred zakonom iz
drugega odstavka 14. člena ustave.

3. Pobudniki predlagajo razveljavitev prvega odstavka
150. člena SZ, podrejeno pa predlagajo razveljavitev prve-
ga in tretjega odstavka 5. člena SZ-D, prvega odstavka 5.
člena metodologije in besedila “dana v najem po uveljavitvi
metodologije” iz prvega odstavka 6. člena metodologije.
Podrejeno predlagajo, naj ustavno sodišče ugotovi, da je
SZ v neskladju z ustavo, ker najemodajalcem neprofitnih
stanovanj ne daje možnosti zahtevati povračilo v višini razli-
ke med dejanskimi stroški uporabe stanovanj in normirano
najemnino, ter naloži državnemu zboru odpravo tega nes-
kladja v roku šestih mesecev.

4. Pobuda je bila posredovana Državnemu zboru in
vladi. V imenu Državnega zbora je mnenje posredoval se-
kretariat za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju:
sekretariat). Vlada in sekretariat menita, da pobuda ni ute-
meljena. Sekretariat v odgovoru opozarja, da pobudniki
niso izkazali novih okoliščin, ki naj bi jih ustavno sodišče
ob predhodni presoji skladnosti 150. člena z ustavo ne
upoštevalo. To velja tudi za trditve o spremenjenih okolišči-
nah zaradi poteka časa od uveljavitve SZ. Po mnenju se-
kretariata je tudi po preteku devetih let od uveljavitve SZ
treba varovati najemnike in njihov pravni položaj, izhajajoč
iz pridobljenih pravic po prejšnji ureditvi, in to ne glede na
njihove dejanske gmotne in druge okoliščine. Sekretariat
opozarja, da je še vedno v veljavi mehanizem nadomestne
privatizacije po 125. členu SZ, ki lahko ob vpeljavi drugih
bremen razbremeni konkretno denacionalizirano stanova-
nje oziroma lastnika. Glede spremenjenega izračuna in
višine neprofitnih najemnin, ki jih je uveljavil SZ-D, pa se-
kretariat opozarja, da je zakonodajalec predvidel nove po-
goje določanja neprofitnih najemnin le pri novo sklenjenih
najemnih pogodbah, ker je spoštoval načelo varstva skle-
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njenih pogodb. O dolgoročni gospodarski izgubi pri odda-
janju denacionaliziranih stanovanj po mnenju sekretariata
ni mogoče govoriti, ker je pri teh najemnih razmerjih treba
upoštevati sistem subvencij (t. i. objektne subvencije, ki jih
za lastnike denacionaliziranih stanovanj zagotavlja državni
proračun), sam zakon pa predvideva tudi ureditev naspro-
tujočih si interesov med najemnikom in lastnikom preko
nadomestnih stanovanj oziroma nadomestne privatizacije.
Vlada je v svojem odgovoru navedla, da je bilo treba ob
spremembi zakona upoštevati dejstvo, da bi upoštevanje
višje vrednosti stanovanja kot osnove za izračun neprofitne
najemnine zaradi razlik v ceni stanovanj tudi v že sklenje-
nih najemnih razmerjih pomenilo bistveno spremembo po-
gojev, pod katerimi so bile v preteklosti sklenjene najemne
pogodbe. Opozarja, da je neprofitna najemnina (kot jo
opredeljuje 63. člen SZ) stroškovna najemnina, ki pokriva
stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja, stroške
upravljanja in zavarovanja, amortizacijo ter stroške kapita-
la. Pri stroških kapitala se ti pri denacionaliziranih stanova-
njih priznajo v višjem odstotku, kot to sicer velja za druga
stanovanja, zgrajena iz nekdanjih družbenih sredstev. De-
lež priznanih stroškov kapitala pri teh stanovanjih pomeni
priznane obresti na celoten vložen kapital za dobo 60 let
po letni obrestni meri 2,5%.

5. V odgovoru na stališča sekretariata in vlade pobu-
dniki poudarjajo, da ni ekonomskih argumentov za različno
višino neprofitnih najemnin glede na to, ali gre za stanova-
nja, ki so bila oddana pred uveljavitvijo metodologije iz 3.
člena SZ-D ali pa za stanovanja, ki so bila oddana kasneje.
Če je vlada pri teh slednjih zaradi višjih cen stanovanj dvigni-
la višino točk, s tem pa tudi vrednost stanovanja in višino
najemnine, bi morala upoštevati, da je dvig cen vplival tudi
na lastnike pred uveljavitvijo metodologije oddanih stano-
vanj. Vsi imajo namreč na trgu enake pogoje. Navajajo, da
najemnina, izračunana ob višji vrednosti točke (enaki kot za
nove najemnike), tudi za stare najemnike ne bi bila nič manj
socialno vzdržna, kot je za nove najemnike. Pobudniki ne
sprejemajo navedb sekretariata oziroma vlade, da naj bi se v
primeru enakega obravnavanja starih in novih najemnikov
pri določanju najemnin bistveno spremenili pogoji, pod ka-
terimi so stari najemniki sklenili pogodbe za ta stanovanja.
Ponovno poudarjajo, da po spremembi sistema ni več razlo-
ga za to, da država na lastnike stanovanj preko nerealne
neprofitne najemnine prenaša obveznosti iz načela socialne
in pravne države, ki bi jih sicer do najemnikov morala izpol-
njevati sama. S tem so lastniki prizadeti v pravici do zasebne
lastnine iz 33. člena ustave in pravici do svobodne gospo-
darske pobude iz 74. člena ustave. Pobudniki utemeljujejo
svoj pravni interes s prizadetostjo, ki jim jo kot lastnikom
oziroma najemodajalcem denacionaliziranih stanovanj pov-
zročata izpodbijana zakonska in podzakonska ureditev, ki za
oddana stanovanja (na različne načine) omejujeta višino ne-
profitne najemnine.

B)–I
6. Ustavno sodišče je pobudo v delu, ki se nanaša na

prvi odstavek 6. člena metodologije, zavrglo. Zavrglo jo je
tudi v delu, kjer pobudniki predlagajo, naj ustavno sodišče
ugotovi, da je SZ v neskladju z ustavo, ker ne ureja pravice
najemodajalcev stanovanj z neprofitno najemnino, da od
države zahtevajo plačilo nadomestila, ki predstavlja razliko
med dejanskimi stroški uporabe stanovanj in normirano na-
jemnino. V preostalem delu je ustavno sodišče pobudo spre-
jelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

Presoja 150. člena SZ
7. Ustavno sodišče je že presojalo ustavnost 150. člena

SZ. Pobudniki zatrjujejo, da so od takrat nastopile nove okoli-
ščine, zaradi katerih je treba ponovno presoditi ustavnost
150. člena SZ. Ta člen določa, da se najemnina za stanova-
nja, na katerih je bila do uveljavitve SZ dodeljena stanovanj-
ska pravica, oblikuje skladno z metodologijo, predpisano za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih. Ustavno sodi-
šče je v odločbi št. U-I-119/94 z dne 21. 3. 1996 (Uradni list
RS, št. 24/96 in OdlUS V, 32) ugotovilo, da je poseg v
oblikovanje najemnin – predvsem njihovo omejevanje – za
taka stanovanja (kar je zakonodajalec storil z določitvijo ne-
profitne najemnine za ta stanovanja) eden od ukrepov zago-
tavljanja socialne funkcije stanovanjskega premoženja in zato
skladen s 67. členom ustave. Pri tem je tak ukrep ob prehodu
iz ene pravne ureditve v drugo označilo kot še posebej nujen.
Tako stališče pa pomeni, da v primeru, če bi bil prehod iz
pravne ureditve stanovanjske pravice na najemna razmerja z
novimi lastniki v celoti zaključen, samo zaradi tega tak poseg
ne bi bil neskladen z ustavo. Potek časa, na katerega se
sklicujejo pobudniki, sam po sebi ne more predstavljati okoli-
ščine, zaradi katere bi ustavno sodišče spremenilo svojo
stališče. Stališče o skladnosti posega v oblikovanje najemnin
(še zlasti njenega omejevanja) s 67. členom ustave pa je
ustavno sodišče ponovno potrdilo v svoji odločbi št. U-I-
190/95 z dne 8. 1. 1999 (Uradni list RS, št. 4/99 in OdlUS
VII, 221). Pobudniki trdijo, da zakonska ureditev 150. člena
SZ presega socialne okvire vezanosti lastnine in da ni skla-
dna s 33. in 67. členom ustave, ker bi del najemnikov lahko
plačeval tržno najemnino. S trditvijo, da bi del najemnikov
lahko plačeval tržno najemnino in da bi zakonodajalec moral
upoštevati selektiven pristop glede neprofitne najemnine,
se zavzemajo za razlikovanje med najemniki takih stanovanj,
ki bi izhajalo iz njihove plačilne spodobnosti. Pobudniki iz-
podbijajo določbo 150. člena SZ kot lastniki oziroma naje-
modajalci denacionaliziranih stanovanj. Ob sprejemanju za-
kona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91 in nasl. –
v nadaljevanju ZDen), ki je omogočil denacionalizacijo sta-
novanj, je bilo kot eno bistvenih načel zakona navedeno, da
morajo biti varovane fizične osebe, ki so na premoženju, ki
je predmet denacionalizacije, pridobile stanovanjsko pravi-
co (Poročevalec Skupščine Republike Slovenije, št. 7/91,
str. 5). Neprofitna najemnina lahko pomeni eno od oblik
varovanja te pravice. Navedeno načelo je bilo tudi ena od
podlag za družbeni konsenz ob sprejetju ZDen in varuje te
osebe kot kategorijo, torej na enak način, ne glede na
okoliščine na njihovi strani. Ureditev 150. člena SZ, ki za
vse bivše imetnike stanovanjske pravice (vključno s tistimi v
denacionaliziranih stanovanjih) določa neprofitno najemni-
no, ne predstavlja posega v lastninsko pravico (33. člen
ustave), temveč gre za določitev vsebine lastninske pravice,
ki ne presega socialne funkcije iz 67. člena ustave. Glede
na navedeno določba 150. člena SZ ni v neskladju z ustavo
(točka 1 izreka). Ustavno sodišče v okviru presoje določbe
150. člena SZ ni posebej presojalo splošno zatrjevane in ne
konkretizirane kršitve načela enakosti pred zakonom (drugi
odstavek 14. člena ustave). Ker 150. člen SZ ureja položaj
vseh bivših imetnikov stanovanjske pravice na enak način,
pobudniki tudi sicer nimajo interesa za izpodbijanje te do-
ločbe. Pobudniki v okviru pobude na splošno zatrjujejo, da
izpodbijana ureditev, s tem ko ne zagotavlja razlike med
normiranimi in dejanskimi stroški, posega v njihovo pravico
do svobodne gospodarske pobude (prvi odstavek 74. člena
ustave). Ustavno sodišče se do takih trditev v okviru presoje
ustavnosti 150. člena ni opredelilo. Ta člen le predpisuje
uporabo metodologije za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih, ne ureja pa njene vsebine.
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B)–II
Presoja prvega in tretjega odstavka 5. člena SZ-D v

povezavi s prvim odstavkom 5. člena in prvim odstavkom 6.
člena metodologije

8. SZ-D je v osmem odstavku spremenjenega 63. čle-
na (3. člen SZ-D) določil, da podrobnejši način in postopek
za izračun neprofitnih najemnin določa metodologija. V 5.
členu pa je določil, da se za stanovanja oziroma stanovanj-
ske hiše, dane v najem pred njegovo uveljavitvijo, vrednost
stanovanja, ki je podlaga za določanje neprofitne najemni-
ne, ugotavlja po dotedanjih predpisih (prvi odstavek). Hkrati
je v istem členu (drugi odstavek) ponovil formulo1 za izračun
vrednosti stanovanja iz teh predpisov in določil vrednost
točke v višini 3,75 DEM v tolarski protivrednosti (tretji odsta-
vek). Do razlik v višini neprofitne najemnine glede na to, ali
gre za stanovanja, ki so bila oddana v najem pred uveljavitvi-
jo metodologije ali po njej, pride dejansko šele z uveljavitvijo
metodologije, in to v delu, ki opredeljuje vrednost točke kot
enega od elementov za izračun vrednosti stanovanja (prvi
odstavek 5. člena in prvi odstavek 6. člena metodologije)2.
Razlika se začenja pri vrednosti točke, ki jo za stara najem-
na razmerja metodologija v prvem odstavku 5. člena povza-
me iz SZ-D (v višini 3,75 DEM), za novo oddana stanovanja
pa sprva določi osnovo za izračun vrednosti točke (drugi
odstavek 6. člena metodologije, na podlagi katerega je bila
vrednost točke z odredbo pristojnega ministra določena v
višini 5,39 DEM), kasneje pa kar z določitvijo nove vredno-
sti točke v višini 2,63 EUR (sprememba 6. člena metodolo-
gije – Uradni list RS, št. 96/01).

9. Pobudniki navajajo, da sprememba 6. člena meto-
dologije ni vplivala na razloge, zaradi katerih so predlagali
razveljavitev prej veljavnega prvega odstavka 6. člena meto-
dologije. Ti pa so v tem, da se višja vrednost točke in v
posledici tudi višja neprofitna najemnina v obeh primerih (v
začetku izpodbijani in spremenjeni prvi odstavek 6. člena
metodologije) nanaša le na novo sklenjene najemne pogod-
be.

10. Izpodbijana prvi in tretji odstavek 5. člena SZ-D sta
po navedbah sekretariata in vlade v zakon vnesena zaradi
varovanja pravic najemnikov, ki izhajajo iz dotedaj sklenjenih
najemnih pogodb. Vlada pri tem posebej izpostavlja dejstvo,
da je tak režim neprofitne najemnine v enaki meri uveljavljen
za najemnike v denacionaliziranih stanovanjih kot za tiste, ki
živijo v nekdanjih družbenih stanovanjih, pridobljenih iz (ori-
ginarno) družbenih sredstev. Pobudniki zatrjujejo, da uredi-
tev, ki za stara najemna razmerja ohranja vrednost točke v
višini 3,75 DEM, ne zagotavlja pokritja stroškov iz prvega
odstavka 63. člena SZ, zato pa je v neskladju s 33. členom
ustave in ne zagotavlja gospodarske funkcije lastnine. Ne
vidijo tudi stvarnega razloga, zaradi katerega bi zakonodaja-
lec lahko omejil novo vrednost točke (6. člen metodologije)
le na stanovanja, ki so bila oddana po uveljavitvi nove meto-
dologije. Iz zakonodajnega gradiva ob sprejemanju SZ-D
(Poročevalec DZ, št. 43/99, str. 42 in 43) izhaja, da dote-
danje neprofitne najemnine ne pokrivajo dejanskih stroškov
uporabe in da bo ustreznejši način izhodiščne vrednosti
stanovanj kot podlaga za izračun neprofitne najemnine veljal
le za novo sklenjena najemna razmerja. Tako iz zakonodaj-
nega gradiva kakor iz odgovora sekretariata in mnenja vlade
nesporno izhaja, da se je zakonodajalec za tako zakonsko
rešitev odločil, ker je želel preprečiti, da bi pri starih najem-
nih pogodbah, sklenjenih pred uveljavitvijo SZ-D in metodo-
logije, prišlo do bistvenih sprememb pogojev, pod katerimi
so bile te pogodbe sklenjene. Ustavno sodišče je v tej pa
tudi drugih odločbah že večkrat odločilo, da je ustavno
dopustno z institutom neprofitnih najemnin varovati položaj
bivših imetnikov stanovanjske pravice, kar velja tudi za tiste,

ki živijo v stanovanjih, ki so bila predmet denacionalizacije.
Pri tem mora zakonodajalec upoštevati, da se z zakonsko
ureditvijo opredeljuje položaj obeh strank iz najema, to je
položaj najemnika in najemodajalca. Pobudniki v bistvu zatr-
jujejo, da so kot lastniki stanovanj, ki so bila oddana v najem
pred uveljavitvijo metodologije, v neenakopravnem položaju
z drugimi lastniki stanovanj, ki so bila oddana v najem po
uveljavitvi metodologije. Primerjajo torej svoj položaj lastnika
stanovanja s položajem drugega lastnika stanovanja, oba pa
morata stanovanje oddajati za neprofitno najemnino. Zato je
treba najprej ugotoviti, ali gre v obeh primerih res za enak
položaj. V obeh primerih gre za najemno razmerje, pri kate-
rem najemodajalec oziroma lastnik pri opredeljevanju ele-
mentov tega razmerja ni povsem svoboden. Tako pri starih
najemnih razmerjih kot pri tistih najemnih razmerjih, ki so
bila sklenjena po uveljavitvi metodologije, se ta omejitev
kaže v posegu države v višino najemnine, ki prizadene v
obeh primerih isto, z ustavo zavarovano pravico, to je la-
stninsko pravico. To kaže na to, da gre v obeh primerih za
položaje, ki so v temeljnem izhodišču enaki. Zato se postav-
lja vprašanje, ali je zakonodajalec za tako različno urejanje
enakih položajev imel stvarno utemeljene in iz narave stvari
izhajajoče razloge. Če bi jih imel, bi bile trditve pobudnikov,
da SZ-D v tem delu krši načelo enakosti pred zakonom
(drugi odstavek 14. člena ustave), neutemeljene. Zakono-
dajalec je razlikovanje utemeljeval z navedbo, da bi z upoš-
tevanjem novih pogojev pri izračunavanju neprofitne najem-
nine za že sklenjene najemne pogodbe bistveno spremenil
pogoje, pod katerimi so te bile sklenjene.3 Ta razlog po
presoji ustavnega sodišča ne zadošča za različno urejanje
enakih položajev. Upoštevati je namreč treba, da je v obeh
primerih (tako za stara najemna razmerja kot za novo skle-
njene najemne pogodbe) določena neprofitna najemnina.
Za ta institut je ustavno sodišče že ugotovilo, da se z njim
lahko varuje položaj bivših imetnikov stanovanjske pravice.
Ti so s tako obliko najemnine varovani tudi v bodoče, zato
se glede tega njihov položaj ne spreminja. Varovanje njiho-
vega položaja pa ne pomeni, da se višina neprofitne najem-
nine v tem okviru ne bi mogla spreminjati. Ta ugotovitev velja
toliko bolj glede na navedbe predlagatelja zakona, da uredi-
tev najemnine pred to zakonsko spremembo ni pokrivala
dejanskih stroškov uporabe stanovanja (Poročevalec DZ, št.
43/99, str. 42). Zakonske ureditve, ki to neskladje deloma
ali v celoti odpravlja, ni mogoče označiti kot bistven poseg v
sklenjene najemne pogodbe. Ob tem je treba opozoriti, da
je že sam zakonodajalec predvidel postopno dvigovanje ne-
profitnih najemnin, saj je v petem odstavku 5. člena SZ-D
predvidel petletno obdobje, v katerem bi se najemnine dvig-
nile glede na novo metodologijo. Upoštevaje navedeno je
razlikovanje pri izračunavanju vrednosti stanovanj kot podla-
gi za določanje najemnine, ki temelji na različni višini točke,
glede na to, ali gre za stanovanja, oddana v najem pred

1 Formula: vrednost stanovanja = število točk x uporabna
površina x vpliv velikosti stanovanja, ki jo opredeljuje SZ-D, je
sicer popolnoma enaka formuli, ki jo za ugotovitev vrednosti vseh
stanovanj uporablja metodologija.

2 Opozoriti je treba, da 7. člen metodologije za stanovanja,
ki so bila oddana prejšnjim imetnikom stanovanjske pravice, dolo-
ča, da lahko najemnina znaša največ 3,81% od vrednosti stanova-
nja, za stanovanja, dana v najem po uveljavitvi metodologije, pa
znaša ta odstotek 5,08.

3 Pobudniki opozarjajo, da je tudi pravilnik o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih iz leta 1995, ki ga
je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-190/95 z dne 17. 12. 1998
(Uradni list RS, št. 4/99 in OdlUS VII, 221) razveljavilo, ker je
urejal zakonsko materijo, bistveno posegel v že sklenjene pogod-
be (10. člen – letni dvig višine točke od 1,88 DEM na 3,75 DEM).



Uradni list Republike Slovenije Št. 29 / 21. 3. 2003 / Stran 3543

uveljavitvijo metodologije ali po njej, neskladno z določbo
drugega odstavka 14. člena ustave. Ustavno sodišče je zato
razveljavilo prvi in tretji odstavek 5. člena SZ-D in prvi odsta-
vek 5. člena metodologije (2. točka izreka). Pri tem je ustav-
no sodišče izvzelo primere t. i. socialnih stanovanj, ker je
bilo treba ob spoštovanju načela socialne države (2. člen
ustave) upoštevati, da so najemniki v teh stanovanjih v dru-
gačnem pravnem položaju od drugih najemnikov stanovanj.

11. Prvi odstavek 6. člena metodologije je bil spreme-
njen. Z razveljavitvijo določb prvega in tretjega odstavka 5.
člena SZ-D in prvega odstavka 5. člena metodologije je
ustavno sodišče odločilo, da se pri izračunu vrednosti sta-
novanj, ki je podlaga za določitev neprofitne najemnine, za
vsa stanovanja – ne glede na čas oddaje v najem – uporabi
enaka višina točke. Pobudniki zato nimajo več pravnega
interesa za ugotovitev, da je bila določba prvega odstavka
6. člena metodologije, ki je prenehala veljati, v izpodbija-
nem delu v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je njihovo
pobudo za oceno ustavnosti določbe prvega odstavka 6.
člena metodologije zato zavrglo (4. točka izreka). Ker pa
tudi spremenjeni prvi odstavek 6. člena metodologije dolo-
ča vrednost točke le za na novo oddana stanovanja, je
ustavno sodišče ob uporabi 30. člena ZUstS, glede na
razveljavljene določbe zakona in 5. člena metodologije, raz-
veljavilo del besedila v prvem odstavku spremenjenega 6.
člena metodologije (2. točka izreka). Ker je ustavno sodišče
navedene določbe razveljavilo že zaradi neskladja z drugim
odstavkom 14. člena ustave, se ni spuščalo še v presojo
drugih zatrjevanih neskladij z ustavo. Za razveljavitev, in ne
odpravo, se je pri metodologiji odločilo, ker so razveljavitev
predlagali sami pobudniki.

B)–III
Presoja ustavnosti stanovanjskega zakona glede na za-

trjevano odsotnost urejanja vprašanja povračila dejanskih
stroškov najemodajalca

12. Pobudniki oddajajo stanovanja, ki so prešla v zase-
bno last na podlagi denacionalizacije. Zatrjujejo, da nepro-
fitna najemnina v višini, kot velja za taka stanovanja, v neka-
terih primerih ne pokriva niti osnovnih stroškov in so zato
upravičeni do plačila razlike, kar pa bi moral urediti zakon. V
zvezi s tem predlogom pobudnikov vlada in sekretariat nava-
jata, da je zakonodajalec prav v primeru denacionaliziranih
stanovanj zagotovil višji odstotek stroškov kapitala, ki se
lahko vključuje v najemnino. Ta višji del se sicer zagotavlja iz
državnega proračuna. Vlada dodaja, da se je zakonodajalec
pri ureditvi neproftinih najemnin za stara najemna razmerja
moral odločati med socialno vzdržno najemnino in stroškov-
nim načelom, pri čemer je zakonodajalec moral sprejeti
oceno, kaj je še socialno vzdržna najemnina. Sekretariat ob
tem dodaja, da ne glede na dolgoročnost takih najemnih
razmerij ni mogoče govoriti o trajni gospodarski izgubi s
strani lastnikov denacionaliziranih stanovanj, glede na že
navedene subvencije in pa tudi ob upoštevanju dejstva, da
zakonodaja predvideva določene mehanizme za razreševa-
nje objektivno obstoječih nasprotujočih si interesov med
lastniki in najemniki.

13. Pobudniki trdijo, da zakon ne ureja vprašanja po-
vračil zaradi omejitev, ki izhajajo iz neprofitne najemnine, in
da je zato v neskladju z ustavo. Pobudniki svoj pravni interes
utemeljujejo s tem, da sami prejemajo najemnino, ki je izra-
čunana na podlagi nižje vrednosti točke stanovanja. Z razve-
ljavitvijo določb 5. člena SZ-D in prvega odstavka 5. člena
in dela spremenjenega prvega odstavka 6. člena metodolo-
gije se je njihov položaj spremenil tako, da tudi zanje velja
(višja) vrednost točke, ki jo je na novo opredelila metodolo-
gija. Glede na navedeno pobudniki v tem delu ne izkazujejo

več pravnega interesa in je ustavno sodišče njihovo pobudo
v tem delu zavrglo (3. točka izreka).

C)
14. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

21., 25. in 43. člena ter drugega odstavka 26. člena ZUstS
v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam Lukić ter sodnici
in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko,
Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr. Mirjam Škrk in Jože
Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-303/00-12
Ljubljana, dne 20. februarja 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

1139. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 22.
člena ter drugega in tretjega odstavka 29. člena
zakona o zavarovalništvu

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti,
začetem na pobudo Sindikata finančnih organizacij Sloveni-
je, Republiškega odbora sindikata, Ljubljana, ki ga zastopa
sekretar Drago Ščernjavič, na seji dne 6. marca 2003

o d l o č i l o:

Peti odstavek 22. člena ter drugi in tretji odstavek 29.
člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00,
91/00 in 21/02) se razveljavijo.

Obrazložitev

A)
1. Pobudnik izpodbija določbe zakona o zavarovalniš-

tvu (v nadaljevanju: ZZavar), ki za zaposlene v zavarovalni-
ških delniških družbah (v nadaljevanju: zavarovalnice) pravi-
co do sodelovanja pri upravljanju urejajo drugače kot zakon
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št.
42/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZSDU). Ob tem navaja, da
ZSDU v drugem odstavku 1. člena sicer dopušča drugačno
ureditev te pravice za zaposlene v zavarovalnicah, kar pa je
dopustno le, če so takšne posebnosti utemeljene s pose-
bnostmi konkretne dejavnosti, to je z dejanskimi značilnos-
tmi in potrebami v zavarovalnicah v primerjavi z drugimi go-
spodarskimi organizacijami. Ta pogoj v konkretnem primeru
ni izpolnjen. Izpodbijane določbe povzročajo zato nedopu-
stno neenakopravnost delavcev glede ustavno zagotovljene
pravice do sodelovanja pri upravljanju in kršitev 75. člena
ustave. V zvezi z določbo, po kateri delavski direktor v zava-
rovalnici ne more biti član uprave, pobudnik še dodatno
navaja, da delavski direktor ni le predstavnik delavcev, tem-
več menedžer z vsem potrebnim znanjem, ki lahko le kot
član uprave uspešno opravlja svojo funkcijo. V zavarovalni-
cah je to, da bi bil le predstavnik delavcev, onemogočeno
tudi s tem, da mora enako kot vsi drugi člani uprave pridobiti
dovoljenje o strokovni usposobljenosti oziroma licenco
Agencije za zavarovalni nadzor. Pobudnik podaja tudi prikaz
ureditev pravice do sodelovanja pri upravljanju v primerljivih
evropskih državah in opozarja, da se izpodbijana ureditev
razlikuje od teh ureditev.

2. Državni zbor v odgovoru na pobudo navaja, da je
podlaga za drugačno ureditev pravice do sodelovanja delav-



Stran 3544 / Št. 29 / 21. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije

cev pri upravljanju v zavarovalnicah v posebnosti dejavnosti
zavarovalništva. Pri tem poudarja, da je od vseh načinov
sodelovanja delavcev pri upravljanju, ki jih določa ZSDU,
deloma drugače urejena le ena od pravic – sodelovanje v
organih družb. Da je zakonska ureditev skladna s 75. čle-
nom ustave, čeprav predvideva sodelovanja delavcev v nad-
zornem svetu, naj bi izhajalo že iz odločbe ustavnega sodi-
šča št. U-I-302/97 z dne 15. 6. 2000 (Uradni list RS, št.
61/00 in OdlUS IX, 158). To še toliko bolj velja za izpodbija-
no ureditev, ki sodelovanje delavcev v nadzornem svetu
predvideva, vendar v drugačnem obsegu kot ZSDU. Smisel-
no velja navedeno tudi za določbo petega odstavka 22.
člena ZZavar. V zvezi s to določbo še posebej opozarja, da
se funkciji člana uprave in delavskega direktorja izključujeta.
Pristojnosti delavskega direktorja kot člana dvočlanske upra-
ve bi tudi presegle prisojnosti delavskega direktorja iz ZSDU.
V zvezi z izpodbijano določbo o številčni zastopanosti pred-
stavnikov delavcev v nadzornem svetu meni, da bi bila us-
treznejša ureditev, ki sploh ne bi predvidevala delavskih
predstavnikov v nadzornem svetu, sicer pa je določba glede
na neparno število članov nadzornega sveta v zavarovalni-
cah ustrezna. Poleg tega omogoča tudi večjo fleksibilnost
za določitev primernega števila predstavnikov za posamez-
no zavarovalnico. Tudi vlada meni, da zatrjevani kršitvi 14. in
75. člena ustave nista izkazani. Njeni argumenti se v bistve-
nem ne razlikujejo od argumentov državnega zbora.

B)
3. Pobudo za oceno ustavnosti petega odstavka 22.

člena in tretjega odstavka 29. člena ZZavar je ustavno sodi-
šče dne 1. 2. 2001 sprejelo in do končne odločitve zadrža-
lo izvrševanje teh zakonskih določb. Sprejelo je tudi pobudo
za oceno ustavnosti drugega odstavka 29. člena ZZavar in
glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS) takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.

4. Izpodbijani členi določajo, da delavski direktor v
zavarovalni delniški družbi ne more biti član uprave te dru-
žbe (peti odstavek 22. člena ZZavar), da imajo zavarovalne
delniške družbe najmanj enega člana in največ tretjino čla-
nov nadzornega sveta te družbe, ki so predstavniki delavcev
(drugi odstavek 29. člena ZZavar), in da člani nadzornega
sveta, ki so predstavniki delavcev, ne sodelujejo pri odloča-
nju o nekaterih odločitvah iz pristojnosti nadzornega sveta
(tretji odstavek 29. člena ZZavar). Izpodbijana določba, po
kateri delavski direktor v zavarovalni delniški družbi ni član
uprave, se razlikuje od ureditve po ZSDU, ki določa, da je
delavski direktor član uprave družbe (78. člen ZSDU), in
tako spreminja bistvo instituta delavskega direktorja, kot ga
določa splošni predpis. Od splošne ureditve se razlikujeta
tudi določbi o številu predstavnikov delavcev v nadzornem
svetu in o njihovih pristojnostih. ZSDU namreč določa, da
število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu ne more
biti manjše od ene tretjine in ne večje od polovice vseh
članov nadzornega sveta družbe (prvi odstavek 79. člena).
Prav tako ne omejuje pristojnosti predstavnikov delavcev v
nadzornem svetu v primerjavi z drugimi člani nadzornega
sveta (80. člen ZSDU). Glede na navedeno gre pritrditi
pobudniku, da se izpodbijana ureditev razlikuje od ureditve
po ZSDU.

5. Pobudnik zatrjuje, da je izpodbijana ureditev, s kate-
ro je za delavce zavarovalnic pravica do sodelovanja pri
upravljanju urejena drugače kot v ZSDU, v neskladju s 75.
členom ustave. Ustavno sodišče je v zvezi s to ustavno
pravico že zavzelo stališče, da lahko zakon določenim kate-
gorijam zaposlenih prizna širši ali ožji obseg pravic, če je

razlikovanje objektivno utemeljeno in skladno vključeno v
obstoječi pravni sistem in če z njim niso kršene temeljne
človekove pravice, zlasti pravica do enakosti pred zakonom
(tako npr. v odločbi ustavnega sodišča št. U-I-104/92 z dne
7. 7. 1994, Uradni list RS, št. 45-1/94 in OdlUS III, 86). To
velja tudi v obravnavanem primeru, saj 75. člen ustave, po
katerem sodelujejo delavci pri upravljanju v gospodarskih
organizacijah in zavodih na način in pod pogoji, ki jih določa
zakon, ne preprečuje, da način in pogoje uresničevanja
pravice do soupravljanja ureja več zakonov. Zgolj to, da je
soupravljanje delavcev v zavarovalnicah z izpodbijanimi do-
ločbami ZZavar urejeno drugače kot v ZSDU, ni v neskladju
s 75. členom ustave. Prav tako ni mogoče trditi, da bi bila v
neskladju s to ustavno pravico ureditev zato, ker delavcem
zavarovalnic, ki lahko sicer to pravico uresničujejo na druge
načine, omejuje sodelovanje v organih teh družb. Glede
vsebinskega urejanja te pravice velja namreč ugotoviti, da
ustava za ureditev načinov in pogojev sodelovanja delavcev
pri upravljanju pooblašča zakonodajalca, kar pomeni, da je
imel zakonodajalec pri izbiri načinov sodelovanja delavcev
pri upravljanju široko polje proste presoje – kar velja sicer
za celotno področje urejanja ekonomskih in socialnih pra-
vic. Kot je ustavno sodišče že ugotovilo, je sodelovanje pri
upravljanju preko predstavnikov v organih družbe sicer eden
od primernih in dopustnih načinov uresničevanje pravice do
soodločanja, vendar pa zakonska ureditev ne bi bila v nes-
kladju s 75. členom ustave, tudi če sodelovanja delavcev v
nadzornem svetu ne bi predvidela kot posebnega načina
sodelovanja delavcev pri upravljanju (tako v odločbi št. U-I-
302/97). To pa velja tudi za poseben način sodelovanja
delavcev pri upravljanju preko predstavnika delavcev v upra-
vi družbe (delavski direktor). Glede na navedeno ni mogoče
govoriti o kršitvi 75. člena ustave.

6. Navedeno še ne pomeni, da je ureditev, ki delav-
cem v zavarovalnicah priznava ožji obseg pravic do sodelo-
vanja pri upravljanju, kot je sicer predviden s splošno uredi-
tvijo, skladna tudi z načelom enakosti iz drugega odstavka
14. člena ustave. To velja ne glede na določbo drugega
odstavka 1. člena ZSDU, po kateri uresničujejo delavci v
zavarovalnicah pravico do sodelovanja pri upravljanju po
določbah ZSDU le, če ni s posebnim zakonom določeno
drugače. Takšna določba splošnega zakona namreč ne mo-
re utemeljiti ustavne skladnosti posebne ureditve, če ji je
sicer mogoče očitati, da razlikovanje, ki ga uvaja, ne temelji
na razumnih in stvarno utemeljenih razlogih. Po ustaljeni
ustavnosodni presoji namreč načelo iz drugega odstavka
14. člena ustave ne pomeni, da predpis ne bi smel različno
urejati enakih položajev pravnih subjektov, pomeni pa, da
tega ne sme početi samovoljno, brez razumnega in stvarne-
ga razloga. Prav to pa je mogoče očitati izpodbijani ureditvi.
Razlogi, ki naj bi utemeljevali specifično ureditev pravice do
sodelovanja pri upravljanju v zavarovalnicah in ki jih je mogo-
če zaslediti v odgovoru nasprotnega udeleženca, mnenju
vlade oziroma v zakonodajnem gradivu, se nanašajo zlasti
na posebnosti dejavnosti zavarovalništva in s tem povezane
posebne naloge članov uprave oziroma nadzornega sveta v
teh družbah. Četudi gre v zavarovalnicah dejansko za pose-
bne naloge omenjenih organov, pa po mnenju ustavnega
sodišča ni mogoče trditi, da bi navedeno lahko predstavljalo
razumen in stvaren razlog za sporno razlikovanje. Skladno z
ZSDU so namreč delavski direktor oziroma predstavniki de-
lavcev v nadzornem svetu povsem enakopravni člani uprave
oziroma nadzornega sveta in glede pravic in obveznosti ize-
načeni z ostalimi člani teh organov (80. in 84. člen ZSDU).
Razlogi, zakaj naj bi bile omenjene posebne naloge članov
uprave in nadzornega sveta v zavarovalnicah takšne, da jih
predstavniki delavcev v teh organih ne bi mogli opravljati, pa
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niso izkazani. Prav tako ni najti razumnih razlogov, ki bi
utemeljevali posebno ureditev glede številčne zastopanosti
predstavnikov delavcev v nadzornem svetu. Argument o ne-
parnem številu članov nadzornega sveta v zavarovalnicah ni
sprejemljiv, saj ni izkazano, da bi bilo neparno število članov
nadzornega sveta le značilnost teh delniških družb. Navede-
no velja tudi za argument o večji fleksibilnosti takšne ureditve.

7. Glede na navedeno je izpodbijana ureditev v neskla-
dju z drugim odstavkom 14. člena ustave in jo je ustavno
sodišče zato razveljavilo. Razveljavitev pomeni, da bo tudi
za delavce zavarovalnic veljala splošna ureditev pravice do
sodelovanja v organih družb, do morebitne drugačne za-
konske ureditve, pri kateri bo razlikovanje temeljilo na ra-
zumnih in stvarnih razlogih, kot to izhaja iz prejšnje točke
obrazložitve.

C)
8. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

43. člena ZUstS v sestavi: predsednica dr. Dragica Wedam
Lukić ter sodnici in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič, dr.
Mirjam Škrk in Jože Tratnik. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-131/00-22
Ljubljana, dne 6. marca 2003.

Predsednica
dr. Dragica Wedam Lukić l. r.

SODNI SVET
1140. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je Sodni svet
Republike Slovenije, na 66. seji dne 6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča

Na položaj svetnice okrajnega sodišča se s 6. 3. 2003
imenuje:

Nada Jelovšek, okrajna sodnica na Okrajnem sodišču
na Vrhniki.

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

1141. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur na prosto mesto

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena za-
kona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Sodni svet Republike Slovenije, Tavčarjeva 9,
Ljubljana na 66. seji dne 6. 3. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kan-
didatur na prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodi-
šča v Ljubljani.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izku-
šenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.

Republika Slovenija
Sodni svet

Predsednica
Maja Tratnik l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1142. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Na podlagi 266. in 269. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99,
72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) in 72. člena statuta
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
(Uradni list RS, št. 78/00 in 37/02) je skupščina Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 10. seji
dne 17. 12. 2002 sprejela naslednje

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije

1. člen
V statutu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarova-

nje Slovenije (Uradni list RS, št. 78/00 in 37/02) se v 6.
točki 34. člena beseda »kadrov« nadomesti z besedo »za-
poslovanja«.

2. člen
V 9. točki 43. člena se črta naslednje besedilo: »glav-

nega in odgovornega urednika glasila zavoda ter«.

3. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
V okviru zagotovljenih in razporejenih finančnih sred-

stev Zavod zagotavlja tudi poslovne stroške za:
– izvajanje dejavnosti zavoda,
– izvajanje dejavnosti službe zavoda, med njimi:
– plače in izdatki zaposlenim,
– prispevke za socialno varnost zaposlenim,
– izdatke za blago in storitve,
– transfere posameznikom in gospodinjstvom (štipen-

dije),
– investicijske odhodke.

4. člen
Dodajo se novi, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odsta-

vek 77. člena, ki se glasijo:
»Za izvajanje dejavnosti, ki jo opravlja služba zavoda in

za njeno delovanje sprejema zavod finančni načrt službe
zavoda, ki je interni operativni izvedbeni planski akt finan-
čnega načrta zavoda.

Finančni načrt službe zavoda obvezno temelji na glo-
balnih postavkah finančnega načrta Zavoda, ki jih podro-
bneje razčlenjuje. Temelji tudi na planu dela, planu zaposlo-
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vanja, planu nabav in investicij ter investicijskega vzdrževa-
nja in drugih planskih aktih.

V finančnem načrtu službe zavoda se po posebej raz-
členjenih postavkah podrobneje opredelijo in določijo zlasti
izdatki za blago in storitve, za plače in druge izdatke zapo-
slenim, prispevke za socialno varnost zaposlenih, transfere
posameznikom in gospodinjstvom (štipendije), za investicije
ter investicijsko vzdrževanje.

Predlog finančnega načrta službe zavoda pripravi fi-
nančni sektor zavoda na podlagi predlogov direktorjev sek-
torjev in območnih enot, generalni direktor pa ga predloži
upravnemu odboru v sprejem v skladu s 6. točko 34. člena
tega statuta.

Zavod v letnem poročilu o poslovanju ustrezno prikaže
gibanje in višino izdatkov, namenjenih za delovanje službe
zavoda iz šestega odstavka tega člena v posameznem po-
slovnem letu.«

5. člen
Doda se nov, drugi odstavek 82. člena, ki se glasi:
»Poleg sektorjev, območnih enot in izpostav iz 54.,

55. in 56. člena tega statuta, lahko skupščina zavoda, s
posebnim sklepom ustanovi tudi druge take enote zavoda.«

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000/2002
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.

Predsednica skupščine Zavoda
Marjeta Potrč l. r.

K tem spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je Vlada
Republike Slovenije dala soglasje pod št. 191-02/2001-4 z
dne 4. 3. 2003.

1143. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice
do varstvenega dodatka v letu 2003

Na podlagi osmega odstavka 133. člena in 266. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) je
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije na 12. seji dne 18. 3. 2003 sprejela

S K L E P
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do

varstvenega dodatka v letu 2003

I
Uživalci starostne, invalidske, vdovske in družinske po-

kojnine imajo v letu 2003 pravico do varstvenega dodatka,
če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v
letu 2002 ne presegajo mesečno 74.774,07 SIT ali letno
897.288,84 SIT na posameznega družinskega člana.

II
Dohodek iz samostojne dejavnosti samozaposlenega,

ki se mu ugotavlja dobiček, se med skupne dohodke užival-
ca pokojnine in njegovih družinskih članov všteva tako, da
se upošteva čisti dobiček, kot ga ugotovi pristojni davčni

organ, brez upoštevanja investicij in olajšav po davčnih pred-
pisih.

III
Uživalec pokojnine dokazuje pogoje za pridobitev ozi-

roma uživanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi
potrdili o višini katastrskega dohodka in drugimi dokazili. Ta
dokazila je dolžan predložiti zavodu tudi ob vsaki spremem-
bi premoženjskega stanja oziroma na zahtevo zavoda.

IV
Uživalcu pokojnine, ki pravico do varstvenega dodatka

uveljavlja v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine,
se pri ugotavljanju pogoja premoženjskega cenzusa name-
sto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob
odmeri, če je to zanj ugodnejše. Znesek pokojnine ob od-
meri se upošteva tudi uživalcu pokojnine, ki v preteklem letu
ni imel plače.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000-1/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.

1144. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz
četrtega odstavka 133. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Na podlagi 266. člena zakona o pokojninskem in inva-
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00,
124/00, 109/01 in 108/02) in 5. člena pravilnika o premo-
ženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do var-
stvenega dodatka (Uradni list RS, št. 25/01) je Skupščina
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
na 12. seji dne 18. 3. 2003 sprejela

S K L E P
o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega

odstavka 133. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju

I
Vrednost premoženja iz četrtega odstavka 133. člena

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se us-
kladi za 7,5% in v letu 2003 znaša 4,509.440 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1000-1/2003
Ljubljana, dne 18. marca 2003.

Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

Predsednica
Marjeta Potrč l. r.
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1145. Razlaga kolektivne pogodbe
elektrogospodarstva

Komisija za razlago kolektivne pogodbe elektrogospo-
darstva (Uradni list RS, št. 38/96, v nadaljevanju: KPE) je
na seji dne 6. 3. 2003 v zvezi z uveljavitvijo zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02) sprejela

R A Z L A G O  K O L E K T I V N E  P O G O D B E
elektrogospodarstva

Komisija za razlago KPE je skladno z določbo drugega
odstavka 7. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 42/02) sprejela razlago KPE in z njo določila določ-
be KPE, ki se v skladu z zakonom o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02) uporabljajo, in določbe, ki se ne
uporabljajo:

1.–13. člen – se v celoti uporabljajo,
14. člen – se uporablja, razen tretja in četrta alinea, ki

se ne uporablja,
15.–22. člen se uporabljajo,
23. člen – se v celoti ne uporablja,
24. člen – se v celoti uporablja,
25. člen – poskusno delo se uporablja, razen peti,

sedmi in osmi odstavek, ki se ne uporabljajo,
26. člen – se v celoti uporablja,
27. člen – usposabljanje pripravnika se uporablja ra-

zen zadnji odstavek, ki se ne uporablja,
28. člen – razporejanje delavca se uporablja razen

drugi in tretji odstavek, ki se ne uporabljata,
29. člen – se v celoti ne uporablja,
30. člen – se v celoti ne uporablja,
31. člen – razporejanje v drugi kraj se v celoti uporab-

lja, če je kraj dela v pogodbi o zaposlitvi širše določen, pri
čemer se pojem razporejanje uporablja v smislu napotitve v
drugi kraj,

32. člen – razporejanje v drugi kraj – enako kot 31.
člen,

33. člen – se v celoti ne uporablja,
34. člen – se v celoti uporablja,
35. člen – se v celoti uporablja,
36.–41. člen – se v celoti uporabljajo,
42. člen – se v celoti uporablja,
43. člen – se v celoti uporablja,
44.–50. člen – se v celoti uporabljajo,
51. člen – se v celoti uporablja,
52. člen – letni dopust se uporablja, razen prvi odsta-

vek, ki se ne uporablja, drugi odstavek – točka A – se
uporablja, v primeru ne doseganja – velja zakon, točka C –
druga in tretja alinea se ne uporabljata,

53. člen – se v celoti ne uporablja,
54. člen – se v celoti uporablja,
55. člen – se v celoti uporablja,
56. člen – se v celoti uporablja pri čemer se izraz

prerazporeditev smiselno razume odpoved pogodbe o za-
poslitvi s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi,

57.–58. člen – se v celoti uporabljata,
59. člen – se v celoti ne uporablja,
60. člen – se uporablja, razen tretji in četrti odstavek,

ki se v celoti ne uporabljata,
61.–64. člen – se v celoti ne uporabljajo,
65. člen – se v celoti ne uporablja,
66. člen – se v celoti ne uporablja,
67. člen – se uporablja v celoti,

68.–71. člen – se v celoti uporabljajo,
72. člen – se v celoti uporablja,
73.–77. člen – se v celoti uporabljajo,
78.–87. člen – se v celoti uporabljajo,
88. člen – se v celoti uporablja,
89. člen – se v celoti uporablja,
90. člen – se v celoti uporablja,
91. člen – se v celoti uporablja,
92. člen – se v celoti uporablja,
93. člen – se v celoti uporablja,
94. člen – se v celoti uporablja,
95.–96. člen – se v celoti ne uporabljata,
97. člen – se v celoti uporablja,
98. člen – se v celoti uporablja,
99. člen – se v celoti uporablja,
100. člen – se v celoti uporablja,
101. člen – se v celoti uporablja,
102. člen – se v celoti uporablja,
103. člen – se v celoti uporablja,
104. člen – se v celoti uporablja,
105. člen – se v celoti uporablja,
106. člen – se v celoti uporablja,
107. člen – se v celoti uporablja,
108. člen – se v celoti uporablja,
109. člen – se v celoti ne uporablja,
110. člen – se v celoti uporablja,
111.–112. člen – se v celoti uporabljata,
113.–132. člen – se v celoti uporabljajo.
Skladno s to razlago se tako uporabljajo le tiste določ-

be KPE, ki niso v nasprotju z določbami zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02).

Predsednik
komisije za razlago KPE
Valter Vodopivec l. r.

1146. Poročilo o gibanju plač za januar 2003

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

P O R O Č I L O
o gibanju plač za januar 2003

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2003 je znašala 247.080 SIT in je bila za
5,7 odstotka nižja kot decembra 2002.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za januar 2003 je znašala 155.936 SIT in je bila za
4,8 odstotka nižja kot decembra 2002.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje november
2002 - januar 2003 je znašala 254.041 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za januar 2003
na februar 2002 - januar 2003 znaša 104,2.

Št. 941-07-22/03
Ljubljana, dne 18. marca 2003.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor

Statističnega urada RS
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1147. Sklepi in priporočila komisije za razlago
kolektivne pogodbe za dejavnost zasebnega
varovanja

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za dejavnost
zasebnega varovanja je na zasedanjih z dne 12. 4. 2001 in
22. 1. 2002 sprejela naslednje sklepe, s katerimi je spreje-
la razlage posameznih določil 45. in 50. člena ter stališče
glede uporabe določila šestega odstavka 17. člena in še
posebej priporočilo v zvezi z uporabo osmega odstavka 45.
člena navedene kolektivne pogodbe.

S K L E P I   I N   P R I P O R O Č I L A
K O L E K T I V N E   P O G O D B E
K O M I S I J E   Z A   R A Z L A G O
 za dejavnost zasebnega varovanja

(Uradni list RS, št. 73/00)

Sprejete razlage
1. Uporaba petega odstavka 45. člena KP
Dodatki po petem odstavku 45. člena KP se morajo

vedno obračunavati v določenih odstotkih po dejansko
opravljenem delu v navedenih pogojih od osnovne plače.

2. Uporaba osmega odstavka 45. člena KP
Dodatki po navedenem določilu se upoštevajo pri do-

ločanju osnovne plače oziroma pri vrednotenju delovnega
mesta v postopku sistemizacije delovnih mest glede na oce-
no navedenih vplivov in ne v višini navedenih odstotkov.
Višina teh dodatkov v navedenih odstotkih se upošteva v
primerih, ko gre za izjemno prerazporeditev delavca, ki sicer
ne dela na takšnem delovnem mestu, pri katerega sistemi-
zaciji oziroma določitvi osnovne plače so vplivi navedenih
obremenitev že upoštevani.

3. Uporaba tretjega odstavka pod razdelkom “II. Jubi-
lejne nagrade” 50. člena KP

Navedeno določilo ne velja za delovno dobo, ki je
delavec ni dosegel pri zadnjem delodajalcu kot izplačevalcu
jubilejne nagrade. V navedeno skupno delovno dobo pa se
všteva čas, ki ga je delavec na delu dosegel pri pravnih
prednikih tega zadnjega delodajalca, kakor tudi čas, ki ga je
dosegel v preteklosti pri tem zadnjem delodajalcu, a se je
po prekinitvi delovnega razmerja pri tem delodajalcu nato
ponovno zaposlil pri tem istem delodajalcu.

Sprejeto stališče
1. Veljavnost šestega odstavka 17. člena
Določilo ostane nespremenjeno v veljavi, dokler ne bo

v morebitnem pravnem postopku razveljavljeno ali spreme-
njeno.

Sprejeto priporočilo
1. Uporaba osmega odstavka 45. člena
Komisija priporoča, da se vplivi posebnih obremenitev,

ki niso izrecno navedene v osmem odstavku 45. člena, prav
tako ocenijo in upoštevajo v okviru določenih razponov po-
sameznih plačilnih razredov.

Predsednik
Komisije za razlago KP

za dejavnost zasebnega varovanja
Ingo Paš, univ. dipl. jur. l. r.
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BREZOVICA

1148. Sklep o začasnem ukrepu za zavarovanje v
planski celoti VS 10/15 Notranje Gorice

Na podlagi drugega odstavka 81. člena zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena
statuta Občine Brezovica (»Naš časopis«, uradno glasilo
Občine Brezovica, maj 1995) je Občinski svet občine Brez-
ovica na 4. redni seji dne 6. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski

celoti VS 10/15 Notranje Gorice

1. člen
Uvodna ugotovitev

Ta odlok določa ukrep o začasnem zavarovanju urejanja
prostora v planski celoti VS 10/15 Notranje Gorice, in sicer v
morfoloških enotah 2A/22, 2D/1, 2A/8, 5A/1, 7G/1.

Z odlokom se izraža utemeljena nevarnost:
– da bo izvedba prostorske ureditve onemogočena ali

močno otežena oziroma,
– da se bodo bistveno zvišali stroški njene izvedbe,
– da bodo za njeno izvedbo potrebni znatno povečani

posegi v pravice in pravne koristi lastnikov nepremičnin in
drugih prizadetih subjektov.

2. člen
Podlaga predvidene prostorske ureditve v prostorskem

aktu
Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v območju

urejanja VS 10/15 Notranje Gorice se sprejemajo za obmo-
čje širitve naselja, ki še ni določeno s strategijo prostorske-
ga razvoja občine, in ki je bilo opredeljeno v programu
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol-
goročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-
2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ljublja-
na Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev, za
območje Občine Brezovica, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 9/01.

3. člen
Območje začasnih ukrepov

Območje začasnih ukrepov se nahajajo v planski celoti
VS 10/15 Notranje Gorice in vključuje morfološke enote
2A/22, 2D/1, 2A/8, 5A/1, 7G/1.

Meja območja je prikazana na katastrskem načrtu me-
rila 1:1000 in sicer tako natančno, da je mogoče mejo
območja začasnih ukrepov prikazati v zemljiškem katastru in
jo določiti v naravi.

Grafični del, ki prikazuje območje začasnih ukrepov je
sestavni del tega odloka.

4. člen
Vrste začasnih ukrepov

Na območju, kjer se nahajajo začasni ukrepi veljajo
naslednji ukrepi:

OBČINE

– prepovedana je parcelacija zemljišč;

– prepovedana je izdaja gradbenih in lokacijskih dovo-
ljenj;

– prepovedana je gradnja novih objektov;

– prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih ob-
jektov;

– prepovedana je postavitev začasnih in pomožnih ob-
jektov;

– prepovedana je postavitev reklamnih znamenj, turi-
stičnih oznak in spominskih obeležij;

– prepovedana je postavitev ograj;

– prepovedana je ureditev parkirišč za tovornjake;

– prepovedana je gradnja garaž;

– prepovedane so rušitve in nadomestna gradnja.

Dovoljeno pa je:

– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,
prometa in zvez;

– gradnja objektov za potrebe obrambe in zaščite;

– gradnja objektov za šolstvo, inštitute, zdravstvo in
varstvo;

– izvajati geodetska in druga pripravljalna dela, potre-
bna za izdelavo predvidenega prostorskega akta oziroma
njegovih sprememb in dopolnitev

5. člen
Čas veljavnosti začasnih ukrepov

Začasni ukrepi veljajo 3 leta od objave odloka v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

6. člen
Postopki zanambe v zemljiki knjigi

Občina, v 30 dneh od uveljavitve odloka, začne s po-
stopki zaznambe začasnih ukrepov v zemljiški knjigi.

7. člen
Vidnost odloka

Odlok o začasnem ukrepu za zavarovanje v planski
celoti VS 10/15 Notranje Gorice je stalno na vpogled pri:

– Občini Brezovica,

– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.

8. člen
Objava odloka

Ta odlok začne veljati peti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 09/2003
Brezovica, dne 18. marca 2003.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.
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CANKOVA

1149. Sklep o ceni priključnine na kanalizacijsko
omrežje

Na podlagi 12. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 15. člena odlo-
ka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 46/00),
24. in 27. člena odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih
odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št 40/01) in
7. člena odloka o režijskem obratu (Uradni list RS, št.
108/01) je Občinski svet občine Cankova na 4. redni seji
dne 13. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o ceni priključnine na kanalizacijsko omrežje

1. člen
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje pla-

ča uporabnik priključnino, ki predstavlja povračilo dela stro-
škov za obnovo in širitev kanalizacijskega sistema. Priključ-
nino plača uporabnik objekta, kateri ni sofinanciral izgradnje
kanalizacijskega omrežja ter čistilnih naprav na območju
občine.

2. člen
Cena priključnine na javno kanalizacijsko omrežje v

Občini Cankova znaša:
– za gospodinjstva (stan. hišo, stanovanje v bloku) –

580.000 SIT oziroma 2500 EUR, ki je osnova za izračun na
dan plačila po srednjem tečaju Banke Slovenije.

– uporabnik poslovnega objekta (s.p., d.o.o., d.d. ipd.)
– 700.000 SIT oziroma 3000 EUR, ki je osnova za izračun
na dan plačila po srednjem tečaju Banke Slovenije.

V ceno ni vračunan davek na dodano vrednost (DDV).

3. člen
Objekt je možno priključiti na javno kanalizacijsko omre-

žje ko je plačana priključnina na transakcijski račun Občine
Cankova. Uporabnik v lastni režiji in na svoje stroške izvede
hišni priklop na kanalizacijsko omrežje.

4. člen
Občinska uprava izda soglasje (odločbo) za priključek

na javno kanalizacijsko omrežje pod določenimi tehničnimi
pogoji in v skladu s 12. členom odloka o odvajanju in čišče-
nju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Can-
kova (Uradni list RS, št. 40/01).

5. člen
Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek

na javno kanalizacijsko brez soglasja lastnika oziroma uprav-
ljavca in priključek ni strokovno izveden, upravljavec lahko
priključek izvede na stroške uporabnika.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35205-2/2003
Cankova, dne 13. marca 2003.

Župan
Občine Cankova

Drago Vogrinčič l. r.

CELJE

1150. Program priprave zazidalnega načrta Srce-Sever

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02) in 17. člena statuta Mestne občine
Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje
dne 11. 3. 2003 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
zazidalnega načrta Srce-Sever

1. člen
(predmet in cilj zazidalnega načrta)

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg zazidalnega načrta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi

sprememb in dopolnitev ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-

veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave ZN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in

dopolnitev ZN in način izbora načrtovalca.

2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo ZN)

Za območje med poslovnim objektom Merkur–Kovino-
tehna, Elektro Celje, Vrunčevo ulico in Železniško progo
Celje – Velenje do sedaj ni bilo izdelanega prostorsko izved-
benega akta, zemljišče pa je v pretežni meri namenjeno
parkirnim površinam – javnim in za lastnike tega prostora.
Glede na to, da je obravnavano območje na obrobju ožjega
mestnega središča, je komunalno opremljeno in predstavlja
potencialne površine za pozidavo, je interes Mestne občine
Celje, da se izdela zazidalni načrt, ki bo podlaga za gradnjo.
Poleg interesa Mestne občine Celje je potrebno v zazidal-
nem načrtu rešiti glavni vhod poslovnega objekta Merkur –
Kovintrade, ki se zaradi realizacije podvoza pod železniško
progo Celje-Velenje prestavlja iz vzhodne na zahodno stran
poslovnega objekta ter istočasno tudi ureditev dovoznih in
parkirnih površin za potrebe obstoječih in predvidenih ob-
jektov.

Celjski prostorski plan (Uradni list RS, št. 86/01) opre-
deljuje obravnavano območje za servisne, storitvene, go-
spodarske in stanovanjske dejavnosti

3. člen
(predmet in programska izhodišča zazidalnega načrta)

Območje znotraj obravnavanega ureditvenega obmo-
čja zazidalnega načrta je namenjeno poslovnim in stano-
vanjskim dejavnostim, v sklopu tega pa se rešujejo parkirne
in prometne površine ter ohrani in ustrezno zavaruje plata-
na, ki je zavarovana.

4. člen
(okvirno ureditveno območje zazidalnega načrta)
Ureditveno območje predvidenega zazidalnega načrta

zajema kare, ki ga na vzhodu omejuje meja lokacijskega
načrta za rekonstrukcijo Mariborske ceste – III. etapa oziro-
ma poslovni objekt Merkur – Kovintrade, na jugu meji na
objekt Elektro Celje in mejo veljavnega zazidalnega načrta
SRCE, na zahodu ga omejuje Vrunčeva ulica oziroma ZN
Glazija, na severu pa železniška proga Celje – Velenje.
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5. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

– Pripravljalci zazidalnega načrta so Mestna občina Ce-
lje, Merkur d.d. Naklo, Kovintrade d.d. Celje in Gostilna
Štorman – Anton Zvone Štorman s.p.

– Načrtovalec zazidalnega načrta je na podlagi javne-
ga razpisa izbran Razvojni center Planiranje IUP d.o.o. Ce-
lje.

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi zazidal-
nega načrta so:

– RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,

– RS Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, območna enota Celje,

– Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor
ter promet,

– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električ-

ne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železniški pro-

met,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE

Celje
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – ARSO
V postopku izdelave zazidalnega načrta morajo nosilci

urejanja v skladu z 29. členom ZUreP-1 podati svoje smer-
nice za načrtovanje v roku 30 dni. Če v predpisanem roku
ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo.

6. člen
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene

prostorske ureditve)
Pri izdelavi zazidalnega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine Celjskega prostorskega plana

(Uradni list RS, št. 86/01),
– strokovne podlage za ureditev obravnavanega obmo-

čja, ki so bile izdelane na podlagi usklajevanj uporabnikov
tega prostora,

– smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE
Celje,

– odlok o začasni razglasitvi izjemnih dreves za den-
drološke naravne spomenike v Mestni občini Celje (Uradni
list RS, št. 60/02).

7. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

V postopku priprave strokovnih rešitev za ureditev
obravnavanega območja je izbrani načrtovalec pripravil več
variantnih rešitev, ki so bile večkrat usklajene z vsemi upora-
bniki tega prostora in na koncu pripravljena strokovna reši-
tev, ki povzema interese, želje ter predloge vseh tangiranih v
prostoru. Usklajena strokovna rešitev je podlaga za zazidalni
načrt.

8. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Za območje predvidene prostorske ureditve je izvaja-
lec Mestna občina Celje naročil reambulirane geodetske
podlage v digitalni obliki pri Geodetskem zavodu Celje, ki je
bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega
naročila malih vrednosti.

9. člen
(roki za pripravo in sprejem PIA)

Postopek priprave in sprejemanje zazidalnega načrta
bo potekal po naslednjem terminskem planu:

– s pripravo osnutka zazidalnega načrta prične priprav-
ljalec takoj, ko župan Mestne občine Celje s podpisom
potrdi program priprave,

– načrtovalec v sodelovanju s pripravljalcem organizira
s pristojnimi nosilci planiranja sestanek, načrtovalec pa jih
zaprosi za smernice za načrtovanje, le-ti jih morajo podati v
roku 30 dni,

– načrtovalec pripravi osnutek v 45 dneh – predvido-
ma do konca maja 2003,

– župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enome-
sečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se
objavi v Uradnem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine
Celje ter Mestni četrti Dolgo polje in Mestni četrti Gaberje –
predvidoma v juniju,

– javna razprava se izvede v času javne razgrnitve na
sedežu Mestne občine Celje,

– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve,

– župan zavzame stališče do pripomb in predlogov,
podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokov-
nega mnenja nosilca izdelave zazidalnega načrta in občin-
ske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in
predloge,

– mestni svet sprejme na predlog župana stališče do
pripomb in predlogov – predvidoma v juliju,

– v roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in
predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljavec poskrbi za
pripravo usklajenega predloga zazidalnega načrta oziroma
dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nana-
šale utemeljene pripombe in predlogi,

– župan Mestne občine Celje posreduje usklajeni pre-
dlog zazidalnega načrta Mestnemu svetu s predlogom, da
ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku – predvi-
doma v oktobru 2003.

Zazidalni načrt se v vsebinskem smislu pripravi tako,
da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela smiselni
izvleček:

– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in

14/85).
10. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta so

predvidena delno v proračunu Mestne občine Celje, delno
pa bosta zazidalni načrt sofinancirala lastnika delov zemlji-
šča v ureditvenem območju ZN Merkur Naklo in Gostilna
Štorman Anton Zvone Štorman s.p. v sorazmernih deležih.

11. člen
Program priprave zazidalnega načrta Srce-Sever zač-

ne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 35005-16/2002-8
Celje, dne 6. marca 2003.

Župan
Mestna občina Celje

Bojan Šrot l. r.
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ČRNA NA KOROŠKEM

1151. Odlok o območju predkupne pravice Občine
Črna na Koroškem

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01), je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 4. redni seji dne 10. 3.
2003 sprejel

O D L O K
o območju predkupne pravice Občine Črna na

Koroškem

1. člen
S tem odlokom je določeno območje, na katerem Ob-

čina Črna na Koroškem lahko uveljavlja zakonito predkupno
pravico na nepremičninah.

2. člen
Območje predkupne pravice obsega vse nepremični-

ne na celotnem območju poselitve in na območju obstoje-
čih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov
izven poselitvenih območij.

3. člen
Območje predkupne pravice iz 2. člena tega odloka je

določeno v grafičnih prilogah odloka o spremembah in do-
polnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine
Črna na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2001
(Uradni list RS, št. 78/01).

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 465-05-01/2003
Črna na Koroškem, dne 11. marca 2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

1152. Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin
dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine
Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990
in 2001 za območje Občine Črna na Koroškem
za posamezno poselitveno območje Teber
(razširitev PUP št. 1)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Črna na Koro-
škem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) je Občinski svet
občine Črna na Koroškem na 4. redni redni seji dne 10. 3.
2003 sprejel

O D L O K
o delni spremembi in dopolnitvi sestavin

dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem
za obdobje od leta 1986 do leta 2000,

spremenjen in dopolnjen leta 1990 in 2001 ter
srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne

na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta
1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 in

2001 za območje Občine Črna na Koroškem za
posamezno poselitveno območje Teber

(razširitev PUP št. 1)

1. člen
(uvodna določba)

Ta odlok določa dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-
ročnega razvojnega načrta Občine Ravne na Koroškem za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopol-
njen 1980 (objavljen v MUV, št. 18/90) in 2001 – v nada-
ljnjem besedilu dolgoročni plan – ter prostorskih sestavin
srednjeročnega družbenega plana Občine Ravne na Koro-
škem za obdobje od leta 1986 od leta 1990, usklajen 1990
(objavljen v MUV, št. 17/89 in 18/90) in 2001 – v nada-
ljnjem besedilu: srednjeročni plan, katera se nanaša na

a) razširitev obstoječega območja urejanja (glej karto-
grafsko dokumentacijo).

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

(1) Besedilo poglavja 4., Način uresničevanja plana se
spremeni in dopolni tako, da se v poglavju 4.2. Uresničeva-
nje s planskimi akti v petem odstavku dopolni zadnja alinea,
tako, da se glasi:

– Črna (naselje):
razširitev stavbnih zemljišč na jugovzhodnem in severo-

zahodnem območju Tebra.
(2) Besedilo poglavja 4. Način uresničevanja plana se

spremeni in dopolni tako, da se v poglavju 4.2. Uresničeva-
nje s planskimi akti v šestem odstavku na koncu doda ali-
neo, ki se glasi:

– območje individualne poselitve
V poglavju v točki 4.2. Zasnova kakovosti voda in regu-

lacij, sanacije onesnaženosti zraka in odlagališče odpadkov
se doda odstavek:

– pri poseganju na erozijsko ogrožena območja je po-
trebno predhodno zagotoviti ustrezne protierozijske ukrepe.

Na področje varstva okolja sta na območju Občine
Črna na Koroškem obvezni državni planski izhodišči zasno-
va sanacije onesnaženosti zraka in analitsko nadzorni in
alarmni sistem (stalna postaja),

– stanje na področju onesnaženosti zraka se bo v pri-
hodnje izboljšalo, zato meritve niso načrtovane in stalna
postaja za spremljanje podatkov ne bo zgrajena (z ukinitvijo
rudarjenja in novih kurilnih medijev ter organizacijo ogreva-
nja naselja bo možno izboljšati ekološke pogoje v prostoru).

(3) Besedilo poglavja 4. Način uresničevanja plana se
spremeni in dopolni tako, da se na koncu poglavja 4.3.
Prostorske sestavine dolgoročnega razvojnega načrta Obči-
ne Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 2000, doda
novo poglavje, ki se glasi:

Zasnova omrežja letališč z naslednjo vsebino:
– pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki

utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prome-
ta, je potrebno za take objekte predhodno pridobiti ustrezno
soglasje Ministrstva za promet, Upravo Republike Slovenije
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za civilno letalstvo k lokaciji oziroma k izgradnji takega ob-
jekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu
z veljavnimi predpisi.

(4) Kartografski del in kartografska dokumentacija dol-
goročnega plana se dopolnita. Dopolnjena vsebina je na-
slednja:

KARTOGRAFSKA DOKUMENTACIJA
PKN Ravne na Koroškem M 1: 5000

KARTOGRAFSKI DEL
Načini urejanja stara in nova zasnova, M 1: 25.000
Namenska raba območij, M 1: 5000
Zasnova vodnega gospodarstva in sanacij M 1:

25.000.
Način urejanja stara in nova zasnova z vrisanimi erozij-

skimi območji M 1: 25.000.

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Vsebine srednjeročnega plana se spremenijo skladno

s spremembami dolgoročnega plana.

4. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu RS.

Št. 350-03-02/02
Črna na Koroškem, dne 11. marca 2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

1153. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Črna na Koroškem za leto
2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00), 32. in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 105. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99 in 40/01) je Občinski svet občine
Črna na Koroškem na predlog župana dne 10. 3. 2003 na
4. redni seji sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Črna na Koroškem za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črna na Koroškem za

leto 2003 se financiranje funkcij Občine Črna na Koroškem
ter njihovih nalog in drugih s predpisi določenih namenov
začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Črna na
Koroškem za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v ena-
kem obdobju v proračunu za preteklo leto.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.

4. člen
Uporabniki proračunskih sredstev morajo svoje naloge

izvrševati v mejah sredstev, določenih s tem sklepom, pri
čemer morajo upoštevati zakonska določila, ki veljajo za
izvrševanje proračuna.

5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto 2003 in
se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.

6. člen
Župan Občine Črna je zadolžen za tekoče usklajevanje

potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa
za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih
sredstev v času začasnega financiranja.

7. člen
Obdobje začasnega financiranja po tem sklepu traja

do sprejetja proračuna za leto 2003.

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 31. 3. 2003 dalje.

Št. 403-04-01/02
Črna na Koroškem, dne 11. marca 2003.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Janez Švab l. r.

DOBREPOLJE

1154. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto
2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98; in 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96 in 44/96 – 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 4.
redni seji dne 11. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2003

1. člen
S proračunom Občine Dobrepolje za leto 2003 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Dobrepolje (v
nadaljnjem besedilu: občina) v letu 2003.

2. člen
Z občinskim proračunom se ureja upravljanje s prihod-

ki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in
dolgovi.
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3. člen
Občinski proračun sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financira-
nja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapital-
ske prihodke in transferne prihodke ter odhodki, ki obsega-
jo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhod-
ke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazuje vsa
prejeta vračila danih posojil in prodaje kapitalskih deležev in
vsa sredstva danih posojil in povečanje kapitalskih deležev.

V računu financiranja se izkazuje domače zadolževanje
občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb
ter s financiranjem odplačil domačega dolga v računu finan-
ciranja ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na
računih proračuna v teku proračunskega leta.

Občinski proračun za leto 2003 se določa v naslednjih
zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:
I. Skupaj prihodki 468,139.000
II. Skupaj odhodki 605,999.000
III. Proračunski primanjkljaj (I-II) -137,860.000

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejata vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev 1,580.000
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 4,000.000
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremambe kapitalskih deležev
(IV-V) -2,420.000

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. Domače zadolževanje –
VIII. Odplačilo domačega dolga 220.000

Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
(VII-VIII) -220.000

XI. Prenos sredstev na račununih ob
koncu preteklega leta iz leta 2002 140,500.000

XII. Stanje proračuna
(I-II) + (IV-V)+(VII-VIII)+XI –

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in
izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhod-
kov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financira-
nja, ki so sestavni del tega odloka.

Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih
izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega
odloka.

4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči najmanj

0,1% v proračunsko rezervo.
O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za na-

mene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02),
do višine 1,500.000 tolarjev za posamezen namen, odloča
župan in o uporabi sredstev obvesti občinski svet.

5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna (v nadal-

njem besedilu: uporabniki) so dolžni uporabljati sredstva
občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljani v
posebnem delu občinskega proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva za posamezne namene.

Uporabniki so dolžni občinski upravi predložiti finančni
načrt za naslednje proračunsko obdobje do 31. oktobra
tekočega leta in poročilo o porabi proračunskih sredstev za
preteklo leto do 1. marca.

6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so po-

trebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju prora-
čuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki porav-
najo s sredstvi drugih postavk posameznega področja pro-
računa.

O prenosu sredstev med nameni posameznega podro-
čja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog na posameznem področju, za ka-
tera so bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom,
odloča župan, in sicer: na področju vseh vrst investicij in
vzdrževanju cest do višine 2,000.000 tolarjev, na ostalih
področjih pa do višine 500.000 tolarjev.

Med letom prispela proračunska sredstva za določen
namen, se lahko porabijo za namen, za katerega so bila
prejeta.

7. člen
Sredstva tekoče proračunske rezerve se dodeljujejo:
– za naloge, ki so neodložljive in za katere v proračunu

niso zagotovljena sredstva in ki po svoji vsebini sodijo v
javno porabo na ravni občine in

– za naloge, za katere se med letom izkaže, da v prora-
čunu zanje niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem ob-
segu.

Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanaša-
jo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.

O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve občin-
skega proračuna do višine 1,500.000 tolarjev za posame-
zen namen, odloča župan.

8. člen
Kot sredstva za delo se občinski upravi in izvajalskim

organizacijam zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke in
– sredstva za investicijske izdatke.
Sredstva za plače delavcev in funkcionarjev se zago-

tavljajo mesečno glede na zasedno število delavcev in fun-
kcionarjev v načrtu delovnih mest, koeficiente za določanje
plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij,
osnovo za obračun plač, dodatke za delovno dobo in druge
dodatke in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.

Sredstva za materialne stroške in druge odhodke ob-
činske uprave in izvajalskih organizacij se določijo v okviru
potreb in možnosti občinskega proračuna.

9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih podro-

čjih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje dejavnosti.

Sredstva proračuna se uporabnikom za zagotavljanje
nujnih zakonsko opredeljenih potreb med letom praviloma
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dodeljujejo kot mesečne akontacije v višini dvanajstine. V
primeru, da zaradi neenakomernega priliva prihodkov pride
do likvidnostnih težav, se sredstva prioritetno zagotavljajo za
zakonsko določene naloge, ki so opredeljene v posebnem
delu proračuna in za minimalni obseg nalog, ki še omogoča
delovanje uporabnikov.

Poraba sredstev za opravljanje nalog na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za
izvršeno nalogo oziroma računa.

Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in
vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti po-
godbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z
zakonom, ki ureja javna naročila.

Zadnji rok za sklenitev pogodb z izvajalci v tekočem
proračunskem letu je rok, določen z zakonom o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.

10. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O so-
glasju odloča župan.

11. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobrepolje

v letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se upo-
rablja ta odlok in sklep župana.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 40302-1/2003
Dobrepolje, dne 12. marca 2003.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

Konto Aktivnost Proračun 2003
A B C D

ZBIR PRIHODKOV

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74+75+50) 469,719.000
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 253,039.000

70 DAVČNI   PRIHODKI 193,600.000

700 Davki na dohodek in dobiček 138,000.000
703 Davki na premoženje 28,500.000

7030 Davki na nepremičnine 24,500.000
7032 Davek na dediščine in darila 500.000
7033 Davki na promet nepremičnin in na

finančno premoženje 3,500.000
704 Domači davki na blago in storitve 27,100.000

7044 Davki na posebne storitve 500.000
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 26,600.000

71 NEDAVČNI   PRIHODKI 59,439.000

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 17,899.000
7102 Prihodki od obresti 9,699.000
7103 Prihodki od premoženja 8,200.000

Konto Aktivnost Proračun 2003
A B C D

711 Takse in pristojbine 2,500.000
7111 Upravne takse in pristojbine 2,500.000

712 Denarne kazni 100.000
7120 Denarne kazni 100.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1,600.000
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 1,600.000

714 Drugi nedavčni prihodki 37,340.000
7141 Drugi nedavčni prihodki 37,340.000

72 KAPITALSKI   PRIHODKI 7,000.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega
premoženja 7.000.000

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7,000.000

74 TRANSFERNI   PRIHODKI 208,100.000

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij 208,100.000

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 208,100.000

75 PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV 1,580.000

750 Prejeta vračila danih posojil 1,400.000
7500 Prejeta vračila danih posojil od

posameznikov 1,400.000
751 Prodaja kapitalskih deležev 180.000

7511 Sredstva pridobljena s prodajo kapitalskih
deležev v fin. instit. 180.000

50 ZADOLŽEVANJE –

500 Domače zadolževanje –
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah –

Konto Aktivnost Proračun 2003
A B C D

ZBIR ODHODKOV
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 610,219.000
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 100,204.000

40 TEKOČI ODHODKI 100,204.000

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 26,835.000
4000 Plače in dodatki 22,900.000
4001 Regres za letni dopust 935.000
4002 Povračila in nadomestila 1,985.000
4003 Sredstva za delovno uspešnost 300.000
4004 Sredstva za nadurno delo 600.000
4009 Drugi izdatki zaposlenim 115.000

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 3,564.000
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje 1,860.000
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 1,630.000
4012 Prispevek za zaposlovanje 28.500
4013 Prispevek za porodniško varstvo 45.500

402 Izdatki za blago in storitve 65,795.000
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 9,900.000
4021 Posebni material in storitve 3,100.000
4022 Energija, voda, komunalne storitve

in komunikacije 10,200.000
4023 Prevozni stroški in storitve 500.000
4024 Izdatki za službena potovanja 800.000
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Konto Aktivnost Proračun 2003
A B C D

4025 Tekoče vzdrževanje 31,325.000
4028 Davek na izplačane plače 1,120.000
4029 Drugi operativni odhodki 8,850.000

403 Plačila domačih obresti 10.000
4033 Plačila obresti od kreditov – drugim

domačim kreditodajalcem 10.000
409 Rezerve 4,000.000

4090 Splošna proračunska rezervacija 3,000.000
4091 Proračunska rezerva 1,000.000

41 TEKOČI TRANSFERI 177,960.000

410 Subvencije 3,800.000
4102 Subvencije privatnim podjetjem

in privatnikom 3,800.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 123,695.000

4110 Transferi nezaposlenim 400.000
4119 Drugi transferi posameznikom 123,295.000

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam 23,535.000

4120 Tekoči transferi neprofitnim
oragnizacijam in ustanovam 23,535.000

413 Drugi tekoči domači transferi 26,930.000
4130 Tekoči transferi 750.000
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega

zavarovanja 2,800.000
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade

in agencije 1,100.000
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge

izvajalce javnih služb 22,280.000

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 279,580.000

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 279,580.000
4200 Nakup zgradb in prostorov 5,200.000
4202 Nakup opreme 3,500.000
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in

adaptacije 197,770.000
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12,250.000
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 25,900.000
4208 Študije o izvedljiv. proj., projekt. doku.,

nadzor in invst. inženiring 34,960.000

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 48,255.000

430 Investicijski transferi 48,255.000
4302 Investicijski transferi neprofitnim

organizacijam 3,300.000
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 38,890.000
4307 Invest. transferi javnim zavodom in

javnim gospodarskim službam 6,065.000

44 DRUGE DEJAVNOSTI S PODROČJA
GOSPODARSKIH ZADEV 4,000.000

440 Dani depozit za kredite – pospeševanje drobnega
gospodarstva 4,000.000

4400 Dana posojila posameznikom 4,000.000

55 ODPLAČILO DOMAČEGA DOLGA 220.000

550 Odplačila dolga 220.000
5503 Odplačila kreditov drugim domačim

kreditodajalcem 220.000

1155. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko
območje Predstruge in za del ureditvenega
načrta Predstruge

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) ter 16. in 110. člena
statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Dobrepolje na 4. redni seji dne 11. 3.
2003 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko
območje Predstruge in za del ureditvenega

načrta Predstruge

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev za-

zidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in za
del ureditvenega načrta Predstruge, ki ga je izdelal Uniarh,
d.o.o., Ljubljana – odgovorni nosilec naloge prof. mag.
Peter Gabrijelčič, Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani, v fe-
bruarju 2003.

2. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta

bo javno razgrnjen med delovnim časom v prostorih Občine
Dobrepolje, Videm 35. Ob sredah bo javna razgrnitev do
19. ure.

Razgrnitev bo trajala 30 dni in se začne 7 dni po objavi
v Uradnem listu RS.

3. člen
Pripombe in predloge k osnutku sprememb in dopolni-

tev zazidalnega načrta za stanovanjsko območje Predstruge
in za del ureditvenega načrta Predstruge lahko zainteresira-
ne pravne in fizične osebe podajo v času javne razgrnitve,
pisno na sedež Občine Dobrepolje.

V času javne razgrnitve bo na sedežu občine organizi-
rana javna razprava, ki bo dne 23. 4. 2003 ob 18. uri.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35005-1/1998
Dobrepolje, dne 11.  marca 2003.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

1156. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Dobrepolje

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah
(Uradni list RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 51/02) in 16.
člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Dobrepolje na 4. seji dne 11. 3.
2003 sprejel
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S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Dobrepolje

1
Političnim strankam, katerih liste so na zadnjih lokalnih

volitvah dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev
enega člana občinskega sveta, pripadajo sredstva iz prora-
čuna Občine Dobrepolje v višini 50 tolarjev mesečno za
vsak dobljen glas, dosežen na volitvah za občinski svet.

2
Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih

strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko
leto. Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne
smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opredelje-
ne po predpisih, ki urejajo financiranje lokalnih skupnosti in
s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog za posamezno leto.

3
Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo meseč-

no na njihov račun.
4

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o
načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 12/01).

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003.

Št. 403-2/95
Dobrepolje, dne 11.  marca 2003.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

DOBRNA

1157. Odlok o območju zakonite predkupne pravice
Občine Dobrna

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02) ter 15. člena statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski
svet občine Dobrna na korespondenčni seji dne 11. 3.
2003 sprejel

O D L O K
o območju zakonite predkupne pravice Občine

Dobrna

1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine

Dobrna na nepremičninah na območju poselitve in na ob-
močju obstoječih oziroma predvidenih infrastukturnih omre-
žij in objektov izven poselitvenih območij, ki so določeni
v 2. členu tega odloka.

2. člen
Območje predkupne pravice Občine Dobrna, vključno

s kmetijskimi zemljišči, je območje, ki se nahaja znotraj

meja urbanistične zasnove določene na podlagi sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana dol-
goročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ce-
lje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98)
za območje Občine Dobrna Prostorski plan Občine Dobrna
dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 99/99).

3. člen
Predkupna pravica kmetijskih zemljišč lociranih izven

meja urbanistične zasnove, določene v 3. členu tega odlo-
ka, se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96).

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

RS.

Št. 015-02-0010/2003-2
Dobrna, dne 11. marca 2003.

Župan
Občina Dobrna

Martin Brecl l. r.

1158. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Dobrna

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 51/02) in 15. člena statuta Občine
Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je
Občinski svet občine Dobrna na 3. redni seji dne 10. 2.
2003 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v

Občini Dobrna

1. člen
Političnim strankam, ki imajo mandate svetnikov v Ob-

činskem svetu občine Dobrna, pripadajo sredstva iz prora-
čuna Občine Dobrna v višini 60 SIT za vsak dobljeni glas na
volitvah 2002 za občinski svet.

Ker se volitve v občinski svet izvajajo po večinskem
volilnem sistemu, se število glasov, ki se upošteva kot osno-
va za izračun višine sredstev določi tako, da se število gla-
sov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni
enoti, deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki se
volijo v tej volilni enoti.

2. člen
Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakazujejo

pa se trimesečno na njihov račun.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.

Št. 032-01-0003/2003-2
Dobrna, dne 10. februarja 2003.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.
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1159. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Drobna – prostorski
plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,
št. 110/02, 8/03) in statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01 in 112/02) je župan Občine Dobrna dne
28. 2. 2003 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega

družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Dobrna – prostorski plan Občine Dobrna,

dopolnitev 2003
(v nadaljevanju: prostorske sestavine Občine

Dobrna, v nadaljevanju: SDPS)

1. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)

Občina Dobrna je leta 1998 postala samostojna obči-
na. Tendence dotedanjega prostorskega razvoja kažejo na
njen obroben položaj pri vključevanju v prostorsko načrtova-
nje na občinski ravni. Zadnja sprememba prostorskega pla-
na občine je bila izdelana leta 1999, vendar so bile dolgo-
ročne vizije razvoja vsebinsko slabše opredeljene, saj so
bile potrebe in zahteve po prostorskem razvoju v večji meri
še neznane. Zato so v občini v zadnjih dveh letih pristopili k
izvajanju določenih aktivnosti s področja prostorskega raz-
voja. Leta 2001 so bile izdelane prostorsko programske
smernice in strateški dokument revitalizacije Toplic Dobrna,
ki opredeljujejo možnosti nadaljnjega razvoja Toplic Dobrna.
V letu 2001 je občina izpeljala javni natečaj za pridobitev
prostorsko programskih smernic razvoja Občine Dobrna. V
letu 2002 je bila izpeljana interdisciplinarna urbanistična
delavnica, ki je dokončno izoblikovala razvojno vizijo Obči-
ne Dobrna.

V tem času so se pojavile številne pobude po spre-
membi namembnosti zemljišč, tako s strani individualnih
lastnikov zemljišč kot s strani večjih gospodarskih družb.
Hkrati je občina z njimi že uskladila vizijo prostorskega raz-
voja na omenjeni urbanistični delavnici. S temi SDPS name-
rava občina vzpostaviti pogoje za nadaljnji prostorski razvoj.

Pravna podlaga za pripravo SDPS je dana v zakonu o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03).

2. člen
(predmet in programska izhodišča)

Predmet dela je oblikovati SDPS v skladu s prostor-
skim planom Slovenije, v skladu s smernicami in mnenji
nosilcev urejanja prostora, v skladu s pobudami občanov in
gospodarskih družb in ob upoštevanju razvojne vizije Obči-
ne Dobrna.

SDPS se bodo nanašale na območje celotne občine,
predvsem pa na pobude za zaokrožitev turistične ponudbe.
Na območju zdraviliškega kompleksa bo potrebno poskrbe-
ti za izgradnjo apartmajev ter spremljajočih objektov. Na
območju graščine Novi grad in v njeni neposredni okolici bo
potrebno vzpostaviti pogoje za razvoj kliničnega turizma. V
neposredni bližini šolskega kompleksa bo potrebno razširiti

območje za izgradnjo športnega kompleksa z večnamensko
dvorano ter zunanjimi termalnimi bazeni. Za povezavo vseh
teh vsebin bo potrebno rezervirati koridor za obvozno cesto,
ki bo hkrati omogočala umiritev ceste skozi zdraviliški park.
Poleg teh pobud bo Občina Dobrna zagotovila območja za
gradnjo stanovanjskih objektov, pri čemer se bodo upošte-
vale individualne pobude občanov ter interesi celotne lokal-
ne skupnosti.

3. člen
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

Pripravljavec SDPS je župan Občine Dobrna in stro-
kovne službe Občinske uprave občine Dobrna.

Načrtovalec SDPS bo izbran s postopkom izvedbe jav-
nega naročila malih vrednosti.

Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja
v zakonsko določenem roku, so:

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Področje kmetijstva,

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano –
Sektor za gozdarstvo,

– Zavod za gozdove RS,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija

RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Uprava za

rudarstvo,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija

RS za okolje, Sektor za varstvo narave,
– Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine,
– Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dedi-

ščino,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija

RS za okolje, Sektor za varstvo okolja,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad RS

za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za promet – Urad za ceste, Urad za že-

leznice, Urad za letalstvo,
– Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad za

energetiko,
– Ministrstvo za gospodarstvo – Področje notranjega

trga,
– Ministrstvo za obrambo – Urad za obrambne zadeve,

Sektor za civilno obrambo,
– Zavod za varstvo narave, OE Celje,
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE

Celje,
– Energetika Celje javno podjetje d.o.o., Celje,
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje,
– NIVO Gradnje in ekologija d.d., Celje,
– Vodovod – kanalizacija d.o.o., Celje,
– Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električ-

ne energije d.o.o., Ljubljana,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje,
– Uprava za obrambo, izpostava Celje,
– Geoplin d.o.o., Ljubljana,
– Javne naprave, javno podjetje d.o.o., Celje,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo elek-

trične energije, Celje,
– Vzdrževanje in obnova cest d.d., Celje.
Kolikor se v postopku SDPS ugotovi, da je potrebno

pridobiti smernice in mnenja drugih organov, ki niso našteti
v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobi tekom postopka.
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4. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag)

Pri izdelavi SDPS je potrebno upoštevati naslednje stro-
kovne podlage:

– javni natečaj za pridobitev prostorsko programskih
smernic razvoja Občine Dobrna, 2001-2002,

– razvojno vizijo Občine Dobrna, 2003,
– strokovne podlage nosilcev urejanja prostora.
Poleg tega bo potrebno izdelati še strokovne podlage

za poselitev.
5. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage s področja poselitve bo pripravil

načrtovalec SDPS. Ostale strokovne podlage priskrbijo pri-
stojni nosilci urejanja prostora.

6. člen
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag)

Pri izdelavi SDPS bodo uporabljene naslednje geodet-
ske podlage, ki jih je Občina Dobrna že pridobila od Geo-
detske uprave RS:

– topografska karta TK25, M 1:25000: 14-12, 14-14,
14-21, 14-23, 14-24,

– temeljni topografski načrt TTN5, M 1:5000: G26-
27, G26-28, G26-29, G26-37, G26-38, G26-39, G26-
40, G26-47, G26-48, G26-49,

– pregledni katastrski načrt PKN5, M 1:5000 (enako
kot TTN),

– digitalni ortofoto načrt (enako kot TTN).

7. člen
(roki za pripravo)

Postopek izdelave SDPS bo potekal po naslednjem
časovnem načrtu:

– izbor načrtovalca SDPS (marec 2003),
– pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja pro-

stora za načrtovanje (april 2003),
– pridobitev pobud za SDPS (april, maj 2003),
– izdelava strokovnih podlag za SDPS (april, maj

2003),
– izdelava predloga SDPS (maj, junij, julij 2003),
– prostorska konferenca (september 2003),
– javna razgrnitev in obravnava predloga SDPS

(september, oktober 2003),
– dopolnitev predloga SDPS (november, december

2003),
– pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora

o usklajenosti z njihovimi izhodišči (januar, februar 2004),
– zaključek usklajevanja in s tem sprejem SDPS (ma-

rec, april 2004).
8. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za izdelavo SDPS so predvidena v

proračunu Občine Dobrna.

9. člen
(končna določba)

Ta program priprave SDPS začne veljati naslednji dan
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-01-0016/2003-1
Dobrna, dne 10. marca 2003.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

DOBROVA-POLHOV GRADEC

1160. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Dobrova-Polhov Gradec za leto 2002

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 13. člena zakona o financi-
ranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 16. člena
statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št.
252/99) je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec
na 3. redni seji dne 5. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrova-

Polhov Gradec za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2002, ki zajema vse
prihodke in odhodke proračuna Občine Dobrova-Polhov
Gradec.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 2002:

– skupni prihodki: 599,934.000 SIT
– skupni odhodki: 598,697.000 SIT

Poraba sredstev obvezne proračunske rezerve:
2,000.000 SIT.

3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhod-

kov proračuna za leto 2002 se ugotavlja presežek odhod-
kov nad prihodki proračuna Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec v višini 763.000 SIT.

4. člen
Presežek odhodkov nad prihodki proračuna Občine

Dobrova- Polhov Gradec v višini 763.000 SIT se poravna iz
sredstev, prenesenih iz preteklega obdobja.

5. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve v višini

7,080.674,60 SIT se prenesejo v stalno proračunsko re-
zervo proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto
2003.

6. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2002 ter njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03- 0703/03
Dobrova, dne 5. marca 2003.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Lovro Mrak l. r.
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1161. Sklep o financiranju političnih strank v Občini
Dobrova-Polhov Gradec v letu 2003

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 70/00, 51/02) in 16. člena statuta
Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99),
je Občinski svet občine Dobrova-Polhov Gradec na 3. redni
seji dne 5. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Dobrova-

Polhov Gradec v letu 2003

1. člen
Političnim strankam, katerim listam so na zadnjih lokal-

nih volitvah pripadli mandati za člane občinskega sveta,
pripadajo sredstva iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gra-
dec, v višini 30 tolarjev na mesec za vsak dobljeni glas na
volitvah za občinski svet.

2. člen
Strankam se sredstva nakažejo letno na njihove tran-

sakcijske račune.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 015-03-0736/2003
Dobrova, dne 5. marca 2003.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Lovro Mrak l. r.

1162. Odredba o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Občinski upravi občine Dobrova-
Polhov Gradec

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi,
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 47. člena statuta Obči-
ne Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št. 252/99) izda-
jam

O D R E D B O
o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v

Občinski upravi Občine Dobrova-Polhov Gradec

1. člen
S to odredbo se določa začetek, konec, trajanje ter

razporeditev delovnega časa in razporeditev uradnih ur v
Občinski upravi občine Dobrova-Polhov Gradec.

2. člen
Delovni čas v občinski upravi se razdeli na pet delovnih

dni v tednu, in sicer na ponedeljek, torek, sredo, četrtek in
petek.

V primerih, ko to narekuje značaj nalog v občinski
upravi ali način njihovega dela, lahko župan ali po njegovem
pooblastilu tajnik občinske uprave za posamezno delovno
mesto ali skupino zaposlenih, razporedi delovni čas tudi

drugače, kot je določeno v prvem odstavku tretjega člena te
odredbe.

3. člen
Delovni čas v Občinski upravi občine Dobrova- Polhov

Gradec traja:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 16.30,
– v petek od 7. do 13.30.
Delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur v tednu.

4. člen
Obvezna prisotnost na delu
Obvezna prisotnost delavca na delu je od 8. ure do 12.

ure in v sredo od 14. do 16. ure.
Premakljiv začetek delovnega časa je med 7. in 8. uro,

premakljiv konec delovnega časa pa med 15. in 16. uro.

5. člen
V Občinski upravi občine Dobrova-Polhov Gradec so

uradne ure:
– v ponedeljek od 8. do 12. ure,
– v sredo od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure,
– v petek od 8. do 12. ure.
Uradne ure na sedežih krajevnih skupnosti so:
– KS Črni Vrh; vsak tretji petek v mesecu od 18. do

20. ure,
– KS Dobrova; ponedeljek in sreda od 17. do 19. ure,
– KS Polhov Gradec; ponedeljek, sreda, petek od 8.

do 12. ure, v sredo pop. od 15. do 17. ure,
– KS Šentjošt nad Horjulom; vsak prvi petek v mesecu

od 18. do 20. ure.

6. člen
Župan Občine Dobrova-Polhov Gradec sprejema ob-

čane in druge stranke:
– ponedeljek od 8. do 13. ure,
– sreda od 8. do 13. ure in 14. do 16. ure,
– petek od 8. do 12. ure.
Obisk pri županu se predhodno najavi v tajništvu ob-

činske uprave.

7. člen
Kolikor delavec zaradi nujnih obveznosti ne more biti

prisoten na sedežu občine v času uradnih ur občinske upra-
ve, mora tajnik občine delo organizirati tako, da je omogo-
čeno nemoteno delo v občinski upravi.

8. člen
Delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo),

se sme odrediti pod pogoji, določeni z zakonom.
Nadurno delo odredi župan s pismeno odredbo pravi-

loma vnaprej. Če zaradi dela oziroma nujnosti naloge to ni
možno, se lahko nadurno delo odredi ustno, pisno odredbo
pa se izda naknadno najkasneje do konca delovnega tedna
po opravljenem nadurnem delu.

Nadurno delo lahko traja na teden največ 8 ur, maksi-
malno število nadur v posameznem mesecu je 20 ur oziro-
ma na leto 180 ur.

Opravljeno nadurno delo se delavcu izplača pri me-
sečni plači, delavec pa lahko nadure izkoristi v obliki prostih
ur oziroma celodnevne odsotnosti.

9. člen
Delavci evidentirajo svoj prihod in odhod z dela ter

odsotnosti med delovnim časom z vpisi v evidenčno knjigo,
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ki se nahaja v tajništvu občinske uprave. Ostale odsotnosti
(redni, izredni dopust) se evidentira z obrazcem Prijava na-
stopa dopusta.

Konec meseca kadrovska služba pregleda evidenčno
knjigo in obrazce. Tajnik občine preveri evidenci in jih nato
odda v računovodstvo.

10. člen
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem

dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skraj-

ša, predstojnik razporedi tako, da dosežejo poln delovni čas
v istem tednu.

Občinska uprava mora o razporeditvi uradnih ur za
stranke v Občini Dobrova-Polhov Gradec iz prvega odstavka
tega člena na primeren način obvestiti stranke.

11. člen
Razporeditev delovnega časa in uradnih ur za stranke v

Občini Dobrova-Polhov Gradec mora biti objavljena in na
primeren način označena v poslovnih prostorih Občinske
uprave občine Dobrova-Polhov Gradec.

12. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 080-05-0553/2003
Dobrova, dne 10. februarja 2003.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.

1163. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah
občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Dobrova-Polhov
Gradec (Naš časopis, št. 252/99) ter v skladu s 100.b
členom zakona o lokalni samoupravi – ZLS – (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, 59/99, 70/00, 51/02) je Občinski svet občine
Dobrova-Polhov Gradec na 3. redni seji dne 5. 3. 2003
sprejel

P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o plačah občinskih

funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles
občinskega sveta ter članov drugih občinskih

organov ter o povračilih stroškov

1. člen
V pravilniku o plačah občinskih funkcionarjev in nagra-

dah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov dru-
gih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Naš časo-
pis, št. 253/99) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:

“Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega
sveta znaša največ 1,57 količnika. V okviru tega zneska se

članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

količnika
–  vodenje seje občinskega sveta

(po pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja
po zakonu) 0,23

–  udeležbo na redni seji občinskega sveta 0,35

–  udeležbo na izredni seji občinskega sveta 0,24

–  predsedovanje seji delovnega telesa občinskega
sveta 0,28

–  udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je 0,15

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-
kom se določi količnik za izračun dela plače člana občin-
skega sveta. Trimesečno izplačilo se opravi na podlagi evi-
dence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo
vodi občinska uprava.

Za opravljanje drugih nalog po pooblastilu župana se
občinskim svetnikom s sklepom župana določi mesečno
izplačilo za opravljeno delo. Skupna izplačila po drugem in
četrtem odstavku tega člena ne smejo presegati z zakonom
določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev, določen v četr-
tem členu tega pravilnika.

2. člen
9. člen se spremeni tako, da se v zadnji vrstici člena

številka “0,11 količnika” nadomesti s številko “0,15 količni-
ka”.

3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

“Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo
pravico do nagrade v višini največ 0,65 količnika za predse-
dnika oziroma največ 0,38 količnika za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:

– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji (0,35
kol. za predsednika oziroma 0,18 količnika za člana)

– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali
sklepu nadzornega odbora (0,38 kol. za predsednika oziro-
ma 0,18 za člana).

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 015-03-0735/03
Dobrova, dne 5. marca 2003.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.
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1164. Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi
Javnega zavoda Polhograjska Graščina

Na podlagi 7. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št.12/91 in 8/96), drugega odstavka 9. člena zakona o
uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni
list RS, št. 96/02), 51.c člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00, 51/02) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št.
252/99) je Občinski svet občine Dobrova Polhov Gradec
na 3. redni seji dne 5. 3. 2003 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S K L E P A

o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska
Graščina

1. člen
V sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Polhograjska

Graščina se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
Občina Dobrova Polhov Gradec (v nadaljnjem besedi-

lu: ustanovitelj) na podlagi delitvene bilance prevzema usta-
noviteljstvo Javnega zavoda Polhograjska graščina za varstvo
kulturnega in zgodovinskega spomenika in posredovanje
kulturnih vrednot (v nadaljevanju: zavod).

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Organ upravljanja je svet zavoda, ki šteje sedem čla-

nov, in sicer:
– štirje predstavniki ustanovitelja, to je Svet občine Do-

brova–Polhov Gradec,
– en predstavnik zavoda,
– dva predstavnika Krajevne skupnosti Polhov Gradec.
Člani imenujejo izmed sebe predsednika in podpred-

sednika sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Član sveta zavoda

je lahko ponovno izvoljen oziroma imenovan.

3. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, predstavlja pa

vse nepremičnine v sklopu spomeniškega kompleksa Pol-
hograjske Graščine, katere lastnik je občina Dobrova-Pol-
hov Gradec.

Za opravljanje dejavnosti iz 4. člena tega sklepa, daje
ustanovitelj v upravljanje zavodu vse navedeno premoženje.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.

4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
Zavod posreduje Občinskemu svetu občine Dobrova-

Polhov Gradec letno poročilo o delu in poslovanju, o mot-
njah pri poslovanju pa je dolžan poročati sproti.

5. člen
Črtata se 16. in 17. člen.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa se objavijo v Ura-

dnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi.

Št. 015-03- 0702/2003
Dobrova, dne 5. marca 2003.

Župan
Občine Dobrova-Polhov Gradec

Lovro Mrak, u.d.v.i. l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

1165. Odlok o zakoniti predkupni pravici občine Dol
pri Ljubljani

Na podlagi drugega odstavka 85. člena zakona o ure-
janju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 16. člena
statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 –
prečiščeno besedilo) je Občinski svet občine Dol pri Ljub-
ljani na 3. seji dne 5. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o zakoniti predkupni pravici občine

Dol pri Ljubljani

1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice Občine

Dol pri Ljubljani.

2. člen
Območja predkupne pravice so na vseh nepremični-

nah na celotnem območju poselitve in na območjih obstoje-
čih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežij in objektov
izven poselitvenih območij.

Območja predkupne pravice zajemajo planske celote
B8 Beričevo, B9 Dol, M10 Vinje–Klopce–Senožeti, M11
Dolsko, ki so prikazani v grafičnem delu prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani na načrtih
PKN in TTN v merilu 1:5000 – dolgoročnega plana občin in
mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000, družbenega plana
Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990 in dru-
žbenega plana Občine Ljubljana Moste-Polje za obdobje
1986-1990 – za območje Občine Dol pri Ljubljani.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 35000-3/2003
Dol pri Ljubljani, dne 5. marca 2003.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l. r.

GRAD

1166. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Grad za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01), 16. ter 93. člena
statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00,
24/01) je Občinski svet občine Grad na 2. seji dne 14. 2.
2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Grad za

leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Grad za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun finan-
ciranja.
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2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grad je realiziran v

naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v tisoč SIT

I. Skupaj prihodki 378.824
II. Skupaj odhodki 397.359
III. Proračunski primanjkljaj (I. – II.) - 18.535

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil

in prodanih kapitalskih deležev  1.301
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev
VI. Prejeta minus dana posojila

in spremembe kapitalskih
deležev (IV. – V.)  1.301

VII. Skupni presežek (primanjkljaj)

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna  32.923
IX. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII. – IX.)  32.923
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III. + VI. + X.)  15.689

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Grad za leto 2002 se prenese med
prihodke proračuna Občine Grad za leto 2003.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Grad za leto 2002 ter njiho-
va razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov v
posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 169/2003
Grad, dne 17. februarja 2003.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

1167. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2003

Na podlagi 29. in 57. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02 in odločitve ustav-
nega sodišča, Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 59/99), 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01
in 30/02), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98, 1/99,
59/99, 61/99 – odl. US, 89/99), 16. ter 97. člena statuta
Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00 in 24/01) je
Občinski svet občine Grad na 37. redni seji dne 30. 10.
2002 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Grad za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se proračun Občine Grad za leto 2003

(v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proraču-
na, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja
na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financi-
ranja.

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-
čuna Občine Grad so izkazani v bilanci prihodkov in odhod-
kov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu finan-
ciranja.

Proračun Občine Grad za leto 2003 se določa v višini
477,417.400 SIT.

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

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V tisoč tolarjih

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 441.091
Tekoči prihodki (70+71)

70 Davčni prihodki 48.910
700 Davki na dohodek in dobiček 34.701
703 Davki na premoženje 10.761
704 Domači davki na blago in storitve 3.448
706 Drugi davki

71 Nedavčni prihodki 170.113
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 52.400
711 Takse in pristojbine 2.200
712 Denarne kazni 2
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 85.301
714 Drugi nedavčni prihodki 30.210

72 Kapitalski prihodki
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega

premoženja
73 Prejete donacije

730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine

74 Transferni prihodki 222.068
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih

institucij 222.068

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 477.417
40 Tekoči odhodki 372.311

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40.322
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 6.550
402 Izdatki za blago in storitve 321.369
403 Plačila domačih obresti 70
409 Rezerve 4.000

41 Tekoči transferi 70.256
410 Subvencije 3.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 28.300
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 6.433
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413 Drugi tekoči domači transferi 31.823
414 Tekoči transferi v tujino

42 Investicijski odhodki 33.850
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 33.850

43 Investicijski transferi 1.000
430 Investicijski transferi 1.000

III. Proračunski presežek (I.-II.) -36.326
(Proračunski primanjkljaj)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752) 1.650

75 Prejeta vračila danih posojil 1.650
750 Prejeta vračila danih posojil 1.650
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.) 1.650

C) RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov Proračun leta 2003

VII. Zadolževanje (500) 30.000
50 Zadolževanje 30.000

500 Domače zadolževanje 30.000

VIII. Odplačila dolga (550) 4.237
55 Odplačila dolga 4.237

550 Odplačila domačega dolga 4.237

IX. Sprememba stanja sredstev na
računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - 8.913

X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.) 16.850

XI. Neto financiranje (VI.+X.) 18.500

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

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZFJ, tudi
naslednji prihodki:

1. požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93),

2. sofinanciranja in drugi prihodki.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic

porabe med proračunskimi postavkami v okviru posamez-
nega področja proračunske porabe v posebnem delu prora-
čuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi
realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati
70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2004 40% navedenih pravic in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic pora-

be.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25%
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnini pogodbami.

6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega
proračuna. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.

Na predlog Občinske uprave občine Grad odloča o
uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz druge-
ga odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski
svet.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja, se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži v obsegu, ki ne presega 15% realiziranih prihodkov
občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne
sme preseči 5% realiziranih prihodkov.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

13. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Grad v letu

2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.

14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 981/2002
Grad, dne 4. novembra 2002.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.
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KAMNIK

1168. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini
Kamnik

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi,
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98,
74/98, 70/00, 100/00 – odločba US, 28/01 – odločba
US,16/02 – odločba US, 51/02), 31.b člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 42/
94, 41/99, 26/01) ter 16. in 87., člena statuta Občine
Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski
svet občine Kamnik na 2. seji dne 19. 2. 2003 na predlog
župana sprejel

O D L O K
o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik

1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, kriteriji za do-

ločitev višine enkratne denarne pomoči in postopek dode-
ljevanja in izplačevanja denarne pomoči v Občini Kamnik.

2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebi-

vališčem v Občini Kamnik, ki trenutno nimajo zadostnih
sredstev za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev socialne stiske in so se, ne po lastni
krivdi, zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bole-
zen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost ipd.), znašli v
takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših ob-
veznosti.

3. člen
Pomoč je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin,
– ozimnico ali kurjavo,
– šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcev,
– kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu,
– za pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih,
– kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev tre-

nutne materialne ogroženosti (zagotavljanje sredstev za nuj-
ne ortopedske in druge pripomočke).

4. člen
Pomoč prejmejo upravičenci enkrat letno v enkratnem

znesku in to le za enega izmed namenov iz prve, druge,
tretje ali pete alinee 3. člena tega odloka. Upravičenci, ki
imajo šoloobvezne otroke lahko poleg ene izmed pomoči iz
prejšnjega odstavka tega člena dobijo še pomoč za namen
iz četrte alinee 3. člena tega odloka skozi celo šolsko leto.

5. člen
Kriterij za določitev višine pomoči je minimalni doho-

dek posameznika oziroma družine (v nadaljevanju: minimal-
ni dohodek), katerega višina se določi po merilih zakona, ki
ureja socialno varstvo (v nadaljevanju: zakon).

Višina pomoči znaša največ toliko kot znaša denarna
socialna pomoč po merilih zakona, ki se lahko v primeru iz
prvega odstavka 6. člena poveča za 20%, če zato obstajajo
še posebej opravičljivi socialni razlogi.

6. člen
Če dohodek posameznika oziroma družine (v nadalje-

vanju: lastni dohodek) ne presega 50% višine minimalnega

dohodka, se lahko dodeli pomoč v višini 100% osnovnega
zneska minimalnega dohodka iz zakona, razen v primerih iz
tretje in četrte alinee 3. člena, ko se pomoč dodeli v višini
100% cene.

Če lastni dohodek presega 50% višine minimalnega
dohodka, se lahko dodeli pomoč v višini 50% osnovnega
zneska minimalnega dohodka iz zakona, razen v primerih iz
tretje in četrte alinee 3. člena, ko se pomoč dodeli v višini
50% cene in nastopu izrednih socialnih razmer, ko višino
določi strokovna služba ustanovitelja.

Prosilci, ki zelo malo presegajo minimalni dohodek,
lahko uveljavljajo enkratno pomoč v primeru, da so se znašli
v materialni stiski zaradi razlogov, na katere ne morejo vpli-
vati. O tem, v ugotovitvenem postopku presodi strokovna
služba z diskrecijsko pravico.

7. člen
V postopku dodelitve pomoči (v nadaljevanju: posto-

pek) se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Pri odločanju o dodelitvi pomoči se poleg določb tega odlo-
ka smiselno uporabljajo tiste določbe zakona, ki urejajo
socialno varstvo in se nanašajo na denarno socialno po-
moč.

8. člen
Na podlagi mnenja in predloga pristojnega centra, o

višini dodeljene enkratne pomoči z odločbo odloči pristojni
organ Občine Kamnik.

9. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči na obraz-

cu iz priloge tega odloka pri pristojnem občinskem organu.
Vlogi morajo priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnje-

vanju pogojev v skladu z zakonom in tem odlokom.
O upravičenosti in višini pomoči odloča pristojni občin-

ski organ na podlagi strokovno utemeljenega mnenja CSD v
roku 30 dni od dneva prejema vloge.

10. člen
Pomoč za namene iz prve, druge, pete in šeste alinee

3. člena tega odloka se praviloma izplača v denarju nepo-
sredno upravičencu, razen v primeru, če pristojni center
oceni, da pomoč ne bi bila namensko uporabljena, se le-ta
izplača v funkcionalni obliki.

Pomoč iz tretje in četrte alinee 3. člena tega odloka se
nakaže neposredno izvajalcu v obliki denarja.

11. člen
Sredstva za enkratne denarne pomoči se zagotovijo z

vsakoletnim proračunom Občine Kamnik.

12. člen
Upravičenci vlagajo vloge za dodelitev pomoči od 1. 1.

do 31. 12. tekočega leta.

13. člen
Obrazec vloge je sestavni del tega odloka.

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z
dnem sprejetja proračuna Občine Kamnik za leto 2003.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.
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CENTER ZA SOCIALNO DELO  
KAMNIK 
Številka: …….. 
Datum: ……… 
 
 
 
 
                     VLOGA ZA DODELITEV ENKRATNE DENARNE POMO I  
                                               V OB INI KAMNIK 
 
 
  
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomo i (ustrezno obkroži): 

a) nakup šolskih potrebš in 
b) b) ozimnico ali kurjavo 
c) c) šolo v naravi, letovanje/zimovanje osnovnošolcev 
d) d) kosila osnovnošolcem in dijakom v šolskem letu 
e) pomo  pri elementarni nesre i 
f) kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne 

ogroženosti 
 
 
1. PODATKI O UPRAVI ENCU 
Ime in priimek ------------------------------------------------------------------ 
Naslov stalnega bivališ a --------------------------------------------------- 
Pošta ----------------------------------------------------------------------------- 
Dav na številka ---------------------------------------------------------------- 
 
 
2. NA IN NAKAZILA POMO I 

a) banka, št. TR/hranilne knjižice ------------------------------------ 
b) funkcionala (naro ilnica, ra un) ----------------------------------- 

 
 
 
 
3. PODATKI O DRUŽINSKIH LANIH 
 
Ime in priimek  EMŠO Sorodstveno razmerje Status 
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4. PODATKI O DOHODKIH UPRAVI ENCA IN DRUŽINSKIH LANOV 
 
Priimek in ime Vrsta dohodka Znesek as 
    
    
    
    
    
 
 
VIŠINA DENARNE POMO I (izpolni Center za socialno delo) 
 

a) vrsta pomo i-------------------------------------- 
 

b) znesek-----------------------------------------SIT 
 
 
 
 
PRILOGE:  

a) potrdilo o stalnem bivališ u 
b) potrdilo o dohodkih za zadnje tri mesece 
c) potrdilo o šolanju 
d) potrdilo dav ne uprave o premoženjskem stanju ali drugih prejemkih 
e) potrdilo zavoda za zaposlovanje 
f) izjava vlagatelja o materialnih in socialnih razmerah 

(podatke iz to ke a, d in e pridobi organ po uradni dolžnosti) 
 
 
 
 
 
 
Datum: -----------------                                        Podpis upravi enca ------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: Za pravilnosti podatkov odgovarja prosilec 
Obrazec naj bo izpolnjen itljivo in s tiskanimi rkami 
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KOZJE

1169. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije
za obvezno gospodarsko javno službo za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 3.
redni seji dne 6. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o podelitvi koncesije za

obvezno gospodarsko javno službo za
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva

zraka

1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o podelitvi koncesi-

je za obvezno gospodarsko javno službo za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (Uradni list RS, št. 83/97) (v
nadaljevanju: odlok).

2. člen
Črta se tretji in četrti odstavek 10. člena odloka in se

nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:
»O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava, ki o

izboru izda upravno odločbo.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3-006/03
Kozje, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l. r.

1170. Odlok o spremembi odloka o koncesiji za
izvajanje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 3.
redni seji dne 6. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o koncesiji za izvajanje

pokopališke dejavnosti v Občini Kozje

1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o koncesiji za izva-

janje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje (Uradni list RS,
št. 22/98) (v nadaljevanju: odlok).

2. člen
Črta se četrti in peti odstavek 7. člena odloka in se

nadomesti z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava, ki o

izboru izda upravno odločbo.«

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3-008/03
Kozje, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l. r.

1171. Odlok o spremembi odloka o koncesiji za
izvajanje pogrebne dejavnosti v Občini Kozje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 3.
redni seji dne 6. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o koncesiji za izvajanje

pogrebne dejavnosti v Občini Kozje

1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o koncesiji za izva-

janje pogrebne dejavnosti v Občini Kozje (Uradni list RS, št.
22/98) (v nadaljevanju: odlok).

2. člen
Črta se četrti in peti odstavek 5. člena odloka in se

nadomesti z novim četrtim odstavkom, ki se glasi:
»O izbiri koncesionarja odloča občinska uprava, ki o

izboru izda upravno odločbo.«

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3-007/03
Kozje, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l. r.

1172. Odlok o financiranju političnih strank v Občini
Kozje

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 70/00 in 51/02) in 16. člena statuta
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občin-
ski svet občine Kozje na 3. seji dne 6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Kozje

1. člen
Političnim strankam, katerim listam se na zadnjih lokal-

nih volitvah pripadli mandati za člane občinskega sveta,
pripadajo sredstva iz proračuna Občine Kozje v višini 40
tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet na
mesec.
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2. člen
Sredstva se strankam nakazujejo vsake tri mesece na

njihove transakcijske račune.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3-011/03
Kozje, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l. r.

1173. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00) ter na podlagi 90. člena poslovnika
občinskega sveta (Uradni list RS, št. 93/99, 98/00) je
Občinski svet občine Kozje na 3. redni seji dne 6. 3. 2003
sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91, Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94,
36/96), kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci-
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ozi-
roma plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo
nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z

županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Kozje, ki sodi v šesto skupino občin, določen količnik osnov-
ne plače v višini 5,0.

Županu pripada funkcijski dodatek v višini 50% količni-
ka ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

Merila za oblikovanje plače podžupana in višino plače
določa ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje plača za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Kozje.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu Občine Kozje.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana, ki opravlja funkcijo poklicno, ne sme

presegati 80% plače župana. Podžupanu, ki opravlja funkci-
jo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije, dolo-
čeno največ v višini 40% plače župana. Plača podžupana
zajema tudi sejnine za seje občinskega sveta ter sejnine za
seje delovnih teles občinskega sveta.

Župan mesečno določi višino plače podžupana, glede
na dejansko opravljeno delo.

Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta
določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko oprav-
lja funkcijo župana, plača, ki bi jo dobil župan.

V primeru nezmožnosti opravljanja funkcije župana, ki
traja več kot tri mesece, pripada podžupanu po tretjem
mesecu odsotnosti za nadomeščanje župana plača, ki bi jo
dobil župan.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma seji
delovnega telesa občinskega sveta. Letni znesek sejnin
vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sve-
ta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne
sme presegati 15% letne plače župana.

V okvir tega zneska se članu občinskega sveta določi
plača za posamezni mesec glede na delo, ki ga je opravil, in
sicer za:

(neto) SIT
– udeležba na seji občinskega sveta 5.000
– vodenje seje občinskega sveta 17.600
– predsedovanje seji delovnega telesa
občinskega sveta 8.800
– udeležba na seji delovnega telesa,
katerega član je 6.160

V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so
člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji
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upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobil za ude-
ležbo na eni seji.

V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za
več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno
uro zaradi lastnih potreb, mi pripada le polovični znesek, ki
bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali
predčasno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu
pripada celotni znesek plačila.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občin-
ska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače na podlagi tega pravilnika je

znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred, za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti.

Plača župana se ugotovi tako, da se osnova za obra-
čun plače pomnoži s količnikom za plačo župana. Znesek
se poveča za funkcijski dodatek ter dodatek za delovno
dobo.

Plača posameznega občinskega funkcionarja se ugo-
tovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s količni-
kom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika.
Znesek se poveča za dodatek za delovno dobo.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
posameznega občinskega funkcionarja ter zagotovi, da ta
mesečno ali letno ne preseže najvišjega možnega zneska,
ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači izda za posameznega

občinskega funkcionarja komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača občinskega funkcionarja je pravica, ki mu gre
praviloma na podlagi sklenjenega delovnega razmerja.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači podžupana se izvršijo določbe tega pravil-
nika. Z odločbo o plači člana občinskega sveta se opredeli-
jo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko fun-
kcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 6.160 SIT neto.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo,
in sicer v naslednjih zneskih:

SIT (neto)
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 7.040
– predsedovanje na seji nadzornega odbora 10.560

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s
predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za slu-
žbeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za

službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali tajnik
občine.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.

16. člen
Plače in nagrade se izplačajo mesečno za pretekli me-

sec najkasneje do 5. v mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
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gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj, in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je dolo-
čen za predsednike delovnih teles.

Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki niso
člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan
občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu, upravi-
čeni do nagrade v obliki plačila 2.000 SIT neto na uro.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-3-009/03
Kozje, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Kozje

Dušan Andrej Kocman l. r.

KRŠKO

1174. Ugotovitev o prehodu mandata člana
Občinskega sveta občine Krško za preostanek
mandatne dobe

Glede na ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine
Krško, št. 103-04-1/02-09, z dne 6. 3. 2003, da je na
podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 –
odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00
in 51/02) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo) iz razlogov navedenih v
37.a in 37.b členu zakona o lokalni samoupravi, prenehal
mandat članu Občinskega sveta občine Krško, Vojku Soto-
šku, stanujočem v Leskovcu pri Krškem, Velika vas pri Kr-
škem 63, izvoljenemu na listi LDS Liberalna demokracija
Slovenije v 4. volilni enoti, je občinska volilna komisija na
korespondenčni seji 12. 3. 2003, na podlagi 30. člena

zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94,
33/94, 61/95, 70/95 in 51/02

u g o t o v i l a:

da je mandat člana občinskega sveta v 4. volilni enoti
za volitve članov občinskega sveta prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Liberalne demokracije Sloveni-
je v 4. volilni enoti.

Ta kandidat je Alojz Lekše, roj. 17. 8. 1938, stanujoč v
naselju Senuše 10a, pošta Leskovec pri Krškem. Kandidat
je dne 14. 3. 2003, podpisal izjavo, da sprejema funkcijo
člana Občinskega sveta občine Krško, za preostanek man-
datne dobe.

Št. 006-07-4/2002
Krško, dne 17. marca 2003.

Predsednica
OVK Krško

Mateja Resnik Bohčič, univ. dipl. prav. l. r.

KUZMA

1175. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kuzma za leto 2002

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 15. ter 101. člena
statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01,
72/02 in 90/02) je Občinski svet občine Kuzma na 4.
redni seji dne 14. marca 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma

za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Kuzma za leto 2002, ki zajema vse prihodke in
odhodke žiro računa proračuna Občine Kuzma.

2. člen
Realizirani prihodki in odhodki po zaključnem račun

proračuna Občine Kuzma za leto 2002 znašajo:

– skupni prihodki 225,987.052,35 SIT,

– skupni odhodki 221,288.663,85 SIT,

– presežek prihodkov nad odhodki 4,698.388,50 SIT.

3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna Občine Kuzma za leto 2002 v višini
4.698.388,50 SIT se prenese v prihodke proračuna Obči-
ne Kuzma za leto 2003.

4. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov po zaključ-

nem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2002 ter
njihova realizacija, sta zajeta v bilanci prihodkov in odhod-
kov in v posebnem delu proračuna, ki sta sestavni del tega
odloka.
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5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01/03-5/1
Kuzma, dne 14. marca 2003.

Župan
Občine Kuzma

Škalič Jožef l. r.

1176. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi
mrliške vežice za leto 2003

Na podlagi 47. člena odloka o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč na območju Občine
Kuzma (Uradni list RS, št. 12/01) in 15. člena statuta Obči-
ne Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01, 72/02 in
90/02) je Občinski svet občine Kuzma na 4. redni seji dne
14. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi

mrliške vežice za leto 2003

1. člen
Enoletna cena najemnine za najem prostora za vsak

posamezni grob znaša 2.351 SIT.
V ceno ni vračunan 20% davek na dodano vrednost.

2. člen
Cena uporabe mrliške vežice za en dan znaša 3.000

SIT, za dva dni uporabe pa 5.000 SIT.
V ceno ni vračunan 8,5% davek na dodano vrednost.
V ceni so vračunani stroški čiščenja, ogrevanja, elek-

trične energije in ostalih komunalnih storitev.

3. člen
Vzdrževalnina se poravna s plačilnim nalogom v en-

kratnem znesku.

4. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se namen-

sko uporabljajo za vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic.

5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 032-01/03-6/1
Kuzma, dne 14. marca 2003.

Župan
Občine Kuzma

Škalič Jožef l. r.

LENART

1177. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni 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 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list

RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) je Občinski svet
občine Lenart na 4. seji dne 4. marca 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Lenart za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Lenart za leto

2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednji zneskih:

Konto Plan 2003

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,447.977
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 785.100
70 DAVČNI PRIHODKI 660.424

700 Davki na dohodek in dobiček 407.944
703 Davki na premoženje 146.723
704 Domači davki na blago in storitve 105.757

71 NEDAVČNI PRIHODKI 124.676
710 Udeležba na dobičku in dohodki od

premoženja 36.610
711 Takse in pristojbine 6.605
712 Denarne kazni 181
714 Drugi nedavčni prihodki 81.280

72 KAPITALSKI PRIHODKI 52.800
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.800
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 49.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI 610.077

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 610.077

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,497.695
40 TEKOČI ODHODKI 324.522

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 80.822
401 Prispevki delodajalcev za socialno

varnost 11.060
402 Izdatki za blago in storitve 211.211
403 Plačila domačih obresti 11.207
409 Rezerve 10.222

41 TEKOČI TRANSFERI 521.659
410 Subvencije 21.660
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 334.055
412 Transferi neprofitnim organizacijam in

ustanovam 59.493
413 Drugi tekoči domači transferi 106.451

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 95.074
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 95.074

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 556.440
430 Investicijski transferi 556.440

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -49.718
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B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

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

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

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

C) RAČUN FINANCIRANJA

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 69.000
50 ZADOLŽEVANJE 69.000

500 Domače zadolževanje 69.000
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 69.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 19.264
55 ODPLAČILA DOLGA 19.264

550 Odplačila domačega dolga 19.264

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 18

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 49.718

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 49.718

Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske pora-
be, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji jav-
no-finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o
javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. Prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).

2. Prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispe-
vek in drugi prihodki.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med računskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2003 in njegovi
realizaciji.

5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijski transfer ne sme presegati 50
% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposredne-
ga uporabnika, od tega:

1. v letu 2004 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic

porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski skladi so:
Račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o

javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2003 oblikuje v višini

7,000.000 tolarjev in o tem župan s pisnimi poročili obve-
šča občinski svet.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2003 lahko
zadolži do višine 120,000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Lenart, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glavnic
125,000.000 tolarjev.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine nič tolarjev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lenart v letu

2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-1/2003
Lenart, dne 4. marca 2003.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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1178. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2004

Na podlagi 29. člena zakona lokalni samoupravi (Ura-
dni 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 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99, 113/00, 17/01 in 7/03) je Občinski svet
občine Lenart na 4. seji dne 4. marca 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Lenart za leto 2004

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Lenart za leto

2004 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednji zneskih:

Konto Plan 2004
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1,530.421
TEKOČI PRIHODKI (70+71) 819.645
70 DAVČNI PRIHODKI 690.803

700 Davki na dohodek in dobiček 426.709
703 Davki na premoženje 153.473
704 Domači davki na blago in storitve 110.621

71 NEDAVČNI PRIHODKI 128.842
710 Udeležba na dobičku in dohodki

od premoženja 38.294
711 Takse in pristojbine 6.909
712 Denarne kazni 189
714 Drugi nedavčni prihodki 83.450

72 KAPITALSKI PRIHODKI 55.020
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 3.766
722 Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 51.254
74 TRANSFERNI PRIHODKI 655.756

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 655.756

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1,569.851
40 TEKOČI ODHODKI 334.060

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 85.376
401 Prispevki delodajalcev za

socialno varnost 11.573
402 Izdatki za blago in storitve 216.828
403 Plačila domačih obresti 9.590
409 Rezerve 10.693

41 TEKOČI TRANSFERI 503.203
410 Subvencije 19.300
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 317.093
412 Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 62.338
413 Drugi tekoči domači transferi 104.472

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 100.232
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 100.232

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 632.356
430 Investicijski transferi 632.356

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) -39.430

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752) –
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL –

750 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prodaja kapitalskih deležev –
752 Kupnine iz naslova privatizacije –

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442) –
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE

KAPITALSKIH DELEŽEV –
440 Dana posojila –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije –

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

C) RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 59.600
50 ZADOLŽEVANJE 59.600

500 Domače zadolževanje 59.600
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 59.600

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 20.150
55 ODPLAČILA DOLGA 20.150

550 Odplačila domačega dolga 20.150

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) 20

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 39.430

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) 39.430

Splošni del občinskega proračuna - odhodki, sestavljen
po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske pora-
be, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji jav-
no-finančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov
ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena zakona o
javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-
stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01),

2. prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: samoprispe-
vek in drugi prihodki.

4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposre-

dnega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic
porabe med računskimi postavkami v okviru posameznega
področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.

Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinske-
mu svetu o veljavnem proračunu za leto 2004 in njegovi
realizaciji.
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5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za inve-
sticijske odhodke, investicijske transfer ne sme presegati
50 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposre-
dnega uporabnika, od tega:

1. v letu 2005 30 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20 % navedenih pravic

porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega upo-

rabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago
in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20 %
pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega
uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne
veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.

6. člen
Proračunski skladi so:
Račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o

javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2004 oblikuje v višini

7,000.000 tolarjev in o tem župan s pisnimi poročili obve-
šča občinski svet.

7. člen
Župan lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše

oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postop-
ka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN
JAVNEGA SEKTORJA

8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci

prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se občina za proračun leta 2004 lahko
zadolži do višine 120,000.000 tolarjev.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih
zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina
Lenart, v letu 2004 ne sme preseči skupne višine glavnic
125,000.000 tolarjev.

9. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2004 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim in
pravnim osebam do skupne višine nič tolarjev.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lenart v letu

2005, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta
odlok in sklep župana.

11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-1/2003
Lenart, dne 4. marca 2003.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

LJUBNO

1179. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/97, 10/98 in 74/98),
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00 in 79/01) in 7. in 16. člena statuta Občine
Ljubno (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je
Občinski svet občine Ljubno na 3. redni seji dne 30. 1.
2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Ljubno za leto 2003

1. člen
(splošna določba)

S tem odlokom se za proračun Občine Ljubno za leto
2003 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina pro-
računa, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolže-
vanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.

2. člen
(višina proračuna)

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

3. člen
(postopki izvrševanja proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov do-
ločenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, so
tudi prihodki požarne takse po 59. členu zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93).

4. člen
(vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov

proračuna)
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski

prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v
višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov proraču-
na.

Kot namenski prejemki se štejejo poleg prejemkov,
opredeljenih z zakonom, prejeta sredstva iz državnega pro-
računa za investicije, državna taksa za obremenjevanje oko-
lja, taksa za odpadke. Proračunski uporabnik lahko prevze-
ma in plačuje obveznosti do dejansko realiziranega priliva
namenskih sredstev.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v prete-
klem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto, za kar se
poveča obseg sredstev v proračunu.

5. člen
(prerazporejanje proračunskih sredstev)

Županja se pooblašča, da odobri prerazporeditev odo-
brenih sredstev med posameznimi konti glede na ekonom-
ski namen porabe, vendar v okviru sprejete višine proračun-
ske postavke po posameznih stroškovnih mestih in
uporabnikih.

Županja o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno po-
roča občinskemu svetu.

Med izvrševanjem proračuna Občine Ljubno se lahko
odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu
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za izdatke, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče pred-
videti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe
projektov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračun-
ske postavke in v okviru sredstev posameznega uporabni-
ka. Odpre ga odgovorna oseba za proračun.

6. člen
(splošna proračunska rezervacija)

Med odhodki proračuna je predvidena splošna prora-
čunska rezervacija kot nerazporejeni del proračunskih pre-
jemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu
niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča županja, o čemer polletno poroča občinskemu sve-
tu.

7. člen
(proračunska rezerva)

Med odhodki proračuna je predvidena proračunska
rezerva. V proračunsko rezervo se izloči 1,000.000 SIT in
prejemki od upravljanja s sredstvi proračunske rezerve.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-
ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč in
drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke
nesreče.

8. člen
(prevzemanje obveznosti v breme proračuna)

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sred-
stev morajo organizirati izvrševanje del in nalog iz svojega
področja v mejah sredstev, odobrenih s proračunom.

Sredstva se smejo uporabljati za namene določene s
proračunom. Sredstva za plače in prispevke, za ostale pre-
jemke, za plačilo blaga in storitev se proračunskim upora-
bnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akon-
tacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih
obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.

Sredstva za opravljanje nalog na posameznih podro-
čjih  družbenih dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpi-
si, ki urejajo posamezno področje ter programi dela izvajal-
cev javnih služb in tem proračunom.

Drugi prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali
pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, odločbe ali sklepa
prejmejo proračunska sredstva. Poraba sredstev in sofinan-
ciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno
nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se
opredeli s pogodbo oziroma kriteriji, ki jih določi županja, ali
z javnim razpisom.

9. člen
(upravljanje s premoženjem)

0 pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do viši-
ne 2,000.000 SIT ter za pridobitev nepremičnega premo-
ženja do višine 10,000.000 SIT‚ kar ni opredeljeno s prora-
čunom, odloča županja, o čemer polletno poroča
občinskemu svetu.

10. člen
Županja lahko dolžniku do višine 30.000 tolarjev odpi-

še oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški
postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.

11. člen
(poročanje)

Organi in uporabniki ter drugi prejemniki proračunskih
sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim orga-

nom občinske uprave predložiti program dela in finančni
načrt za leto 2003, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh
po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati
poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po
namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji eko-
nomske klasifikacije javnofinančnih tokov.

Uporabniki so dolžni predložiti podatke za analizo po-
slovanja, ki jih zahteva županja ali nadzorni odbor.

Pravne osebe, v katerih ima občina najmanj 10% delež
v kapitalu, morajo v 80 dneh po koncu poslovnega leta,
vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje skupščine,
Občini Ljubno gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska
poročila ter poročila nadzornih organov za preteklo poslov-
no leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje.

12. člen
(zadolževanje)

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v
računu financiranja se Občina Ljubno za proračun leta 2003
lahko zadolži do višine 10% proračuna za leto 2003, to je
30,000.000 SIT.

Obseg poroštev občine za izpopolnitev obveznosti jav-
nih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Obči-
na Ljubno, v letu 2003 ne sme preseči skupne višine glav-
nic 0 tolarjev.

13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine se lah-

ko v letu 2003 zadolžijo in izdajo poroštva drugim fizičnim
osebam do skupne višine 0 tolarjev.

14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Ljubno v

letu 2004, če bo začasno financiranje potrebno, se uporab-
lja ta odlok in sklep županje.

15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem list RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2003.

Št. 002-03/03-01
Ljubno, dne 30. januarja 2003.

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l. r.

Konto Postavka Plan
2003

A) BILANCA PRIHODKOV
IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI 356,262.000

70 Davčni prihodki 114,551.000
700 Davki na dohodek in dobiček 88,451.000
703 Davki na premoženje 12,123.000
704 Domači davki na blago in storitve 13,977.000
71 Nedavčni prihodki 13,363.000
710 Udeležba na dobičku, dohodki od

premoženja 6,900.000
711 Takse in pristojbine 2,042.000
712 Denarne kazni 21.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 400.000
714 Drugi nedavčni prihodki 4,000.000
72 Kapitalski prihodki 1,000.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1,000.000
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73 Prejete donacije –
74 Transferni prihodki 227,348.000
740 Transferni prihodki iz drugih

javnofinančnih institucij 227,348.000

II. ODHODKI 356,262.000
40 Tekoči odhodki 77,368.520
400 Plače in drugi izdatki 21,843.020
401 Prispevki delodajalca za social.

varnost 2,525.500
402 Izdatki za blago in storitve 51,000.000
409 Rezerva 2,000.000
41 Tekoči transferi 110,510.000
410 Subvencije 18,660.000
411 Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 26,000.000
412 Transferi neprofitnim organizacijam 14,000.000
413 Drugi domači transferi 51,850.000
42 Investicijski odhodki 148,383.480
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 148,383.480
43 Investicijski transferi 20,000.000
430 Investicijski transferi 20,000.000

III. PRESEŽEK - PRIMANJKLJAJ –

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV –

75 Prejeta vračila danih posojil –
751 Prejeta vračila danih posojil –

V. DANA POSOJILA  IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV –

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev –

440 Dana posojila –

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE –

50 Zadolževanje –
500 Domače zadolževanje –

VIII. ODPLAČILO DOLGA –
55 Odplačila dolga –
550 Odplačila domačega dolga –

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

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) –

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.) –

1180. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljubno

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 28/01 in 51/02) in
109. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo
zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine
Ljubno na 3. seji dne 30. 1. 2003 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Ljubno

1. člen
V statutu Občine Ljubno se besedilo 115. člena

spremeni in se glasi:
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti ob-

javljeni v Uradnem listu RS in začnejo veljati petnajsti dan po
objavi, če ni v njih drugače določeno. V Uradnem listu RS se
objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 002-03/03-01
Ljubno, dne 30. januarja 2003.

Županja
Občine Ljubno

Anka Rakun l. r.

LOGATEC

1181. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta
krajevne skupnosti Rovte na območju Občine
Logatec

Na podlagi 114. člena v zvezi z določbami 32. člena
zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7 /94,
33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02), 11. člena statuta
Krajevne skupnosti Rovte in ugotovitvenega sklepa Sveta
KS Rovte

r a z s p i s u j e m o
nadomestne volitve članov Sveta krajevne

skupnosti Rovte na območju Občine Logatec

I
V Krajevni skupnosti Rovte se izvedejo nadomestne

volitve članov Sveta krajevne skupnosti Rovte.
Volijo se trije člani.

II
Nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Rovte

bodo v nedeljo, 25. maja 2003.

III
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila, se šteje 14. marec 2003.

IV
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija.

Št. 006-08/03-1
Logatec, dne 12.  marca 2003.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Logatec
Sonja Mihelčič, univ. dipl. prav. l. r.
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MARIBOR

1182. Sporazum o ustanovitvi regijskega ekonomsko-
socialnega sveta Podravje

S P O R A Z U M
o ustanovitvi regijskega ekonomsko-socialnega

sveta Podravje

1. NAMEN USTANOVITVE

Regijski ekonomsko-socialni svet Podravja (v nadalje-
vanju: RESSP) ustanavljamo zainteresirani socialni partnerji
iz skupin delojemalcev, delodajalcev in občin v Podravju z
namenom, da skupno obravnavamo vprašanja in ukrepe, ki
se nanašajo na ekonomsko-socialni položaj delavcev, brez-
poselnih in ostalih občanov v Podravju.

RESSP zajema območje statistične regije Podravje.

2. PODROČJE DELOVANJA

RESSP obravnava na pobudo kateregakoli socialnega
partnerja vprašanja, ki se nanašajo na naslednja področja:

– zaposlitvena politika,
– gospodarski razvoj in razvoj infrastrukture,
– vzpodbujanje razvoja regije s skupnim nastopom na

republiški ravni,
– vzpodbujanje razvoja malega gospodarstva,
– komunalna politika s poudarkom na cenah,
– stanovanjska politika,
– politika v dejavnostih, ki so v pristojnosti občin (šol-

stvo, vzgojno-izobraževalna dejavnost, kultura itd.),
– priprava kolektivnih pogodb,
– zagotavljanje pravne varnosti in pravne zaščite obča-

nov,
– obravnava predlogov zakonov, ki se nanašajo na re-

gijo.

3. PARTNERJI RESSP

RESSP je tripartitni organ, sestavljen iz predstavnikov
delojemalcev oziroma sindikatov, ki delujejo na območju
Podravja, predstavnikov delodajalcev oziroma Obrtne zbor-
nice, Gospodarske zbornice in Združenja delodajalcev ter
občin.

Partnerji v RESSP so lahko tudi vse druge zainteresira-
ne institucije, ki za to izkažejo pripravljenost in podpišejo
sporazum.

4. NAČIN USTANOVITVE IN DELOVANJE

RESSP je ustanovljen, ko večina v vsaki skupini istega
socialnega partnerja podpiše pristopno izjavo.

RESSP deluje po pravilih, ki jih sprejmejo podpisniki
sporazuma.

RESSP financirajo vsi partnerji v skladu s sprejetimi
pravili.

Partnerji se strinjajo, da se za potrebe delovanja RESSP
delo vodstva opravlja neprofesionalno. Predsednika, pod-
predsednika in sekretarja sveta imenuje RESSP izmed svo-
jih članov ali namestnikov tako, da ima vsak od socialnih
partnerjev enoletni predsedniški, podpredsedniški oziroma
sekretarski mandat. Predsednik, podpredsednik in sekretar
ne morejo biti iz skupine istega socialnega partnerja.

Maribor, dne 4. novembra 2002.

Podpisniki
Sindikati: Policijski sindikat Podravja, ZSSS – OO Po-

dravja, Neodvisni sindikati Slovenije – Območni svet Mari-
bor, Sindikat delovnih invalidov Slovenije,

SKEI – OO za Podravje, Sindikat brezposelnih delav-
cev Slovenije – PO Podravja in Pomurja, NKBM Sindikat

Občine: Cerkvenjak, Majšperk, Markovci, Mestna ob-
čina Maribor, Oplotnica, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selni-
ca ob Dravi, Sveta Ana, Žetale

Drugi socialni partnerji:
GZS – Območna zbornica Maribor, Območna obrtna

zbornica Maribor, Združenje delodajalcev Slovenije – Regij-
ski odbor za Podravje,

Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Maribor

1183. Pravila regijskega ekonomsko-socialnega sveta
Podravje

P R A V I L A
regijskega ekonomsko-socialnega sveta

Podravje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Regijski ekonomsko-socialni svet Podravje (v nadalje-

vanju: RESSP) je tripartitni organ socialnih partnerjev v Po-
dravju, ustanovljen z namenom obravnavanja vprašanj in
ukrepov, ki se nanašajo na ekonomsko in socialno politiko
in drugih vprašanj, ki zadevajo posebna področja dogovar-
janja socialnih partnerjev v regiji.

II. PODROČJE DELOVANJA

2. člen
RESSP spremlja stanje na ekonomskih in socialnih

področjih, ga obravnava in oblikuje stališča in predloge v
zvezi s temi področji in področji, ki imajo širok pomen za vse
tri socialne partnerje.

Temeljna področja delovanja RESSP so predvsem:
– socialno sporazumevanje in udejanjanje socialnega

sporazuma Ekonomsko socialnega sveta Slovenije (v nada-
ljevanju: ESS) na področju regije,

– socialne pravice in pravice iz obveznega zavarova-
nja, kot so pokojnine, invalidnine, socialne pomoči, nado-
mestila in drugo,

– problematika zaposlovanja in delovnih razmerij,
– sistem kolektivnega dogovarjanja,
– cene in davki,
– ekonomski sistem in ekonomska politika,
– pravna varnost,
– sodelovanje z ESS Slovenije in ESS sosednjih držav,

z mednarodno organizacijo dela in Svetom Evrope,
– spremljanje soupravljanja delavcev,
– spremljanje sindikalnih pravic in svoboščin.
Poleg področij, ki zadevajo tripartitno sporazumeva-

nje, lahko RESSP obravnava tudi druge zadeve, ki niso
predmet tripartitnega sporazumevanja, se pa nanašajo na
področje ekonomsko-socialnih zadev.
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3. člen
RESSP v okviru svojega delovanja:
– daje mnenja in priporočila na predlagane zakone in

kolektivne pogodbe,
– daje pobude za sprejem novih ali spremembo veljav-

nih zakonov,
– oblikuje stališča in mnenja na delovna gradiva, osnut-

ke in predloge uredb, odredb, zakonov,
– oblikuje stališča in mnenja RESSP posreduje ESS

Slovenije, Vladi RS, državnemu zboru, državnemu svetu,
strokovni in širši javnosti.

Odločitve RESSP zavezujejo organe in delovna telesa
vseh treh socialnih partnerjev v Podravju.

III. SESTAVA IN ORGANIZIRANOST

4. člen
Tripartitna sestava RESSP odraža enakopravno zasto-

panost treh socialnih partnerjev, in sicer predstavnikov de-
lojemalcev, delodajalcev in občin.

RESSP sestavlja 15 članov in njihovih namestnikov, od
katerih ima vsak od socialnih partnerjev po 5 članov in
njihovih namestnikov kot predstavnikov RESSP. Vsak od
socialnih partnerjev sam določi na kakšen način bo delegi-
ral člane v RESSP. Pravice in pooblastila namestnikov
RESSP so enake pravicam njihovih članov.

Sestava predstavnikov vsakega od socialnih partnerjev
mora zagotavljati zastopanje interesov vsakega socialnega
partnerja, ki je udeležen v tripartitnem socialnem dogovarja-
nju.

Vsak od socialnih partnerjev imenuje člane RESSP in
njihove namestnike za dobo štirih let. Nadomestne člane
imenuje vsak socialni partner in o njihovem imenovanju ob-
vesti druga dva socialna partnerja. O zamenjavi svojega
predstavnika odloča tisti socialni partner, iz katere sredine
je predstavnik.

IV. PREDSEDNIK, PODPREDSEDNIK IN SEKRETAR

5. člen
Predsednika in podpredsednika RESSP imenuje

RESSP izmed svojih članov ali namestnikov, na predlog
socialnega partnerja. Vsak od socialnih partnerjev ima eno-
letni predsedniški, podpredsedniški ali sekretarski mandat.
Znotraj posameznega socialnega partnerja se člani lahko
dogovorijo za delitev enoletnega mandata na posamezne
krajše mandate.

Predsednik, podpredsednik in sekretar RESSP so v
vsakem mandatu iz različne partnerske skupine.

Prvi predsednik je iz vrst predstavnikov občin. Za pred-
sednika RESSP v drugem in tretjem mandatu se sporazum-
no dogovorita druga dva socialna partnerja.

Predsednik in podpredsednik sprejete sklepe in stali-
šča predstavljata do ESS RS, Vlade RS, državnega zbora,
državnega sveta in strokovni ter širši javnosti.

6. člen
Sekretarja RESSP imenuje RESSP na predlog social-

nega partnerja, ki ima sekretarski mandat v tekočem letu.
Prvi sekretar je iz vrst predstavnikov sindikatov oziroma de-
lojemalcev.

Sekretar zbira gradivo, ki ga predlagajo posamezni so-
cialni partnerji, ga razmnožuje, usklajuje dnevni red s pred-
sednikom oziroma podpredsednikom in se z njim dogovori
za sejo, razpošlje vabila, vodi zapisnik in ga posreduje pri-

stojnim državnim organom ter vodi arhiv v svojem mandat-
nem obdobju. Predlagatelji posameznih točk dnevnega re-
da so dolžni pripraviti gradivo in poročati na seji.

Pogoje za administrativno tehnično delo sekretarja za-
gotavlja tisti socialni partner, ki ima sekretarski mandat.

V. DRUGA TELESA

7. člen
Z namenom priprave strokovnih podlag za odločanje v

RESSP lahko RESSP ustanovi stalne ali občasne strokovne
skupine, ki so praviloma sestavljene iz vrst neodvisnih stro-
kovnjakov.

VI. SKLICEVANJE SEJ

8. člen
Seje RESSP sklicuje in vodi predsednik RESSP ali

podpredsednik.
Vabila za seje z gradivom za obravnavo na sejah se

članom RESSP in njihovim namestnikom posreduje pravilo-
ma pet dni pred sklicem seje.

Na sejah RESSP praviloma ne obravnava točk dnevne-
ga reda, za katere niso bila predhodno pripravljena in po-
sredovana ustrezna gradiva. Obravnava je možna le v nujnih
primerih, če se tako odloči RESSP na začetku seje.

RESSP se sestaja na pobudo enega od socialnih
partnerjev. Seje so praviloma redne, izjemoma pa so lahko
korespondenčne. Če je korespondenčna seja neuspešna,
se ista tematika uvrsti na prvo redno sejo RESSP.

VII. ODLOČANJE

9. člen
V RESSP se odločitve sprejemajo soglasno, pri čemer

ima vsak od socialnih partnerjev RESSP en glas.
V primeru, če ni soglasja med socialnimi partnerji, se

pogajanja nadaljujejo do uskladitve. Rok za zaključitev po-
gajanj se določi na seji RESSP pred pričetkom pogajanj in
ne sme biti daljši od 30 dni. Če tudi v tem primeru ne pride
do soglasja, RESSP o obravnavani tematiki ne more zavzeti
skupnega stališča.

Če ni soglasja med člani enega od socialnih partner-
jev, se le-ti med seboj pogajajo ločeno.

Praviloma vsak od socialnih partnerjev pride na sejo
RESSP z že usklajenimi stališči svojih članov do obravnave
tematike. Vsak od socialnih partnerjev določi za posamezno
obravnavano temo, ki je predvidena v dnevnem redu seje
RESSP, svojega poročevalca, ki zastopa predhodno uskla-
jeno stališče svoje skupine. Ob tem pa ima vsak posamezni
član RESSP pravico do ločenega mnenja in komentiranja.

VIII. OBVEŠČANJE

10. člen
Seje RESSP praviloma niso odprte za javnost. Izjemo-

ma so lahko na sejo vabljeni predstavniki različnih interesnih
skupin, ki jih zadeva obravnavana tematika. Izjemoma pa so
lahko vabljeni tudi predstavniki javnih medijev ali posamezni
neodvisni strokovnjaki.

Zaradi tekočega informiranja javnosti o delu, RESSP
po vsaki seji posreduje komunike za javnost ali skliče tiskov-
no konferenco.
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IX. FINANCIRANJE

11. člen
Stroške v zvezi z opravljanjem posamezne funkcije no-

sijo tisti socialni partnerji, iz katerih sredin so funkcionarji.
Morebitne dodatne stroške krijejo vsi socialni partnerji, pod-
pisniki sporazuma, v enakih deležih.

X. KONČNA DOLOČBA

12. člen
Ta pravila delovanja RESSP se objavijo v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Maribor, dne 4. novembra 2002.

Podpisniki
Sindikati: Policijski sindikat Podravja, ZSSS – OO Po-

dravja, Neodvisni sindikati Slovenije – Območni svet Mari-
bor, Sindikat delovnih invalidov Slovenije, SKEI – OO za
Podravje, Sindikat brezposelnih delavcev Slovenije – PO
Podravja in Pomurja, NKBM Sindikat

Občine: Cerkvenjak, Majšperk, Markovci, Mestna ob-
čina Maribor, Oplotnica, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selni-
ca ob Dravi, Sveta Ana, Žetale

Drugi socialni partnerji:
GZS – Območna zbornica Maribor, Območna obrtna

zbornica Maribor, Združenje delodajalcev Slovenije – Regij-
ski odbor za Podravje, Zavod RS za zaposlovanje – Območ-
na služba Maribor

1
Naročnik sprememb in dopolnitev odloka o prostor-

skih ureditvenih pogojih št. 4 za matični okoliš Mežica:
Naročnik sprememb in dopolnitev odloka o PUP št. 4

je Občina Mežica.

2
Razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostor-

skih ureditvenih pogojev št. 4 za matični okoliš Mežica:
ZUreP-1 v prehodnih določbah ni podaljšal veljavnosti

občinskih urbanističnih redov, sprejetih na podlagi zakona o
urbanističnem planiranju. Zato na območjih, ki so se urejala
z urbanističnim redom ni več zakonske podlage za izdajo
gradbenih dovoljenj, niti za postavitev enostavnih objektov,
zato namerava občina sprejeti ustrezne spremembe in do-
polnitve PUP št. 4 za matični okoliš Mežice, ki bo pokril del
območja, ki se je do sedaj urejal z urbanističnim redom.

3
Zakonske podlage za izdelavo spremembe in dopolni-

tve PUP
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) (Uradni list RS, št.

110/02 in 8/03)

4
Veljavni planski akti
Odlok
Sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgo-

ročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koro-
škem za območje Občine Mežica za obdobje 1986-2000,
dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 73/01).

5
Veljavni PIA
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje

matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,
Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za
katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izde-
lava PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986), MUV, št. 20/86;

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spreje-
mu prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obse-
gajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica,
Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določe-
nih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za ka-
tera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA, št. 352-4/92-4) 17. 6. 1993), MUV, št. 9/93;

odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o spreje-
mu prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obse-
gajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica,
Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določe-
nih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za
obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za ka-
tera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava
PIA, MUV, št. 19/96.

6
Okvirna vsebina sprememb in dopolnitev odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih št. 4 za matični okoliš Mežica:
Spremembe in dopolnitve PUP št. 4 bodo izdelane v

skladu s prehodnimi določbami novega ZUreP-1, ki se gla-
sijo, da se lahko tudi po njegovi uveljavitvi sprejemajo spre-
membe in dopolnitve prostorskih izvedbenih aktov po ZUN

MEŽICA

1184. Program priprave in sprejemanja odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje matičnih
okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij,
ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih
načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo
ureditvenih območij naselij, določenih z
družbenim planom Občine Ravne na Koroškem
za obdobje 1986–1990 in območje Stražišče–
Breznica, za katera v tem srednjeročnem
obdobju ni predvidena izdelava PIA

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 30. člena
statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 16/99, 73/00 in
16/03) je župan sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
I N  S P R E J E M A N J A  O D L O K A

o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje

matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne;
območij, ki obsegajo prostor med mejo

urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-
Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,

določenih z družbenim planom Občine Ravne na
Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje

Stražišče–Breznica, za katera v tem
srednjeročnem obdobju ni predvidena

izdelava PIA
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(v danem primeru PUP do uveljavitve prostorskega reda
občine) z vsebino, kot jo določa navodilo o vsebini pose-
bnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih
aktov (Uradni list SRS, št. 14/85), ki se po določbah 190.
člena ZUreP-1 uporablja še do izdaje izvršilnih predpisov po
novem zakonu.

Sprememba in dopolnitev PUP bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev in dopolnitev meril in posegov v pro-

stor
1.2. Odlok o PUP – MUV, št. 20/1986
1.3. Odlok o spremembah in dopolnitvah PUP – MUV,

št. 9/1993
1.4. Odlok o dopolnitvi odloka MUV, št. 19/1996
2. Grafični del
2. 1. Pregledna situacija
M1: 25000
2. 2. Prikaz iz kartografskega dela DDP Mežica
M1: 5000
Odlok o spremembi in dopolnitvi PUP št. 4
Na podlagi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec

prostorskega izvedbenega akta pripravil osnutek odloka, ki
bo razgrnjen skupaj z osnutkom PUP.

7
Obveznosti organov, organizacij in skupnosti v postop-

ku priprave in sprejemanja PUP
7.1. Občina Mežica
7.1.1. Izdelovalec PUP
– vodi postopek priprave in sprejemanja PUP v vseh

fazah,
– izdela program priprave in sprejemanja spremembe

in dopolnitve PUP,
– organizira razgrnitev osnutka PUP skupaj z osnut-

kom odloka,
– pripravi obrazložitve za župana in Občinski svet

občine Mežica,
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrni-

tve in javne obravnave županu in na občinskem svetu.
7.1.2. Župan
– obravnava program priprave in sprejemanja PUP in

sprejme sklep o pripravi PUP,
– obravnava osnutek PUP skupaj z osnutkom odloka in

odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sklep o javni razgr-
nitvi z javno razpravo),

– obravnava osnutek PUP z osnutkom odloka po javni
razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in
predlogov ter določi izdelavo predloga PUP,

– obravnava predlog PUP z osnutkom odloka in pre-
dloži osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi PUP občin-
skemu svetu občine Mežica v obravnavo in sprejem.

7.1.3. Občinski svet občine
– obravnava osnutka odloka o spremembah in dopol-

nitvah PUP
– obravnava in sprejem osnutka in predloga odloka o

spremembah in dopolnitvah PUP
– občina zagotovi objavo sklepa o javni razgrnitvi in

objavo akta v uradnem glasilu.

8
Organi, organizacije in skupnosti (pridobivanje pogo-

jev, soglasij in mnenj)
Na osnovi osnutka sprememb in dopolnitev PUP inve-

stitor pridobi pogoje k PUP s strani naslednjih organov in
organizacij:

razdelilnik:
1. Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravo-

grad, Meža 10, Dravograd

2. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj
Gradec

3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Sektor za vodno gospodarstvo, Krekova 17,
Maribor

4. Komunalno podjetje Log, Dobja vas 187, Ravne na
Koroškem

5. Direkcija RS za ceste, Območna enota Maribor,
Pesnica pri Mariboru 33, 2211 Pesnica

6. Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12,
Slovenj Gradec

7. Telekom Slovenije p.o. PE Maribor, Titova cesta 38,
Maribor

8. Zavod za gozdove Slovenije, izpostava Slovenj Gra-
dec, Vorančev Trg 1, Slovenj Gradec.

9
Investitor projekta spremembe in dopolnitve PUP št. 4

za matični okoliš Mežica bo zagotovil:
– pogoje k spremembi in dopolnitvi PUP,
– poravnava stroškov soglasij k PUP.

10
Stroški priprave in sprejemanja PUP
Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev

PUP, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame občina.

11
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev PUP
Sprememba in dopolnitev PUP bo pripravljena v na-

slednjih rokih:
– Izdelava strokovnih podlag 20 dni.
– Pridobivanje smernic in pogoji za izdelavo sprememb

in dopolnitev PUP od pristojnih organov se pridobijo v roku
30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom.

– Osnutek sprememb in dopolnitev PUP bo pripravljen
v 20 dneh po pridobitvi vseh potrebnih pogojev.

– Župan bo s sklepom javno razgrnil spremembe in
dopolnitve PUP in predal osnutek v prvo obravnavo občin-
skemu svetu. Spremembe in dopolnitve PUP bodo javno
razgrnjene 30 dni v avli občine.

– Izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb
iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 5 dneh po zaključ-
ku javne razgrnitve.

– Župan bo sprejel stališča do zbranih pripomb in zbra-
nih predlogov in odločil o njihovi utemeljenosti v roku 5 dni
po prejemu.

– Izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb
in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil uskla-
jen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 20 dni po
njihovem prejemu.

– Organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu
usklajenega sprememb in dopolnitev PUP.

– Izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 10 dni
po prejetju vseh soglasij.

– Župan bo predlog sprememb in dopolnitev predal v
2. obravnavo občinskemu svetu.

– Izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 5 dni po
objavi v Uradnem listu RS.

12
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-01-110/03
Mežica, dne 4. marca 2002.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.
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MIRNA PEČ

1185. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Mirna Peč v letu 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 – obv.
r., 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00 ter
odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96 in 12/99), 32. in 33. člena zakona o jav-
nih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 79/01), 100.
člena statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99
in 52/01) ter 12. člena odloka o proračunu Občine Mirna
Peč za leto 2002 (Uradni list RS, št. 21/02) je Občinski
svet občine Mirna Peč na 1. izredni seji dne 6. 3. 2003
sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju iz proračuna Občine

Mirna Peč v letu 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Mirna Peč za leto

2003, vendar najdalj do 31. 5. 2003, se financiranje fun-
kcij Občine Mirna Peč ter njenih nalog začasno nadaljuje
na podlagi proračuna za leto 2002.

2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna

za preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

V obdobju začasnega financiranja Občina Mirna Peč
ne sme povečati števila zaposlenih glede na stanje na dan
31. 12. 2002.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega fi-

nanciranja bodo sestavni del proračuna občine za leto
2003.

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.

4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu,

uporablja pa se od 1. aprila 2003 dalje.

Št. 403-04/03-02
Mirna Peč, dne 7. marca 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

1186. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za podeželski
prostor Občine Mirna Peč

Na podlagi 175. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 15. člena statuta
Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99 in 52/01) in
je Občinski svet občine Mirna Peč na 1. izredni seji dne
6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorsko

ureditvenih pogojih za podeželski prostor
Občine Mirna Peč

1. člen
Občinski svet občine Mirna Peč odreja javno razgrni-

tev osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za
podeželski prostor Občine Mirna Peč, ki ga je izdelal GPI
d.o.o. Novo mesto.

2. člen
Osnutek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za

podeželski prostor Občine Mirna Peč se razgrne v prosto-
rih Občine Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč (ogled je možen
ob ponedeljkih od 7. do 15. ure, sredah od 7. do 17. ure in
petkih od 7. do 14. ure) in traja mesec dni od dneva objave
v Uradnem listu Republike Slovenije.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna
obravnava. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo
objavljeno v Dolenjskem listu.

3. člen
Do konca javne razgrnitve lahko občani, organi, orga-

nizacije, podjetja in društva podajo svoje pisne pripombe,
mnenja in predloge na kraju razgrnitve, ali pa jih pošljejo
Občini Mirna Peč, Trg 2, Mirna Peč.

Št. 032-01-06/03
Mirna Peč, dne 7. marca 2003.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

1187. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana
občinskega sveta v Občini Mirna Peč v 2. volilni
enoti

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za člana občinskega

sveta v Občini Mirna peč v 2. volilni enoti

Občinska volilna komisija občine Mirna Peč je na seji
dne 9. marca 2003, na podlagi zapisnika o delu volilnega
odbora in zapisnika volilnega odbora pri ugotavljanju izida
glasovanja za nadomestne volitve člana občinskega sveta
v 2. volilni enoti, na volitvah 9. marca 2003,

u g o t o v i l a

1
1. Na volitvah 9. marca 2003 je imelo pravico glaso-

vati skupaj 742 volivcev, od tega:
a) 742 volivcev, vpisanih v volilne imenike,
b) volivcev, ki bi glasovali s potrdili ni bilo.
2.Glasovalo je skupaj 214 volivcev ali 28.84% od

vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti, od tega so:
– vsi volivci so glasovali na volišču po volilnem imeni-

ku, glasovanja po pošti ni bilo, na predčasnem glasovanju
ni glasoval nihče.



Uradni list Republike Slovenije Št. 29 / 21. 3. 2003 / Stran 3583

2
Za nadomestnega člana občinskega sveta v 2. volilni

enoti je bilo oddanih 214 glasovnic.
Ker so bile prazne oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, ker je bilo obkroženih več kandidatov, kot se jih je
volilo v posamezni volilni enoti, so bile 4 glasovnice neve-
ljavne.

Veljavnih glasovnic je bilo 210.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število gla-

sov:
2. volilna enota: Mirna Peč-Postaja, Marof, Čemše,

Veliki Kal, Orkljevec, Selo pri Zagorici, Globočdol, Dole-
nja vas pri Mirni Peči, Šentjurij na Dolenjskem, Poljane pri
Mirni Peči, Hmeljčič, Hrastje pri Mirni Peč

1. Jože Barbo 69 glasov,
2. Drago Muhič 141 glasov.
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil v 2.

volilni enoti za nadomestnega člana Občinskega sveta ob-
čine Mirna Peč izvoljen Drago Muhič, ki ga je predlagal
Drago Muhič in skupina volilcev.

Št. 006/07-03
Mirna Peč, dne 9. marca 2003.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Mirna Peč
Zofija Redek l. r.

Člani:
Irena Mežan l. r.
Silvester Barbo l. r.
Andrej Vovko l. r.
Marija Parkelj l. r.
Vida Muhič l. r.
Florijan Lužar l. r.
Jožef Pungerčar l. r.
Nataša Plavec Matko l. r.

MURSKA SOBOTA

1188. Program priprave izdelave lokacijskega načrta
(LN) za ekonomsko šolo v Murski Soboti

Na podlagi 12. člena in 27. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, v nadaljnjem
besedilu: ZUreP-1) ter 31. člena statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99, 52/01 in 76/02)
je župan Mestne občine Murska Sobota dne 2003 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
izdelave lokacijskega načrta (LN) za ekonomsko

šolo v Murski Soboti

1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo

lokacijskega načrta
Območje obdelave je del ureditvenega območja mesta

Murska Sobota ob Noršinski ulici in zajema nepozidane
površine.

S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Obči-
ne Murska Sobota za obdobje 1986–2000 dopolnjenega v
letu 1990 (Uradne objave pomurskih občin, št. 24/86,

10/90 ter Uradni list RS, št. 57/99, 9/00 in 14/02) ter
družbenega plana Občine Murska Sobota za obdobje
1986–1990, dopolnjenega v letu 1987 (Uradne objave po-
murskih občin, št. 24/86 in 7/87 ter Uradni list RS, št.
57/99, 9/00 in 14/02) je predmetno območje opredeljeno
kot zazidljivo.

V odloku o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za
mesto Murska Sobota in okolico (Uradne objave pomurskih
občin, št. 25/89, Uradni list RS, 59/99, 34/00, 105/00,
4/01) je za to območje predvidena izdelava občinskega
prostorskega akta. To je po določbah novega zakona, loka-
cijski načrt (LN).

Ker je poseg v prostor dokaj kompleksen, saj je za
izgradnjo nove ekonomske šole po veljavnih šolskih norma-
tivih zahtevana velika površina, obenem pa se ureja tudi
manjše območje v neposredni bližini južno od Noršinske
ulice, bo izdelava novega LN primerna oblika prostorskega
akta za ureditev tega območja.

Kot podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo LN je
pridobljeni idejni projekt po izvedenem javnem natečaju za
pridobitev idejno arhitekturne rešitve ekonomske šole Mur-
ska Sobota s pripadajočo zunanjo ureditvijo, ki je bil izve-
den v obdobju med julijem in novembrom leta 2002. Razpi-
sovalec natečaja je bilo Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport RS in Mestna občina Murska Sobota.

S tem programom priprave se opredelijo vsebina in
obseg LN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih no-
silcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtova-
nja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci
upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih fi-
nančnih sredstev za izvedbo naloge.

2. člen
Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta

Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelati popol-
noma nov izvedbeni občinski akt, ki bo pokrival območje na
katerem je predvidena izgradnja nove ekonomske šole ter
manjše območje v neposredni bližini. Smernice za urbani-
stično oblikovanje mikrolokacije ekonomske šole so poda-
ne in zastavljene v idejni rešitvi, katera je bila pridobljena z
javnim natečajem. Območje v neposredni bližini pa je name-
njeno delno objektu delovno bivalnega centra Društva para-
plegikov Prekmurja in Prlekije, nadalje za širitev dejavnosti,
ki so že v neposredni bližini (Gaber center), dejavnostim
trgovskega, gostinskega, poslovno-uslužnostnega značaja.
V nobenem primeru pa se na tem območju v neposredni
bližini šole ne sme predvideti sledečih vsebinskih posegov v
prostor, in sicer: večja obrtna ali industrijska dejavnost, ali
stanovanjska gradnja.

Kot ena izmed podlag za izdelavo predmetnega pro-
grama priprave so tudi pridobljena priporočila s 1. prostor-
ske konference, ki je bila izvedena dne 24. 2. 2003.

Lokacijski načrt mora zajemati vse sestavine in priloge,
ki so navedena v določilih ZUreP-1, 73. člen. Torej mora
navedeni lokacijski načrt vsebovati naslednje: prikaz uredi-
tvenega območja LN; usmeritev načrtovane ureditve v prostor
s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednji-
mi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev pro-
metne, energetske, vodovodne in druge komunalne infras-
trukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo;
morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvaja-
nju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za
varovanje okolja, ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
če je na tem območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obram-
bo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Občinski LN mora vsebovati tudi priloge, ki so natan-
čno definirane v 73. členu, 44. členu, 24. členu in 139.
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členu ZUreP-1. Torej bo LN moral vsebovati naslednje ob-
vezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega
prostorskega akta – to je sedaj še veljaven dolgoročni in
srednjeročni plan Občine Murska Sobota; obrazložitev in
utemeljitev LN; strokovne podlage, na katerih temeljijo reši-
tve predmetnega LN in seznam sektorskih aktov in predpi-
sov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani z njihovimi povzetki,
ki se nanašajo na vsebino predmetnega LN; pridobljene
smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske
ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; ce-
loten spis postopka in sprejemanja LN; seznam sprejetih
aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo LN. Obe-
nem je obvezna priloga tudi program opremljanja zemljišč s
komunalno infrastrukturo s tem, da se le-ta izdela na podlagi
predmetnega LN.

Načrtovalec predmetnega LN bo moral predati priprav-
ljavcu – naročniku, to je Mestna občina Murska Sobota šest
izvodov akta. Po en izvod sprejetega LN za ekonomsko šolo
bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim in-
špekcijskim službam, dva izvoda pa bosta shranjena na
Oddelku za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske
javne službe Mestne občine Murska Sobota, kjer bo akt na
vpogled dostopen javnosti.

Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v
digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del.

3. člen
Okvirno ureditveno območje

Območje ob Noršinski ulici leži v skrajnem severov-
zhodnem delu mesta Murska Sobota. Tangirane parcele so
stavbna zemljišča, brez pozidave in so v naravi travniki in
gozdovi. Območje za izgradnjo ekonomske šole zajema
naslednje parcelne številke: 3553, 3554, 3555, 3556,
3560, 3561, 3562, 3563, 3566, 3567, 3568, 3569,
3570 in 3571, vse k.o. Murska Sobota, lastnik parcel je
Mestna občina Murska Sobota. Naštete parcele ležijo se-
verno od Noršinske ulice, manjše območje južno od Noršin-
ske ulice pa okvirno zajema naslednje parcelne številke:
3784, 3785, 3786, 3787, 3789, 3790/1, 3790/2,
3790/3, 3790/4, 3790/5, 3796/1, 3796/2, 3797/1,
3797/2, 3797/3, 3802/1, 3802/2, 3803, vse k.o. Mur-
ska Sobota in so v zasebni lasti številnih lastnikov.

Območje obdelave je prikazano v grafični prilogi k te-
mu programu priprave.

4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter

drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
lokacijskega načrta

Pripravljavec LN za ekonomsko šolo v Murski Soboti,
to je Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastruk-
turo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, po
sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce ureja-
nja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtova-
nje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prosto-
ra dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave izdelave
LN za ekonomsko šolo v Murski Soboti.

V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1
štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih
nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtova-
lec LN, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge
pravne akte.

Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za
izdelavo LN za ekonomsko šolo v Murski Soboti, so:

– Elektro Maribor, PE Murska Sobota, Lendavska
31/A, 9000 Murska Sobota,

– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota, Trg zmage
6, 9000 Murska Sobota,

– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami, izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75,
9000 Murska Sobota,

– Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Murska Sobo-
ta, 9000 Murska Sobota,

– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota,

– Mestni plinovodi, d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000
Murska Sobota,

– Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija
RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota, Grajska
ul. 1/c, 9000 Murska Sobota,

– Mura JVGP, d.d. Ciril Metodova 34, 9000 Murska
Sobota,

– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2,
9000 Murska Sobota.

Pripravljavec LN za ekonomsko šolo v Murski Soboti
je Mestna občina Murska Sobota, in sicer Oddelek za
infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne
službe, Murska Sobota, Kardoševa 2.

Pobudnici posega v prostor sta Ministrstvo za šol-
stvo, znanost in šport RS in Mestna občina Murska So-
bota.

Investitor posega v prostor – gradnje ekonomske
šole, je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS, Ljub-
ljana, Trg OF 13. Ostale predvidene posege bodo finan-
cirali zasebni investitorji.

5. člen
Seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve

strokovnih rešitev
Strokovne idejne rešitve za izgradnjo šole so izdela-

ne, tako, da je podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo
LN pridobljeni idejni projekt po izvedenem javnem nate-
čaju za pridobitev idejno arhitekturne rešitve ekonomske
šole Murska Sobota s pripadajočo zunanjo ureditvijo.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS lahko
posreduje natančne podatke projektanta idejne urbani-
stične in arhitekturne zasnove objekta ekonomske šole v
Murski Soboti.

Druga gradiva, ki jih je potrebno upoštevati pri izde-
lavi LN, so tudi obstoječi veljavni zazidalni načrti, ki velja-
jo za območja v neposredni bližini. Odlok o sprejetju
zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota-sever
(Uradni list RS, št. 39/97) in odlok o sprejetju zazidalne-
ga načrta za proizvodno-servisno cono »Noršinska«, Ura-
dni list RS, št. 16/03. Upoštevati je treba tudi: osnutek
lokacijskega načrta za daljnovod 2x110 kV Murska Sobo-
ta-Mačkovci in Murska Sobota-Lendava, strokovno pod-
lago analiza stanja prostora in priprava koncepta prostor-
skega razvoja regijskega središča Mestne občine Murska
Sobota zaradi spremembe vplivnih območij državne in-
frastrukture, ZEU d.o.o. oktober 2000, kjer je zajet kori-
dor vzhodne cestne obvoznice. Upoštevati je treba vso
dokumentacijo in dejansko stanje komunalnih vodov ob
Noršinski ulici. S podatki razpolaga upravljavec komunal-
ne infrastrukture – Komunala, Javno podjetje d.o.o., Mur-
ska Sobota.

6. člen
Pridobitev geodetskih podlag

Geodetske podlage za izdelavo LN za ekonomsko
šolo si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi
RS, Območna geodetska uprava in izpostava, Murska
Sobota, Slomškova ulica 19, 9000 Murska Sobota.
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7. člen
Roki za pripravo lokacijskega načrta

Pridobitev smernic za načrtovanje
Pripravljavec LN takoj po sprejetju programa priprave

pozove pristojne nosilce urejanja prostora, kot so navedeni v
4. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smer-
nice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu
se priloži ta program priprave in kopije izbranega idejnega
projekta šole in urbanistične zasnove (marec, april 2003).

Zbiranje ponudb
Za izbiro izdelovalca lokacijskega načrta se izvede po-

stopek zbiranja ponudb po zakonu o javnih naročilih. Izdelo-
valec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana
za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi s urbanistič-
nim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo.

Izdelovalec bo izdelal osnutek LN – najkasneje v roku
20 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe, in ga dosta-
vi Mestni občini Murska Sobota (april 2003).

Druga prostorska konferenca
Najmanj štirinajst dni pred sprejetjem sklepa o javni

razgrnitvi osnutka ZN, pripravljavec izvede drugo prostorsko
konferenco, na kateri se ugotovi ali so priporočila s prve
prostorske konference upoštevana v pripravljenem osnutku
(april, maj 2003).

Javna razgrnitev in javna obravnava
Po sprejetju sklepa o javni razgrnitvi na Mestnem svetu

mestne občine Murska Sobota se osnutek LN javno razgrne
za obdobje 30 dni.

V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o osnut-
ku ZN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pri-
pombe v času trajanja javne razgrnitve. Stališča in odgovori
na pripombe se pripravijo do prve obravnave na Mestnem
svetu mestne občine Murska Sobota. Predlog stališč in od-
govorov na pripombe pripravi izdelovalec LN v sodelovanju s
strokovnimi službami Mestne občine Murska Sobota in pri-
stojnimi institucijami. Predlog stališč in odgovorov obravnava
pristojni odbor za urbanizem, ki deluje v sklopu Mestnega
sveta mestne občine Murska Sobota (maj, junij 2003).

Izdelava dopolnjenega predloga lokacijskega načrta in
pridobitev mnenj

Izdelovalec izdela dopolnjen predlog lokacijskega na-
črta v 8 dneh. Pripravljavec LN pozove nosilce urejanja
prostora, določene v 4. členu tega programa priprave, da
podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu lokacijskega na-
črta, mnenja se morajo podati najkasneje 30 dni od dneva
poziva (junij 2003).

Sprejem dopolnjenega predloga lokacijskega načrta –
1. obravnava

Sprejem dopolnjenega podloga LN na Mestnem svetu
mestne občine Murska Sobota – 1. obravnava. Hkrati se
sprejmejo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne
razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij osnutka
ZN na mestnem svetu, izdelovalec dopolni predlog LN tako,
da upošteva potrjene pripombe (junij 2003).

Sprejetje odloka LN – 2. obravnava
Na predlog župana Mestni svet mestne občine Murska

Sobota sprejme v 2. obravnavi usklajen dopolnjen predlog
LN za ekonomsko šolo v Murski Soboti z odlokom. Odlok
se objavi v Uradnem listu RS (julij 2003).

8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta

Finančna sredstva za izdelavo LN se zagotovijo v prora-
čunu Mestne občine Murska Sobota.

9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 35004-53/2003
Murska Sobota, marec 2003.

Župan
Mestne občine Murska Sobota

Anton Slavic l. r.

1189. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo
za namene daljinskega ogrevanja

Na podlagi soglasja Mestne občine Murska Sobota k
spremembi cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za
namene daljinskega ogrevanja št. 38005-003/2003 z dne
27. 2. 2003, določil uredbe o oblikovanju cen proizvodnje
in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega
ogrevanja za tarifne porabnike (Uradni list RS, št. 33/02)
ter statuta javnega podjetja Komunala d.o.o. (št. 013-1/01)
izdajam

C E N I K
storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene

daljinskega ogrevanja

I
Spremenijo se cene storitev oskrbe s paro in toplo

vodo za namene daljinskega ogrevanja, ki jih zaračunava
dobavitelj toplote in upravljalec kotlovnice Lendavska sever
v Murski Soboti.

II
Cene storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene

daljinskega ogrevanja se obračunavajo po naslednjih po-
stavkah:

Proizvod - storitev Merska enota Cena
v SIT

Variabilni del:
MWh toplotne energije MWh 5.985,92
potrošna topla voda m3 596,29
Fiksni del:
fiksni stroški m2/leto 1.063,79
(za stanovanjske prostore)
fiksni stroški m3/leto 432,07
(za poslovne prostore)

III
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Ura-

dni list RS, št. 89/98, 30/01 in 67/02) se na ceno storitev
obračuna 20% davek na dodano vrednost.

IV
V skladu s 97. členom energetskega zakona (Uradni

list RS, št. 79/99 in 8/00) se ta cenik objavi v Uradnem
listu RS.
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V
Z dnem uveljavitve tega cenika prenehajo veljati cene

daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 84/02).

VI
Cenik se uporablja od 1. marca 2003 dalje.

Št. 001/03
Murska Sobota, dne 7. marca 2003.

Komunala javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota

Direktor
Mirko Šabjan, inž. grad. l. r.

PODČETRTEK

1190. Sklep o načinu financiranja političnih strank
v Občini Podčetrtek

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 62/94, 13/98, 70/00 in 94/02) in 17. člena statuta
Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01) je
Občinski svet občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 5. 3. 2003
sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Podčetrtek

1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma kandi-

datke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz občin-
skega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobi-
la na volitvah.

Stranka dobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinske-
ga sveta.

2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se

določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje

strank, ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima občina opre-
deljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi
lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

3. člen
Sredstva se na transakcijske račune strankam dodeljujejo

dvakrat letno.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu

RS, financiranje strank v skladu s 1. členom tega sklepa se začne
s sprejemom proračuna Občine Podčetrtek za leto 2003.

Št. 06202-025/2003
Podčetrtek, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

1191. Sklep o razglasitvi stanovanjske hiše na Trški
cesti v Podčetrtku za kulturni spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Ura-
dni list RS, št. 7/99) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni
list RS, št. 49/99, 95/99 in 6/01), je Občinski svet občine Podčetr-
tek na 3. redni seji dne 5. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o razglasitvi stanovanjske hiše na Trški cesti v

Podčetrtku za kulturni spomenik lokalnega
pomena

1. člen
Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja

enota dediščine:
– stanovanjska hiša št. 82 na Trški cesti v Podčetrtku (EŠD

15092).
Enota se razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena z

lastnostmi likovno-arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spome-
nik).

2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega

pomena:
Stanovanjska hiša s svojimi likovno-arhitekturnimi sestavinami in

elementi izpričuje, da je bila zgrajena v 16. stoletju. Je stavba s svojo
izredno razgibano gradbeno zgodovino, ki jo spremljajo ohranjene
letnice likovnih posegov na zunanjščini in bogatijo številni likovno-
arhitekturni elementi v notranjščini. Poleg umetnostno zgodovinske
ima pomembno dokumentarno vrednost ter sodi med najpomem-
bnejše trško tkivo Podčetrtka.

3. člen
Spomenik obsega stavbišče št. 65, k.o. Podčetrtek.
Meja spomenika je vrisana na katastrski karti v merilu 1: 1000

in na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1: 5000.
Izvirnika kart hrani Zavod za varstvo kulturne dediščine Sloveni-

je, Območna enota Celje (v nadaljevanju: zavod).

4. člen
Za kulturni spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje celovitosti, intaktnosti in likovno-arhitekturne vre-

dnosti objekta,
– varuje se stavbna masa, zunanja podoba z vsemi sestavinami

– prezentacija zunanjščine ni končana. Restavratorsko sta prezentira-
ni obe letnici na južni fasadi, rekonstrukcija baročne arhitekturne
poslikave pa čaka na realizacijo,

– varuje se tlorisna dispozicija notranjščine, vse obočne kon-
strukcije, leseni stropovi, kamnoseški in kovani izdelki.

5. člen
Za vsak poseg na spomeniku so potrebni predhodni pisni kul-

turno varstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje
zavoda.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega sklepa opravlja Inšpektorat Repu-

blike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

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

Republike Slovenije.

Št. 06202-024/2003
Podčetrtek, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Podčetrtek

Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.
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POSTOJNA

1192. Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju proračuna Občine Postojna v letu
2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) 32. in
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) je Občinski svet občine Postojna na 3. seji dne
6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju

proračuna Občine Postojna v letu 2003

1
V sklepu o začasnem financiranju proračuna Občine

Postojna v letu 2003 (Uradni list RS, št. 117/02) se spre-
meni 5. člen in se glasi:

»Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa traja
6 mesecev.«

2
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS in preneha veljati z dnem uveljavi-
tve odloka o proračunu Občine Postojna za leto 2003.

Št. 032-01-1/03
Postojna, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Postojna

Jernej Verbič l. r.

1193. Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opremljenosti na območju Občine
Postojna za leto 2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 42.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni
list RS, št. 4/99) in 21. člena odloka o gospodarjenju s
stavbnimi zemljišči v Občini Postojna (Uradni list RS, št.
71/00, 122/00 in 84/01) je Občinski svet občine Postojna
na 3. seji dne 6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne

opremljenosti na območju Občine Postojna za
leto 2003

1
Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s

25. členom odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Postojna, se določijo

– v znesku 7.735 SIT/m2 stavbne parcele na območjih
kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorskimi izvedbenimi
akti, za novogradnje dokler za območje kjer se obravnavana
parcela nahaja ni sprejet program opremljanja stavbnih zem-
ljišč, za vse ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej navedene-
ga programa, kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve,

– v znesku 3.763 SIT/m2 stavbne parcele, na vseh dru-
gih območjih kar je enako osnovni ceni m2 stavbne parcele
primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne koristne
površine objekta (po JUS UC2. 100) 200 m2, (kar da 40%
izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00),

– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega
zemljišča se faktor poveča za 10%,

– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemlji-
šča za 6% se faktor zmanjša za 10%,

– v obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti
uporablja linearna interpolacija.

2
Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna

gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smisel-
no uporabo obračuna površin objekta ter korekcijskih fak-
torjev iz 22. člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi
zemljišči v Občini Postojna, glede na celotno površino
stavbne parcele.

3
Upoštevajoč povprečne stroške komunalne opreme za

m2 stavbne parcele v višini 7.735 SIT, oziroma 3.763 SIT/m2

in deleže v skladu z 22. členom odloka, ti za posamezno
komunalno opremo znašajo:

% SIT/m2 SIT/m2

– kanalizacijsko omrežje-fekalno 18 1.392 677
– vodovodno omrežje 11 851 414
– plinovodno (toplovodno) omrežje 9 696 339
– električno omrežje-kabelsko 8 619 301
– električno omrežje-zračni vodi 5 387 188
– telefonsko omrežje 4 309 151
– omrežje CATV 4 309 151
– cestno omrežje-asfalt+pločniki 35 2.707 1.317
– cestno omrežje-asfalt brez pločnikov 25 1.934 940
– cestno omrežje-makadam 15 1.160 564
– urejena parkirišča 15 1.160 564
– parkirišča v sklopu cest 7 542 263
– omrežje javne razsvetljave 4 309 151
– kanalizacijsko omrežje-meteorno 8 619 301
– hidrantno omrežje 4 309 151
– urejene rekreacijske površine 2 155 75
SKUPAJ (osnovna komunalna oprema) 100 7.735 3.763

4
V skladu z 22. členom odloka, se pri izračunu površin

objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede namembnosti
objekta, če je:

– poslovna dejavnost – faktor 1,00,
– stanovanjska gradnja – faktor 0,80,
– zadružna stanovanjska gradnja – faktor 0,40,
– trgovska dejavnost – faktor 1,20,
– gostinska dejavnost – faktor 1,20,
– obrtno-industrijska dejavnost – faktor 0,90,
– obrtno industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obre-

menjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avto-
pralnice ipd.) – faktor 2,00,

– skladiščna dejavnost – faktor 0,50,
– pokrita parkirišča – faktor 0,60,
– urejene rekreacijske površine – faktor 0,50,
– kmetijska dejavnost – faktor je 0,50,
– kmetijska dejavnost – pomožni objekti – faktor je 0,30,
– kmetijska dejavnost – kmečki turizem – faktor je 0,50.

5
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan

plačati povprečne stroške tiste opreme, s katero je oprem-
ljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (v raz-
dalji do 100 m) in se je možno nanjo priključiti.



Stran 3588 / Št. 29 / 21. 3. 2003 Uradni list Republike Slovenije

6
Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda od

stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma
zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak
primer posebej.

7
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uve-

ljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispev-
ka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgrad-
njo komunalne infrastrukture.

8
Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31.

12. 2002 in se mesečno valorizira s povprečnim indeksom
za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za
gradbeništvo in IGM.

9
Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov

izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov
na komunalne objekte in naprave.

10
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,

veljati začne naslednji dan po objavi.

Št. 032-01-1/03
Postojna, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Postojna

Jernej Verbič l. r.

1194. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni
meter stanovanjske površine, povprečne stroške
komunalnega opremljanja in odstotek od
povprečne gradbene cene za posamezna
območja občine kot osnova za določanje cen
stavbnega zemljišča na območju Občine
Postojna

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) in 16.
člena odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini
Postojna (Uradni list RS, št. 71/00, 122/00, 84/01) je Ob-
činski svet občine Postojna na 3. seji dne 6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter

stanovanjske površine, povprečne stroške
komunalnega opremljanja in odstotek od
povprečne gradbene cene za posamezna

območja občine, kot osnova za določanje cen
stavbnega zemljišča na območju Občine

Postojna

1. člen
Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površi-

ne na dan 31. 12. 2002 za območje Občine Postojna znaša
146.300 SIT.

2. člen
Osnova za določanje cen stavbnega zemljišča za po-

samezna naselja v Občini Postojna se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene in znaša

1. 1,5% za mesto Postojna;
2. 1,2% za Veliki Otok, Hrašče, Matenja vas, Prestra-

nek, Rakitnik, Stara vas;
3. 1% za Belsko, Dilce, Hruševje, Koče, Planina, Raz-

drto, Slavina, Slavinje, Zagon;
4. 0,9% za Bukovje, Hrenovice, Landol, Mali Otok,

Orehek, Studenec, Studeno, Strane, Šmihel pod Nano-
som, Veliko Ubeljsko;

5. 0,8% za Brezje pod Nanosom, Gorenje, Goriče,
Grobišče, Liplje, Lohača, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Pred-
jama, Rakulik, Sajevče, Strmca, Velika Brda, Žeje.

3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih

zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti
100 do 200 prebivalcev na ha, znašajo na dan 31. 12.
2002 19.200 SIT/m2:

– stroški za naprave individualne komunalne rabe
8.250 SIT za m2 koristne površine objekta;

– stroški za naprave kolektivne komunalne rabe 10.950
SIT za m2 koristne površine objekta.

4. člen
Cene določene v 1., 2. in 3. členu tega sklepa se

mesečno valorizirajo z uporabo povprečnega indeksa za
stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za
gradbeništvo in IGM.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati osmi dan po objavi.

Št. 032-01-1/03
Postojna, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Postojna

Jernej Verbič l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

1195. Sklep o sprejetju cene storitev pomoči na domu

Na podlagi pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02 in
107/02), 6. člena odloka o organiziranju službe pomoči na
domu in merilih za določanje plačil storitev (Uradni list RS, št.
59/98) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01) je Občinski svet občine
Ravne na Koroškem na 4. redni seji, ki je bila dne 20. 2.
2003 sprejel naslednji

S K L E P

I
Občinski svet občine Ravne na Koroškem je sprejel

ceno storitev pomoči na domu, ki v letu 2003 znaša 1.580
SIT na uro opravljene storitve.

II
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2003.

Št. 154-05-2/01-50
Ravne na Koroškem, dne 10. marca 2003.

Župan
Občine Ravne na Koroškem

Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.
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ROGAŠOVCI

1196. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Rogašovci za leto 2002

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 z
vsemi spremembami) ter 31. člena statuta Občine Rogašov-
ci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02) je občinski svet na
3. redni seji dne 7. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Rogašovci za leto 2002

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Rogašovci za leto 2002, ki zajema bilanco prihod-
kov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun
financiranja.

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV SIT
I. Skupaj prihodki  454,014.734,71
II. Skupaj odhodki  450,831.204,05
III. Proračunski presežek (I.-II.) 3,183.530,66

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodanih

kapitalskih deležev  2,554.454,43
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev 3,000.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.-V.) -445.545,57
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) 2,737.985,09

C) RAČUN FINANCIRANJA
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 4,923.890,90
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) – 4,923.890,90
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III.+VI.+X.) – 2,185.905,81

Znotraj te bilance prihodkov in odhodkov so zajeta in
izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti za leto 2002 v
višini:

Izvirni prihodki krajevnih skupnosti 1,953.898,29 SIT
Odhodki krajevnih skupnosti 6,804.444,40 SIT
Razlika med prihodki in odhodki -4,850.546,11 SIT

2. člen
Saldo sredstev na računu Občine Rogašovci za leto

2002 v višini 2,664.640,30 se prenaša kot presežek pri-
hodkov nad odhodki leta 2002 k saldu nerazporejenih sred-
stev iz računa proračuna iz preteklih let, tako, da skupni
saldo nerazporejenih sredstev iz računov proračuna znaša
3,071.670,97 SIT in se uporablja za pokrivanje odhodkov
proračuna Občine Rogašovci v letu 2003.

Negativni saldo sredstev na računih krajevnih skupno-
sti za leto 2002 v višini 4,850.546,11 SIT se pokriva iz
presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

3. člen
Potrdi se izločitev sredstev stalne proračunske rezerve

v višini 200.000 SIT. Tako se saldo sredstev rezervnega
sklada na dan 31. december 2002 v višini 9,722.721 SIT
prenese v leto 2003.

4. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403 03-1/2003-1
Rogašovci, dne 7. marca 2003.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

1197. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Rogašovci

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 – obvezna
razlaga, 73/95, 9/96 - odl. US, 39/96, 44/96 - odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 -
odl. US, 70/00, 100/00 - odl. US, 51/02) in 17. člena
statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02)
je Občinski svet občine Rogašovci na 3. redni seji dne 7. 3.
2003 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
S T A T U T A

Občine Rogašovci

1. člen
Statut Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99,

76/02) se spremeni tako, da se na koncu drugega stavka
2. člena črta besedilo “statutom ožjega dela občine” in se
nadomesti z novimi besedami “odlokom o prenosu nalog na
krajevne skupnosti.”

2. člen
V drugem odstavku 17. člena se v deveti alinei za

besedo “komisij” postavi vejica in doda beseda “svetov”.

3. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno na-

našajo na njene prebivalce.
Krajevna skupnost sodeluje pri opravljanju javnih zadev

in opravlja naloge, ki jih na njene organe z odlokom prenese
občinski svet.

Krajevna skupnost upravlja in razpolaga s svojo lastni-
no.

Po tem statutu se na krajevne skupnosti lahko prene-
sejo v izvajanje naloge, ki se nanašajo na:

– lokalne javne službe,
– vzdrževanje krajevnih in drugih javnih površin,
– upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe

krajevnega prebivalstva,
– pospeševanje kulturne in drugih društvenih dejavno-

sti.
Podrobneje se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjim

delom občine, določijo z odlokom, ki ga občinski svet sprej-
me v roku 6 mesecev po uveljavitvi dopolnitev tega statuta.

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih za-
dev v občini, in sicer:

– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture in na
svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih
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investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem ob-
močju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,

– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobiva-
nju soglasij lastnikov za dela,

– s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč ko-

munalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja ter

pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (pro-

metna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omeje-
vanje hitrosti…),

– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javni razgrnitvi pro-

storskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo ob-
močje njihove skupnosti,

– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih,
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo organu
občine,

– seznanjajo pristojni občinski organ s problemi in
potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja pro-
stora in varstva okolja,

– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in
drugih prireditev.

Svet krajevne skupnosti ureja svoje delo s poslovni-
kom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino navzočih čla-
nov najkasneje v roku 6 mesecev po uveljavitvi dopolnitev
tega statuta oziroma po svojem konstituiranju.

K poslovniku mora dati soglasje občinski svet.”

4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 61. člena se črta-

jo besede “s svojim statutom” in se nadomestijo z novim
besedami “ z odlokom o prenosu nalog na krajevno sku-
pnost.”

5. člen
V 63. členu se za petim odstavkom doda nov odsta-

vek, ki se glasi:
“Pri odločanju sveta krajevne skupnosti se smiselno

uporabljajo tudi določila drugega odstavka 22. člena sta-
tuta.”

Zadnji odstavek pa se spremeni tako, da se glasi:
“Do sprejetja poslovnika sveta krajevne skupnosti se

za delovanje sveta krajevne skupnosti smiselno uporablja
poslovnik občinskega sveta.”

6. člen
V prvem odstavku 64. člena se črtajo besede “statu-

tom ožjega dela” in se nadomestijo z novimi besedami
“odlokom o prenosu izvajanja nalog na krajevne skupno-
sti.”

7. člen
Na koncu drugega odstavka 67. člena se za besedo

“odlokom” dodajo besede “o prenosu izvajanja nalog na
krajevne skupnosti.”

8. člen
V prvem stavku 100. člena se črtajo besede “z dve-

tretjinsko večino vseh svetnikov” in se nadomestijo z be-
sedami “o proračunu občine.”

9. člen
V 134. členu se črta zadnji odstavek.

10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015 02-1/2003
Rogašovci, dne 7. marca 2003.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

1198. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine
Rogašovci

Na podlagi 4. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00)
in 113. člena poslovnika Občine Rogašovci (Uradni list RS,
št. 72/99) je Občinski svet občine Rogašovci na 3. redni
seji dne 7. 3. 2003 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občine Rogašovci

1. člen
Poslovnik Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 72/99)

se spremeni tako, da se v 43. členu za besedama “odloči-
tve z večino” doda beseda “opredeljenih”.

2. člen
Prvi stavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odbor za urbanizem in urejanje prostora ter komunal-

no infrastrukturo ima šest članov.”

3. člen
Prvi stavek 60. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odbor za kmetijstvo in prehrano ima sedem članov.”

4. člen
Prvi stavek 62. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Odbor za družbene dejavnosti ima sedem članov.”

5. člen
V prvem odstavku 72. člena se v drugi alinei črta

besedilo “z dvetretjinsko večino vseh članov”.

6. člen
V tretjem odstavku 78. člena se za besedo “večina”

doda beseda “opredeljenih”.

7. člen
V prvem odstavku 81. člena se za besedo “večina”

doda beseda “opredeljenih”.

8. člen
Tretji odstavek 101. člena se spremeni tako, da se

glasi:
“Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina

opredeljenih navzočih članov sveta.”

9. člen
Tretji odstavek 105. člena se spremeni tako, da se

glasi:
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“Kandidat je imenovan za podžupana, če zanj glasuje
večina opredeljenih navzočih članov sveta.”

10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega

sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 015 03-2/2003
Rogašovci, dne 7. marca 2003.

Župan
Občine Rogašovci

Janko Halb, univ. dipl. ek. l. r.

SLOVENJ GRADEC

1199. Odlok o zakoniti predkupni pravici Mestne
občine Slovenj Gradec

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na
podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) na 5. seji dne 6. 3.
2003 sprejel

O D L O K
o zakoniti predkupni pravici Mestne občine

Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se določa območje predkupne pravi-

ce Mestne občine Slovenj Gradec pri prometu z nepremič-
ninami.

2. člen
Območje predkupne pravice zajema celotno območje

poselitve (stavbna zemljišča) ter 20 m širok koridor na ob-
stoječih oziroma predvidenih infrastrukturnih omrežjih v Me-
stni občini Slovenj Gradec, razen kmetijskih zemljišč, kot je
to določeno v kartografskem delu odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Obči-
ne Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000,
dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99).

3. člen
Predkupna pravica za območje kmetijskih zemljišč se

določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 59/96).

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-01-126/2003
Slovenj Gradec, dne 6. marca 2003.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.

1200. Odlok o spremembah odloka o ugotovitvi
skladnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih
v obdobju do leta 2000 s spremembami in
dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od
1990 do leta 1998 ter družbenega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986
do leta 1990, dopolnjenega v letih za območje
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 34., 43. in 44. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Mestne občine Slo-
venj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet
mestne občine Slovenj Gradec na 45. redni seji dne 10.
10. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti

prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju
do leta 2000 s spremembami in dopolnitvami

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta

2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta
1998 ter družbenega plana Občine Slovenj

Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letih za območje Mestne občine

Slovenj Gradec

1. člen
V odloku o spremembah odloka o ugotovitvi skladnosti

prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v obdobju do leta
2000 s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Slovenj Gradec za obdobje od
leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do
leta 1998 ter družbenega plana občine Slovenj Gradec za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih za
območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
62/00) se tabela v 8. členu spremeni tako, da se iz sezna-
ma veljavnih prostorsko izvedbenih aktov naštetih v tabeli
črta naslednji alinei:

– 22 ZN Obrtno skladiščna cona – OSC (MUV 16/84).

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 35003-00007/2001
Slovenj Gradec, dne 10. oktobra 2002.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

1201. Program priprave sprememb in dopolnitev
odloka o zazidalnem načrtu individualne
zazidave
Šmartno–Krnice (SC 8)

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne
občine Slovenj Gradec na 5. seji dne 6. 3. 2003 sprejel
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P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem
načrtu individualne zazidave Šmartno–Krnice

(SC 8)

1. člen
Ta program določa postopek priprave sprememb in

dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu (v nadaljevanju: ZN)
individualne zazidave Šmartno–Krnice (SC 8).

2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o ZN individualne

zazidave Šmartno–Krnice (SC8) se bodo pripravljale in spre-
jemale po skrajšanem postopku, saj se spremembe in do-
polnitve zazidalnega načrta nanašajo na posamične objek-
te, ki so v zazidalnem načrtu označeni s številkami 4, 5, 12,
13 in 14, za katere ni predpisana obveznost presoje vplivov
na okolje in predlagane spremembe bistveno ne vplivajo na
kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč ali objek-
tov.

3. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo
sprememb in dopolnitev ZN Šmartno–Krnice (Sc 8)
Zazidalni načrt individualne zazidave Šmartno–Krnice

predvideva izgradnjo 22 individualnih stanovanjskih hiš in
pripadajočo komunalno infrastrukturo (ceste, vodovod, ka-
nalizacija, elektrika, PTT itd.). V veliki meri je gradnja objek-
tov že realizirana. Pri petih lastnikih se je pojavila potreba po
spremembi zazidalnega načrta v smislu prestavitve objek-
tov. S spremenjeno razmestitvijo objektov pridobijo investi-
torji večje uporabne površine na južno in zahodno stran,
sam teren, ki ni prestrm pa omogoča predlagane prestavitve
objektov. Ker so spremembe izven dopustnih toleranc, ki jih
predvideva omenjeni zazidalni načrt, se v skladu s 27. čle-
nom zakona o urejanju prostora želi sprejeti spremembe in
dopolnitve odloka, da bo na ta način pridobljena pravna
podlaga za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo stanovanj-
skih hiš katerih lega omogoča funkcionalnejšo rabo prosto-
ra okrog objekta in s tem izboljšavo pogojev bivanja v tak-
šnih objektih.

4. člen
Predmet in programska izhodišča sprememb in dopolnitev

ZN individualne zazidave Šmartno–Krnice (SC 8)
Predmet sprememb in dopolnitev je zazidalni načrt

individualne zazidave Šmartno–Krnice, in sicer na delu
kjer so predvideni objekti, ki so v zazidalnem načrtu ozna-
čeni pod številkami 4, 5, 12, 13 in 14. Ob pripravi spre-
memb in dopolnitev zazidalnega načrta Šmartno–Krnice
bo treba posebno pozornost posvetiti dejstvu, da s spre-
membami ne bo prišlo do poslabšanja bivalnih pogojev na
sosednjih parcelah in da bo vpliv na sosednja zemljišča
zanemarljiv.

5. člen
Območje sprememb in dopolnitev odloka o ZN

individualne Šmartno–Krnice (SC 8) in obseg priprave
Območje sprememb in dopolnitev zajema objekte, ki

so v ZN označeni s številkami 4, 5, 12, 13 in 14.
Spremembe in dopolnitve ZN se pripravijo v vsebini,

kot je predpisana z zakonom o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02 v nadaljevanju: ZUreP-1) in podzakon-
skim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85).

6. člen
Nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci, ki dajejo

smernice in mnenja za pripravo osnutka sprememb in do-
polnitev ZN individualne zazidave Šmartno–Krnice SC 8:

– Ministrstvo za zdravje Zdravstveni inšpektorat RS,
izpostava Dravograd, Mariborska c. 2, Dravograd,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gra-
dec, Meškova 21, Slovenj Gradec,

– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12,
Slovenj Gradec,

– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Mari-
bor,

– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizan-
ska 12, Slovenj Gradec.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev ZN
individualne zazidave Šmartno–Krnice SC 8 morajo organi
in organizacije iz te točke na zahtevo pripravljavca podati
smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki
jih izdelovalec upošteva pri pripravi sprememb in dopolnitev
ZN individualne zazidave Šmartno–Krnice SC 8.

Organi in organizacije morajo v skladu z 2. točko tretje-
ga odstavka 34. člena ZUreP-1 podati svoje pogoje in usme-
ritve v zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev ZN v pet-
najstih dneh od zahteve, kakor tudi morajo v roku 15 dni po
predložitvi dopolnjenega prostorskega akta z mnenjem ugo-
toviti upoštevanje danih pogojev za pripravo sprememb in
dopolnitev prostorskega akta, sicer se šteje, da se z njimi
strinjajo.

7. člen
Potrebne strokovne podlage

Pri izdelavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta
se upošteva prostorska prevera, ki jo je izdelalo podjetje
KTNK arhitektura-urbanizem-oblikovanje Andrej Kotnik s.p.
z dne 24. 1. 2003.

8. člen
Geodetske podlage

Uporabijo se geodetske podlage iz veljavnega ZN in
geodetski načrt pod št. 10-186/2002.

9. člen
Financiranje sprememb in dopolnitev ZN individualne

zazidave Šmartno–Krnice (SC 8)
Geodetske podlage in stroške izdelave sprememb in

dopolnitev ZN individualne zazidave Šmartno–Krnice (SC 8)
vključno s stroški za pridobitev predhodnih pogojev in so-
glasij nosijo naročniki sprememb in dopolnitev ZN. Stroški,
ki nastajajo v zvezi z obveščanjem, javno razgrnitvijo in obja-
vo spremembe in dopolnitve odloka nosi pripravljavec.

10. člen
Objava

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.

11. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 350-05-1/2003
Slovenj Gradec, dne 6. marca 2003.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.
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1202. Sklep o določitvi višine sredstev za najem
prostora za grobove na pokopališčih in uporabi
mrliških vežic, ki so v upravljanju Mestne občine
Slovenj Gradec

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejav-
nosti ter urejanju pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84 in
26/90), statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni
list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slo-
venj Gradec na 5. seji, ki je bila dne 6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o določitvi višine sredstev za najem prostora za

grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj

Gradec

1. člen
Enoletna najemnina za najem grobov na pokopali-

šču v Šmartnem, Podgorju, Šmiklavžu, Pamečah in na
Selah znaša:

SIT
družinski grob 3.620
enojni grob 2.803
žarni grob 2.803
otroški grob 2.803
grobnica 7.189

V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.

2. člen
Za uporabo mrliške vežice v Šmartnem, Pamečah in

Šmiklavžu se zaračunava:

SIT
– za en dan uporabe vežice 8.290
– za dva dni uporabe 10.918

V ceni so vračunani stroški čiščenja, ogrevanja, elek-
trične energije in komunalnih storitev.

V ceni ni vračunan davek na dodano vrednost.

3. člen
Zbrana sredstva iz 1. in 2. člena tega sklepa se

namensko uporabljajo za vzdrževanje in urejanje pokopa-
lišč ter za vzdrževanje pokopaliških objektov (mrliških ve-
žic).

4. člen
Sredstva zbrana na podlagi 1. in 2. člena tega skle-

pa se zbirajo na računu Mestne občine Slovenj Gradec,
ki upravlja s pokopališči.

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Matjaž Zanoškar l. r.

SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

1203. Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v
Slovenskih goricah za leto 2003

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93) in dopolnitev 29. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/20, 79/01
in 30/02) ter 89. člena statuta Občine Sv. Andraž v Sloven-
skih goricah (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet
občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah na 3. redni seji dne
13. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sv. Andraž v Slovenskih

goricah za leto 2003

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Sv. Andraž v

Slovenskih goricah za leto 2003 (v nadaljnjem besedilu:
proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja
proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in
javnega sektorja na ravni občine.

II. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se

določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjih
Skupina /Podskupina kontov Proračun leta 2003
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) 185.554
Tekoči prihodki 55.322
70 Davčni prihodki 33.452

700 Davki na dohodek in dobiček 21.295
703 Davek na premoženje 8.812
704 Domači davki na blago in storitve 3.345
706 Drugi davki –

71 Nedavčni prihodki 21.870
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja 4.559
711 Takse in pristojbine 915
712 Denarne kazni –
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev –
714 Drugi nedavčni prihodki 16.396

72 Kapitalski prihodki 525
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 525
721 Prihodki od prodaje zalog –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja –

73 Prejete donacije 1.550
730 Prejete donacije iz domačih virov 1.550
731 Prejete donacije iz tujine –

74 Transferni prihodki 128.158
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij 128.158

II. Skupaj odhodki (40+41+42+43) 243.525
40 Tekoči odhodki 100.352

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 20.665
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 2.830
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v tisoč tolarjih
402 Izdatki za blago in storitve 27.531
403 Plačila domačih obresti –
409 Rezerve 49.325

41 Tekoči transferi 46.819
410 Subvencije 3.500
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom 26.080
412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam 4.234
413 Drugi tekoči domači transferi 13.015
414 Tekoči transferi v tujino –

42 Investicijski odhodki 93.144
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 93.144

43 Investicijski transferi 3.210
430 Investicijski transferi 3.210

III. Proračunski presežek (I.-II.)
(proračunski primanjkljaj) -57.970

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina /Podskupina kontov Proračun leta 2003
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752)

75 Prejeta vračila danih posojil
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije

V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev (440+441+442)

44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.-V.)

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 2003
VII. Zadolževanje (500)
50 Zadolževanje

500 Domače zadolževanje
VIII. Odplačilo dolga (550)
55 Odplačilo dolga

550 Odplačilo domačega dolga
IX. Sprememba stanja sredstev na računih
(I.+IV.+VII.-V.-VII.)
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)
XI. Neto financiranje (VI. +X.)
Stanje sredstev na računih ob koncu leta 2002 57.970

Prejemki in izdatki proračuna so izkazani v skupni bi-
lanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in
naložb ter v računu financiranja (splošni del proračuna) ter v
posebnem delu proračuna.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, do-

ločenih v prvem stavku 43. člena ZJF, tudi naslednji pri-
hodki:

1. prihodki občinskega samoprispevka,
2. prihodki požarne takse po 59. členu zakona o var-

stvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
3. prihodki občanov za sofinanciranje komunalne in-

frastrukture.

4. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, obli-

kovanje po ZJF. V sredstva proračunske rezerve se izloča
del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki
je določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5%
prejemkov proračuna.

O uporabi sredstev rezerv za namene iz drugega od-
stavka 49. člena ZJF do višine 200.000 tolarjev za posa-
mezni namen odloča župan in o uporabi obvešča občinski
svet.

5. člen
V proračunu se oblikujejo sredstva splošne proračun-

ske rezervacije, ki se uporabljajo za nepredvidene namene,
za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za
namene za katere se med letom izkaže, da niso zagotovlje-
na sredstva v zadostnem obsegu. Sredstva proračunske
rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov proračuna.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
župan.

6. člen
Za izvrševanje proračuna je župan odgovoren občin-

skemu svetu. Župan poroča občinskemu svetu v mesecu
juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Odredodajalec za sredstva občinskega proračuna je župan
oziroma od njega pooblaščena oseba.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo

enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih pri-
hodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.

8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni

uporabljati sredstva občinskega sveta le za namene, ki so
opredeljeni v posebnem delu proračuna.

9. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih

zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na sprejeto sistemizacijo delovnih mest.

10. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo iz-

vrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.

Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proraču-
nom določena sredstva.

11. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v

posebnem delu občinskega proračuna razporejeni na posa-
mezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.

12. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– prerazporeditvah sredstev med različnimi postavka-

mi v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih
razlogov in v skladu z ZJF,

– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne po-
rabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna,
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– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sred-
stev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti; o tem lahko
pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno
poslovanje.

13. člen
Župan lahko prevzame obveznosti, ki bodo zahtevale

plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka – konto v
proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bo-
do zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih
odhodkov in iz transferov ne smejo presegati 45% sredstev
skupnih odhodkov 42 - investicijski odhodki in 43 - investicij-
ski transferi, zagotovljenih v proračunu leta 2003. Obvezno-
sti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in
storitve in tekoče transfere ne smejo presegati 25% sredstev
zagotovljenih v proračunu leta 2003.

14. člen
Župan lahko dolžnikom odpiše plačilo dolga do višine

20.000 tolarjev na podlagi zbranih podatkov, zaradi plačilne
nezmožnosti, na katere dolžnik ni mogel vplivati (požar), ali se
je dolžnik odselil neznano kam, ter da je dolžnik umrl in ni
pustil premičnega niti nepremičnega premoženja.

IV. ZADOLŽEVANJE IN POROŠTVA OBČINE

15. člen
Občina se za proračun leta 2003 za kritje presežkov

odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, pre-
sežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in
naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja ne zadolži.

Občina v letu 2003 ne daje poroštev za izpolnitev ob-
veznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelji-
ca je občina.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

16. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Sveti Andraž

v Slovenskih goricah v letu 2004, če bo financiranje potre-
bno, se uporablja ta odlok in sklep župana.

17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2003 dalje.

Št. 405-02/01
Vitomarci, dne 13. marca 2003.

Župan Občine
Sv. Andraž v Slov. goricah

Franci Krepša l. r.

1204. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter
8. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
(Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Sveti
Andraž v Slovenskih goricah na 3. redni seji dne 13. 3.
2003 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
O D L O K A

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V drugem odstavku 19. člena odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 2/00, 112/00
in 23/01, 117/02) se tekst v tabeli dopolni tako, da se glasi:

Število točk za m2 površine se določi na naslednji način:

Namembnost Število točk
Elektrovodi
– podzemni 1.000
– nadzemni 1.400
PTT vodi
– podzemni 1.000
– nadzemni 1.400
Bencinski servis 1.100

2. člen
20. člen odloka se spremeni, tako da se glasi:
Površine na katerih so zgrajeni daljnovodi za distribuci-

jo električne energije in PTT vodi, so površine pod elektro
daljnovodom ali PTT vodom, ki so potrebne za normalno
rabo le-teh in znašajo:

– 1,5m2 za 1 dolžinski meter nadzemnega voda,
– 2m2 za 1 dolžinski meter podzemnega voda,
Površina transformatorja znaša 10 m2.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.420-08/03-2170
Sv. Andraž v Slov. goricah, dne 13. marca 2003.

Župan
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah

Franci Krepša l. r.

1205. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Na podlagi 100.b 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, 28/01, 16/02 in 51/02) in 16.
člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Ura-
dni list RS, št. 18/99, 71/01 in 81/02) je Občinski svet
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 3. redni seji
dne 13. 3. 2003 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v

Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
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narjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91,
22/91-I, 4/93) in določbe zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94, 36/96), kolikor zakon o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 28/01, 16/02 in
51/02) ne določa drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkci-
onarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno ozi-
roma do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravlja-
jo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo
sejnine oziroma nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na
podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz prve-
ga odstavka tega člena.

Članom volilnih organov pripada nadomestilo v skladu
z zakonom o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 51/02).

Plače oziroma plačila za opravljanje funkcije so dolo-
čena z odstotki oziroma količniki od plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije, brez dodatka na delovno dobo.

Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delov-
nih teles občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne
plače župana.

Sejnina pripada upravičencu pod pogojem, da je na
posamezni seji navzoč vsaj 2/3 časa (trajanje seje).

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo opravljal poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, ki sodi v sedmo skupino
občin, določen količnik osnovne plače v višini 3.5. Županu
pripada funkcijski dodatek v višini 50% količnika, t.j. 1,75
količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona. Za nepoklicno oprav-
ljanje funkcije mu dodatek za delovno dobo ne pripada.

Plača podžupana se lahko oblikuje v višini največ 80%
plače župana, če funkcijo opravlja poklicno.

Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
največ 40% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal
poklicno. Za nepoklicno opravljanje funkcije mu dodatek na
delovno dobo ne pripada.

Merila za oblikovanje plače župana in višino plače do-
loča ta pravilnik.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČ IN PLAČIL ZA
OPRAVLJANJE FUNKCIJE

5. člen
Plačilo za opravljanje funkcije podžupana, ki svoje delo

opravlja nepoklicno, se oblikuje največ v višini 40% plače
župana v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:

– za nadomeščanje župana v primeru odsotnosti ali
zadržanosti 5% plače župana,

– za vodenje seje občinskega sveta 5% plače župana,
– za koordinacijo in vodenje dela delovnih teles 10%

plače župana,
– za pomoč županu pri izvrševanju nalog 5% plače

župana,
– za opravljanje nalog iz pristojnosti župana po poobla-

stilu 5% plače župana.
Podžupanu, ki je v skladu s sklepom občinskega sveta

določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije
župana opravljal funkcijo župana, pripada mesečni dodatek
v višini 10% plače župana za ves čas opravljanja funkcije
podžupana. V času, ko opravlja funkcijo župana, mu pripa-
da plača, ki bi jo dobil župan.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu z zakonom in
tem pravilnikom se na podlagi nalog, ki jih podžupan oprav-
lja oziroma pooblastil, ki jih ima, določi količnik osnovne
plače oziroma plačila za opravljanje funkcije in drugi ele-
menti za izračun plače oziroma plačila za opravljanje funkci-
je podžupana.

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta

znaša 15% plače župana in vključuje tudi stroške prihoda na
sejo.

V okviru tega zneska se članu občinskega sveta določi
plačilo za opravljanje funkcije glede na delo, ki ga je opravil,
in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu župa-
na ali zaradi nadomeščanja po zakonu) 10% od plače župa-
na oziroma 0,53 količnika,

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 5% oziroma
0,26 količnika,

– samostojna priprava gradiva za posamezno točko
dnevnega reda sveta 10% oziroma 0,53 količnika,

– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 10% oziro-
ma 0,53 količnika,

– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sve-
ta 10% oziroma 0,53 količnika,

– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je
2,5% oziroma 0,13 količnika.

Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-
kom se določi količnik za izračun plačila za opravljanje fun-
kcije člana občinskega sveta. Mesečno izplačilo se opravi
na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega
sveta, ki jo vodi občinska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma plačila za opravljanje

funkcije na podlagi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodi-
ščna plača za prvi tarifni razred, za polni delovni čas, dogo-
vorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije župana se
ugotovi tako, da se osnova za obračun plače pomnoži s
količnikom za plačo župana. Znesek se poveča za funkcijski
dodatek. Dodatek za delovno dobo pripade županu le v
primeru, če funkcijo opravlja poklicno.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije posamez-
nega občinskega funkcionarja se ugotovi tako, da se osno-
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va za obračun plače pomnoži s količnikom, določenim v
skladu s 5. ali 6. členom tega pravilnika. Znesek se poveča
za dodatek za delovno dobo, če gre za poklicno opravljanje
funkcije.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma plačila za opravljanje funkcije posameznega občin-
skega funkcionarja ter zagotovi, da ta letno ne presega
najvišjega možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma plačilu za oprav-

ljanje funkcije izda za posameznega občinskega funkcionar-
ja komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
občinskega sveta.

Plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije občinske-
ga funkcionarja je pravica, ki mu gre praviloma na podlagi
sklenjenega delovnega razmerja.

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravlja-
jo funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas
v skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega ra-
zmerja, se plačilo za opravljanje funkcije za nepoklicno
opravljanje občinske funkcije izplačuje na podlagi mandat-
ne pogodbe.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma plačilu za opravljanje funkcije
podžupana se izvršijo določbe tega pravilnika. Z odločbo o
plačilu za opravljanje funkcije člana občinskega sveta se
opredelijo osnove za ugotovitev mesečnega izplačila plačila
za opravljanje funkcije.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko fun-
kcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. SEJNINE IN NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi sklepa o imenovanju.

Sejnina za posamezno sejo znaša 2,5% oziroma 0,13
količnika od najvišjega možnega zneska plačila za opravlja-
nje funkcije člana občinskega sveta.

Plačilo sejnine vključuje tudi stroške prihoda na sejo.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 8% za predsednika oziro-
ma največ 6% plače župana za člana. Nagrade ne smejo niti
mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%,
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali

sklepu nadzornega odbora 60%.
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se

izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju v skladu z evi-
denco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.

IV. POVRAČILA NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stro-
škov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju
funkcije ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stro-
škov lahko občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službe-
no potovanje izven območja občine Sveti Andraž v Sloven-
skih goricah. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s
predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za slu-
žbeno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

13. člen
Pravice iz 12. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre

za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali di-
rektor občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

14. člen
Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje fun-

kcije, sejnin, nagrad in povračil stroškov, ki jih imajo občin-
ski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev proračuna občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah.

15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli

mesec, najkasneje do 15. dne v tekočem mesecu za župa-
na, podžupana in člane občinskega sveta; za člane delovnih
teles pa trimesečno.

Na enak način se izplačujejo prejemki, določeni v 13.
členu tega pravilnika.

16. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine in nagra-

de se usklajujejo skladno s spremembo zneska, ki je kot
izhodiščna plača za prvi tarifni razred za polni delovni čas,
dogovorjen s kolektivno pogodbo za negospodarske dejav-
nosti, povračila stroškov v zvezi z delom pa v skladu z ured-
bo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih pre-
jemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot
odhodek.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Plače, plačila za opravljanje funkcije, sejnine, nagrade

in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predse-
dniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in
odborom občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenova-
nja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
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no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

18. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilu stroškov, št. 110-071/00, ki ga je občinski
svet sprejel na 4. redni seji v letu 1999.

19. člen
Do začetka veljavnosti tega pravilnika se uporabljajo

določbe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in na-
gradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov št. 110-
071/00, ki ga je občinski svet sprejel na 4. redni seji v letu
1999, kolikor niso v nasprotju z zakonom o lokalni samou-
pravi.

20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 05-36/2-134
Vitomarci, dne 13. marca 2003.

Župan Občine
Sveti Andraž v Slovenskih goricah

Franci Krepša l. r.

1206. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občine Sveti Andraž v Slovenskih
goricah

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov jav-
ne uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št.
91/01) in 30. členom statuta Občine Sveti Andraž v Sloven-
skih goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01 in 81/02)
izdajam

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah

I
S tem sklepom se določi uradni elektronski poštni na-

slov Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
Uradni elektronski poštni naslov se glasi: obcina.sv.an-

draz@siol.net.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 031-01/2003-1
Sveti Andraž v Slov. goricah, dne 18. marca 2003.

Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih

goricah
Franci Krepša l. r.

ŠENTJUR

1207. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Šentjur

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), zakona o uresničevanju javnega intere-
sa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena zakona o
knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) in 15. člena statuta
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99 in
1/2002) je Občinski svet občine Šentjur na 3. seji dne
6. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom ureja Občina Šentjur status javnega

zavoda in razmerje med ustanoviteljem in zavodom ter teme-
ljna vprašanja glede organizacije, delovanja in načina finan-
ciranja javnega zavoda Knjižnica Šentjur.

2. člen
Javni zavod Knjižnica Šentjur je bil ustanovljen z odlo-

kom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur z dne
18. 12. 1991 (Uradni list RS, št. 1/92).

3. člen
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občina Šen-

tjur, s sedežem v Šentjurju, Mestni trg 10.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

4. člen
Ime javnega zavoda je Knjižnica Šentjur. Sedež zavoda

je v Šentjurju, Ul. Dušana Kvedra 16.
Javni zavod je pravna oseba.

5. člen
Knjižnica je vpisana v sodni register pri Okrožnem so-

dišču v Celju pod vložno št. 1/04502/00. Vpisana pa bo
tudi v razvid knjižnic, ki ga vodi Narodna in univerzitetna
knjižnica.

6. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Za svoje
obveznosti odgovarja z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

2. Javnost dela

7. člen
Javnost dela knjižnice se zagotovi z uradnimi sporočili

ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah,
okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki
sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen na-
čin, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom knjižnice.
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Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, po-
jasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka daje
predstavnikom sredstev javnega obveščanja direktor, po nje-
govem pooblastilu pa lahko tudi drug delavec knjižnice.

3. Pečat zavoda

8. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat pravokotne oblike z

naslednjim besedilom: KNJIŽNICA ŠENTJUR Dušana Kve-
dra 16 ŠENTJUR.

Zavod ima tudi pečat okrogle oblike, v katerem je izpi-
sano: KNJIŽNICA ŠENTJUR.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in
občanom.

Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje knjig.

9. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način

varovanja in uničevanja določi direktor.

4. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

10. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v

posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

11. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja dela-

vec, ki ga pooblasti direktor, v mejah pooblastila.

12. člen
Za zavod podpisujejo direktor in delavci, ki so poobla-

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in nalog, ki jih
opravljajo.

5. Področje zadovoljevanja potreb

13. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po de-

javnosti knjižničarstva na področju Občine Šentjur in Obči-
ne Dobje.

Za zadovoljevanje teh potreb zavod organizira izposo-
jevališča izven sedeža zavoda.

II. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

14. člen
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.
Javni zavod opravlja kot glavno dejavnost dejavnost

knjižnic, v standardni klasifikaciji dejavnosti vodeni pod šifro
O/92.511.

V okviru te dejavnosti zavod:
– ugotavlja potrebo po knjižničem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično

gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposo-

ja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– opravlja informacijsko, dokumentacijsko, komunika-

cijsko in splošno kulturno delo,

– zbira, obdeluje, hrani in posreduje domoznansko gra-
divo za svoje območje,

– zbira, obdeluje, hrani in posreduje gradivo, ki je na-
cionalna kulturna dediščina – nacionalni spomenik,

– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, poveza-
nost in enotnost knjižničarske stroke,

– se povezuje v enoten knjižnični informacijski sistem,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– vodi in izdaja kataloge in drugo dokumentacijo knjiž-

ničnega gradiva in evidenco o knjižničarski dejavnosti,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami

na področju knjižničarstva,
– skrbi za informacijsko opismenjevanje uporabnikov,
– se vključuje v procese vseživljenjskega izobraževa-

nja,
– zagotavlja dostopnost in uporabo gradiv javnih obla-

sti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih,
– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mla-

dino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kultu-
re,

– organizira posebne oblike dejavnosti za otroke, mla-
dino in odrasle s posebnimi potrebami,

– organizira kulturne prireditve, ki so povezane z njiho-
vo dejavnostjo,

– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska

in komunikacijska dela, namenjena javnosti.
Med dejavnosti javne službe zavoda kot stranske de-

javnosti sodijo tudi:
DE/ 22.110 Izdajanje knjig
D / 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega

zapisa
DE / 22.150 Drugo založništvo
G/52.471 Dejavnost knjigarn
G/52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
K/72.300 Obdelava podatkov
K/ 72.400 Omrežne podatkovne storitve
K/74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
M/80,422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in

usposabljanje, d. n.

15. člen
Zavod zagotavlja oziroma opravlja knjižnično dejavnost

tudi za potrebe občanov Občine Dobje, ob pogoju ustrez-
nega financiranja. Pogoji in način opravljanja dejavnosti v
imenovani občini ter način financiranja se opredeli s pogod-
bo, ki jo sklenejo Občina Dobje, zavod in ustanovitelj.

16. člen
Knjižničarska dejavnost je pod enakimi pogoji name-

njena vsem občanom občin Šentjur in Dobje. Pogoje za
uporabo knjižničnega gradiva določa interni akt knjižnice.

17. člen
Knjižničarska dejavnost je namenjena izobraževanju,

razvoju strokovnega in raziskovalnega dela, prenosu znanja
ter zadovoljevanju kulturnih potreb občanov.

18. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-

meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.
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19. člen
Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s sogla-

sjem ustanovitelja. Za nove dejavnosti ne štejejo druge de-
javnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim
dopolnjuje in boljša ponudbo izobraževalnega in kulturnega
dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju
zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih regis-
triranih dejavnosti.

III. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

20. člen
Organa zavoda sta:
– direktor zavoda in
– svet zavoda.

A) Direktor zavoda

21. člen
Zavod vodi direktor, ki organizira in vodi delo in poslo-

vanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren
za zakonitost dela zavoda.

22. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Imenuje ga

na podlagi javnega razpisa po postopku in na način, ki je
določen z zakonom.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja zavoda, mnenje ob-
čine Dobje ter mnenje strokovnih delavcev knjižnice.

Če ustanoviteljica, Občina Dobje oziroma strokovni de-
lavci knjižnice ne posredujejo soglasja oziroma mnenja v
roku 60 dni od dneva, ko je bila vloga za pridobitev soglasja
oziroma mnenja vročena, se smatra, da je soglasje podano
oziroma mnenje pozitivno.

23. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje

naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humani-

stične usmeritve,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolek-

tivu,
– znanje vsaj enega svetovnega jezika.

24. člen
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko po poteku

mandata ponovno imenovan za direktorja.

25. člen
Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja so:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– predlaga program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela, po predhodnem

mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest, po pred-

hodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicij-

skega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vpraša-

nja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,

– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko
pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,

– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod

ima,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavno zakono-

dajo.

26. člen
Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če

nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavo-
da imenuje vršilca dolžnosti direktorja izmed delavcev zavo-
da oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za
eno leto.

B) Svet zavoda

27. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki upo-
rabnikov.

Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki zaposlenih v zavodu,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet obči-

ne Šentjur.
Predstavnike zaposlenih zavoda izvolijo zaposleni za-

voda na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti kandidirajo in izvolijo bralci z volitvami, pri čemer so
izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo najvišje število glasov.
Način in potek kandidiranja in volitev določi svet. Le-ta ime-
nuje tudi volilno komisijo, ki je sestavljena iz treh članov in
treh namestnikov, ki izvede volitve. Svet razpiše volitve naj-
kasneje 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda.

28. člen
Člani sveta na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo pred-

sednika in namestnika predsednika.

29. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta. Po poteku mandata

so lahko člani ponovno imenovani v svet zavoda.

30. člen
Svet ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko

opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– imenuje in razrešuje direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– daje soglasje k strateškemu načrtu in programu dela

ter ugotavlja njuno ustreznost glede na namen, zaradi kate-
rega je zavod ustanovljen,

– daje soglasje k finančnemu načrtu, sistemizaciji de-
lovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu
nabav in k zavodski kolektivni pogodbi ter nadzira njihovo
izvajanje,

– sprejema program dela, finančni načrt, zaključni ra-
čun,

– izvaja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem knjiž-
nice,
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– izvaja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
določene naloge.

Strateški načrt, akt o sistematizaciji delovnih mest in
kadrovski načrt stopijo v veljavo, ko da nanje soglasje
ustanovitelj.

31. člen
Svet zavoda veljavno odloča na sejah. Seje sveta za-

voda se sklicujejo po potrebi. Sklicuje in vodi jih predse-
dnik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.

Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča
večina članov sveta zavoda. Odločitve sprejema z večino
glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, z
dvigom rok, člani sveta pa lahko sklenejo, da se o določe-
ni zadevi glasuje tajno.

32. člen
Predsednik sveta mora sklicati sejo, če to zahteva

direktor, ustanovitelj oziroma njegovi predstavniki v svetu
ali predstavniki zaposlenih.

IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

33. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz proračunskih sredstev Občine Dobje,
– iz proračunskih sredstev države,
– iz sredstev na podlagi javnih razpisov,
– iz članarin, zamudnin, obrabnin ter prodaje storitev

in izdelkov uporabnikom,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na

način in pod pogoji, določenimi z zakonom.

34. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z ve-

ljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih

poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v
skladu z zakonom.

35. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za nakup

knjižničnega gradiva oziroma za druge namene v soglasju
z ustanoviteljem.

V. PREMOŽENJE ZAVODA

36. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, izjema je pre-

moženje enote Dobje, ki je last navedene občine. Z vsem
premoženjem upravlja zavod. Zavod samostojno upravlja s
premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po
predhodnem soglasju ustanovitelja.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

USTANOVITELJA IN ZAVODA

37. člen
Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice

in obveznosti:

– zagotavlja finančna sredstva za delovanje zavoda,
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani

oziroma programi občine,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, aktu o sistema-

tizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi pro-

grami in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.

38. člen
Zavod:
– vsako leto pripravi program dela in finančni plan ter

ju posreduje ustanovitelju v soglasje,
– je dolžan medletno poročati ustanovitelju o vseh

vprašanjih, ki jih le-ta naslovi nanj iz področja delovanja
zavoda,

– je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševanju letne-
ga programa dela in o razvoju zavoda.

VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

39. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter v

drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti za notranje delo-
vanje zavoda, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s
pravili. Pravila sprejme svet zavoda. Zavod ima lahko tudi
druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako
določa zakon.

Pravila in splošni akti, iz prvega odstavka tega člena,
ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.

40. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

41. člen
Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu z določili

tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka, če ni oblikovan v skladu s tem odlokom.

42. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do

poteka mandata.

43. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok

o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šentjur (Uradni list
RS, št. 32/97).

44. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 004-11/02-100
Šentjur, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Šentjur

Štefan Tisel l. r.
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1208. Sklep o začasnem financiranju proračunskih
porabnikov v letu 2003

Na podlagi 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00, 51/02), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01, 30/02)
in 15. člena statuta Občine Šentjur (40/99 in 1/02) je Ob-
činski svet občine Šentjur na 3. seji dne 6. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju proračunskih

porabnikov v letu 2003

1. člen
S tem sklepom se urejata način in obseg financiranja

proračunskih porabnikov do sprejetja proračuna Občine
Šentjur za leto 2003.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. V sredstva iz
prejšnjega odstavka spadajo sredstva za:

– plače s prispevki in davki,
– nadomestila in druge osebne prejemke (stroški za

prevoz, regres za prehrano),
– materialne stroške in storitve drugih, ki so vezane na

osnovno delovanje porabnika.

3. člen
Proračunski porabniki morajo na zahtevo oddelka za

proračun in finance posredovati podatke iz prejšnjega čle-
na. Kolikor zahtevanih podatkov ne posredujejo, se jim fi-
nanciranje začasno ustavi.

4. člen
Ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, se v pol-

nem znesku plačujejo stroški, ki so nastali v letu 2002 na
podlagi proračuna za leto 2002 in v prejšnjem letu niso bili
plačani. Ti stroški se vnesejo v proračun za leto 2003.

Prav tako se lahko obveznosti, ki jih ima občina do
izvajalcev del po sklenjenih pogodbah v letu 2002 poravna-
jo do polnega zneska, če prihodki proračuna in njegova
likvidnost to omogočata.

5. člen
V obdobju začasnega financiranja neposredni upora-

bniki ne smejo povečati števila zaposlenih glede na stanje
na dan 31. december 2002.

6. člen
Ker proračun ni bil sprejet v dodatnem roku treh mese-

cev začasnega financiranja, se začasno financiranje občin-
skega proračuna lahko podaljša na predlog župana s skle-
pom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje
funkcij občine.

7. člen
Obdobje začasnega financiranja traja do sprejetja pro-

računa Občine Šentjur za leto 2003.
Sklep o začasnem financiranju proračunskih porabni-

kov v letu 2003 sprejme občinski svet na predlog župana.

8. člen
V okviru tega sklepa nastali odhodki proračuna so se-

stavni del proračuna Občine Šentjur za leto 2003.

9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003 dalje.

Št. 004-1/2003-100
Šentjur, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Šentjur

Štefan Tisel l. r.

1209. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene
storitve Osebna pomoč, ki jo je predlagal
izvajalec storitve Center za socialno delo
Šentjur

Na podlagi 38. člena pravilnika o metodologiji za obli-
kovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
36/02) in 15. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni
list RS, št. 40/99, 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na
3. seji dne 6. 3. 2003 sprejel naslednji

S K L E P

I
Občina Šentjur daje soglasje k ceni socialno varstvene

storitve Osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec storitve
Center za socialno delo Šentjur v višini 559.544,05 SIT
mesečno.

II
Občina Šentjur daje soglasje k ceni socialno varstvene

storitve Pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec
storitve center za socialno delo Šentjur v višini 2.620,63
SIT na efektivno uro. Občina Šentjur ceno storitve Pomoč
družini na domu dodatno subvencionira v višini 962,53 SIT
na uro, tako da končna cena za uporabnike storitve znaša
1.700 SIT na efektivno uro.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 575-1/2003-120
Šentjur, dne 6. marca 2003.

Župan
Občine Šentjur

Štefan Tisel l. r.

ŠTORE

1210. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc,
industrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob
odlagališču

Na podlagi 31. člena zakona o urejanju prostora (Ura-
dni list RS, št. 110/02) in 30. člena statuta Občine Štore
(Uradni list RS, št. 66/99, 112/00 in 5/03) izdajam
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S K L E P
o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Draga, severne Kompole,

Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče Vrhe
in gozd ob odlagališču

I
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in

dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ob-
močje Draga, severne Kompole, Laška vas, Ogorevc, in-
dustrijsko odlagališče Vrhe in gozd ob odlagališču.

II
Predlog odloka bo razgrnjen v prostorih Občinske upra-

ve občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.
Javna razgrnitev traja od 24. 3. do 24. 4. 2003.

III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani in druga

zainteresirana javnost pisne pripombe pri Občinski upravi
občine Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava,

in sicer v sredo, dne 23. 4. 2003 ob 16. uri v sejni sobi
Občine Štore.

V
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 35001-0001/2001-011
Štore, dne 14. marca 2003.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

TIŠINA

1211. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2003

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. in 33. člena zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Občinski svet občine
Tišina na 3. redni seji dne 7. 3. 2003 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2003

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2003,

vendar največ do 30. 6. 2003, se financiranje javne porabe
v Občini Tišina začasno nadaljuje na podlagi proračuna za
leto 2002, in sicer za iste programe kot v letu 2002.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabljati

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2002.

3. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so bile vključene v proračun leta 2002.

4. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju

plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Tišina za
leto 2003.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 2003.

Št. 032-11/03
Tišina, dne 10. marca 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

1212. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini
Tišina

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine
Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01 in 77/02) je Ob-
činski svet občine Tišina na 3. redni seji dne 7. 3. 2003
sprejel

S K L E P
o višini komunalnega prispevka v Občini Tišina

1. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je inve-

stitor, ki namerava:
– zgraditi nov objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, če je za to

potrebno gradbeno dovoljenje oziroma enotno dovoljenje
za gradnjo, vendar le v primeru, da bo zaradi tega potrebno
povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma njene
zmogljivosti ali če bo z dozidavo ali nadzidavo nastala nova
funkcionalna enota.

2. člen
V Občini Tišina znaša komunalni prispevek za popolno

komunalno opremo za stanovanjske hiše, vikende ali po-
slovne prostore 1,440.000 SIT (v bruto znesku) za posa-
mezni objekt.

Stroški komunalne opreme so za posamezne komu-
nalne naprave naslednji:

– kanalizacija 650.000 SIT
– vodovod 140.000 SIT
– električno omrežje 200.000 SIT
– ceste 450.000 SIT
Skupaj 1,440.000 SIT

Višina komunalnega prispevka določenega s tem skle-
pom velja za leto 2003 in se vsako leto valorizira z indeksom
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rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki ga
ugotovi Statistični Urad Republike Slovenije.

Za gostinske, trgovske in proizvodne dejavnosti, kjer
je obremenjenost komunalne infrastrukture povečana se
izračunani komunalni prispevek iz drugega odstavka tega
člena pomnoži s faktorjem 1,2.

Individualne priključke od glavnega voda do objekta
plača vsak investitor sam.

Za kmetijske gospodarske objekte se ne obračuna-
va komunalni prispevek.

3. člen
Komunalni prispevek se obračuna na območju, kjer

so komunalne naprave že zgrajene, na območju, kjer so
komunalne naprave v izgradnji in na območju, kjer je
komunalne naprave možno zgraditi.

Komunalni prispevek predstavlja stroške izgradnje
primarnih komunalnih vodov in kategoriziranih cest.

Od izračunane vrednosti komunalnega prispevka se
odštejejo vsa prejšnja namenska plačila investitorja v iz-
gradnjo komunalnih objektov in naprav vplačana za ob-
jekt, ki je predmet odmere komunalnega prispevka. Inve-
stitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo komunalnih
objektov in naprav s predložitvijo originalne dokumentaci-
je o plačilih.

4. člen
Komunalni prispevek se ne plača v primeru gradnje

nadomestnega stanovanjskega ali poslovnega objekta,
če je obstoječi objekt že ustrezno komunalno opremljen.

Investitorji, ki so deležni ugodnosti iz tega člena,
morajo v roku dvanajst mesecev po pridobitvi uporabne-
ga dovoljenja za novozgrajeni objekt, starega porušiti in
odstraniti material ter okolico primerno urediti.

5. člen
Odmera komunalnega prispevka se izdela na podla-

gi dokumentacije, ki jo mora investitor predložiti pristoj-
nemu organu občinske uprave (lokacijska dokumentacija
in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja).

Investitor mora pred pridobitvijo gradbenega dovo-
ljenja, na podlagi odločbe pristojnega občinskega uprav-
nega organa, plačati komunalni prispevek deloma ali v
celoti na podračun enotnega zakladniškega računa Obči-
ne Tišina. O postopnem odplačilu komunalnega prispev-
ka sklene Občina Tišina z investitorjem posebno pogod-
bo, ki je sestavni del odločbe o odmeri komunalnega
prispevka.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2003 dalje.

Št. 032-10/03
Tišina, dne 10. marca 2003.

Župan
Občine Tišina

Jožef Poredoš, inž. l. r.

ŽALEC

1213. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95,
73/95, 9/96, 44/96, 39/96, 44/96, 26/97 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00 in
51/02) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 27. 2.
2003 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Žalec

1. člen
V statutu Občine Žalec (Uradni list Republike Sloveni-

je, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) se besedilo
20. člena spremeni in se glasi:

»Organi občine in krajevnih skupnosti ter mestne sku-
pnosti se volijo za štiri leta.

Mandatna doba članov občinskega sveta je štiri leta
in se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov
občinskega sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega
sveta.

Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja
tudi:

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so bili
izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega
občinskega sveta,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so bili
izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanov-
ljena po opravljenih rednih volitvah,

– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so bili
izvoljeni na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razlo-
ga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v ob-
činske svete.

Mandatna doba župana je štiri leta. Za začetek in
trajanje mandatne dobe se smiselno uporabljata določili
prejšnjih odstavkov. «

2. člen
Deveta alinea 24. člena se spremeni in se glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, razen

če s tem statutom ni drugače določeno«.

3. člen
Besedilo 28. člena se spremeni in se glasi:
»Članu občinskega sveta, županu in podžupanu pre-

neha mandat:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkci-

je,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno

kazen zapora daljšo od šest mesecev,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki

ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, župana in
podžupana,

– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma
se v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha oprav-
ljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki
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na podlagi določb zakona ni združljiva s funkcijo člana
občinskega sveta, župana in podžupana,

– če odstopi.
Članu občinskega sveta, županu in podžupanu pre-

neha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so
nastali razlogi za prenehanje mandata iz prejšnjih alinei
tega člena.

Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občin-
skega sveta, župan in podžupan, ki mu je prenehal mandat
v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno
sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi
odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta,
izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lah-
ko začnejo po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni
bila vložena, po poteku roka za vložitev pritožbe zoper
odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena,
oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.

Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nad-

zorstvo nad zakonitostjo oziroma primernostjo in strokov-
nostjo dela občinskih organov in občinske uprave

– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje orga-
nizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je
občina,

– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v
državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi
z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo
in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske upra-
ve, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imeno-
vanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski
svet in občinsko volilno komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega od-
stavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne
odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O
svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej
funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan
pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo
najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu
volitev v občini.«

4. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.
Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog

župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in
notranjo organizacijo.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo ob-
činske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga
imenuje in razrešuje župan.

Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki
ureja položaj javnih uslužbencev.

Kadar je v občini ustanovljenih več organov občinske
uprave pooblasti direktor za posamezne naloge v zvezi z
njihovim vodenjem predstojnike teh organov, katere ime-
nuje in razrešuje župan.

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave
odloča župan.

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali
zaposlenega v občinski upravi odloča direktor občinske
uprave, ki v primeru izločitve predstojnika organa občinske

uprave tudi odloča o stvari, če je predstojnik pooblaščen
za odločanje o upravnih stvareh.

O izločitvi direktorja občinske uprave in župana odlo-
ča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.«

5. člen
V prvem stavku 78. člena se za besedo »upravi« doda

besedilo »na predlog direktorja občinske uprave«. Zadnji
stavek se črta.

6. člen
79. člen se spremeni in se glasi:
»Občinska uprava izvaja upravne, strokovne, organi-

zacijske, razvojne naloge v okviru svojih pravic in dolžnosti
občine.

Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem
občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ure-
ja zadeve iz svoje pristojnosti.

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo ob-
činski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen
inšpekcijski nadzor.

S splošnim aktom, s katerim se določi delovno po-
dročje in organizacija občinskega inšpekcijskega nadzora,
se določijo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati občinski in-
špektorji za posamezno področje občinskega inšpekcij-
skega nadzora. Za odločanje v zadevah občinskega in-
špekcijskega nadzora je lahko pooblaščena oseba, ki
izpolnjuje zakonske pogoje glede izobrazbe in vseh drugih
zahtevanih pogojev, ki jih določa zakon.«

7. člen
V 97. členu se peti odstavek spremeni in se glasi:
»Župan občine odloča o pridobitvi premičnega in ne-

premičnega premoženja ter odtujitvi premičnega premože-
nja do višine 0,1% sprejetega proračuna občine za posa-
mezno leto.«

8. člen
V 129. členu se na koncu stavka doda besedilo: »če

ni v njih drugače določeno«.

9. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01502/0001/98
Žalec, dne 27. februarja 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1214. Odlok o spremembi območja naselja Kale in
ustanovitvi novega naselja Grče

Na podlagi 8. člena z zakonom o imenovanju in evidenti-
ranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86
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in Uradni list RS, št. 8/90) ter 24. člena statuta Občine Žalec
(Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02 in 5/03) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 27. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o spremembi območja naselja Kale in

ustanovitvi novega naselja Grče

1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Žalec v Kra-

jevni skupnosti Šempeter na sedanjem delu območja na-
selja Kale ustanovi novo naselje Grče.

Meja novega naselja Grče poteka:
– na zahodnem delu meje po meji z Občino Polzela,
– na severnem in vzhodnem delu meje poteka po

meji naslednjih v naselje zajetih parcel številka: del 1726,
del 1728/2, 957/4, 985/1, 956/4, 956/6, 956/7,
956/8, 956/9, 1150/1, 1150/6, 1710/1, 1719/1,
1159/2, 1159/3, 1159/4, 1159/8, 1160/6, 1161/3
1161/5, 1180/1, 1173/4, 1171/2, 1168/3, 1215/2,
1215/1, 1166/4 1165 1166/3 1169, 1214/2 1710/3
1718 k. o. Ponikva,

– na južnem delu meje po meji območja naselja Zalog
pri Šempetru oziroma po meji med k.o. Ponikva in Zalog.

2. člen
Območje novega naselja Grče je razvidno iz kartograf-

skega dela prikaza registra prostorskih enot v merilu
1: 5000, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije,
Območna geodetska uprava Velenje – izpostava Žalec. Kar-
tografski prikaz novega stanja je sestavni del tega odloka.

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna
geodetska uprava Velenje – izpostava Žalec pripravi sez-
name starega in novega stanja ter izdela seznam novih
hišnih številk za novo naselje Grče.

3. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo-

detska uprava Velenje – izpostava Žalec in drugi upravni organi
izvedejo spremembe v evidencah v skladu s tem odlokom.

4. člen
Občina Žalec v proračunu občine zagotovi sredstva

za označevanje naselja ter strošek hišne številke.
Strošek spremembe osebnih in drugih dokumentov

pa so dolžni poravnati krajani in pravne osebe novega
naselja Grče.

5. člen
Lastniki stavb morajo prevzeti in namestiti novo hišno

tablico s hišno številko in odstraniti staro najkasneje v roku, ki
jim ga določi Krajevna skupnost Šempeter v Savinjski dolini.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije uporabljati pa se začne
1. julija 2003.

Št. 35001/00001/2002
Žalec, dne 27. februarja 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1215. Odlok o območju zakonite predkupne pravice
Občine Žalec

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 110/02) ter 24. člena statuta Občine Žalec (Ura-
dni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03) je
Občinski svet občine Žalec na 5. seji dne 27. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o območju zakonite predkupne pravice Občine

Žalec

1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice občine

Žalec na nepremičninah na celotnem območju poselitve in
na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastruktur-
nih omrežij in objektov izven poselitvenih območij.

2. člen
Območje predkupne pravice zajema območje Občine

Žalec v celoti, razen območij kmetijskih zemljišč, ki so
določena na podlagi dolgoročnega plana Občine Žalec za
obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90), odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Ža-
lec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94,
20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97,
7/98, 17/99, 28/99) ter odloka o spremembah in dopol-
nitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdob-
je 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Obči-
ne Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št.
37/99, 98/00, 94/02).

3. člen
Predkupna pravica na območju kmetijskih zemljišč se

določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 59/96).

4. člen
Območja poselitve, območja obstoječih in predvide-

nih infrastrukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih
območij so določena na osnovi dolgoročnega plana obči-
ne Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št.
21/90), odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega pla-
na Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94,
11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96,
72/97, 7/98, 17/99, 28/99) ter odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za
obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega pla-
na občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 98/00, 94/02).

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 46501/0002-02/08
Žalec, dne 27. februarja 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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1216. Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z
zaledjem za naravni rezervat

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave
(Uradni list RS, št. 56/99) in statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na seji
dne 27. 2. 2003 sprejel

O D L O K
o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z

zaledjem za naravni rezervat

1. člen
S tem odlokom Občinski svet občine Žalec začasno

zavaruje ribnik Vrbje z zaledjem, kot del narave, zaradi
izrednega biotopskega, ekosistemskega, hidrološkega in
krajinskega pomena za naravni rezervat.

2. člen
Naravni rezervat obsega celoten ribnik Vrbje z doto-

kom in iztokom ter s pripadajočim nasipom reke Savinje ter
zaledje severovzhodno od ribnika med levim bregom Stru-
ge in Savinjo, vključno z nasipom in cesto v Griže. Meja
zavarovanega območja je vrisana v temeljnem topograf-
skem načrtu v merilu 1: 5000 (TTN-5), v preglednem kata-
strskem načrtu v merilu 1: 5000 (PKN – 5) in v geodet-
skem posnetku v merilu 1: 2000, ki so podani v prilogi.

3. člen
Območje naravnega rezervata ribnik Vrbje z zaledjem

se nahaja v k.o. Žalec.
Meja poteka od izhodiščne točke na zahodu – križi-

šče kolovoza na severnem robu ribnika in poti po nasipu
Savinje (parcela 1817/27) in teče proti vzhodu po sever-
nem robu kolovoza, ki seka parcele 1817/127, 131, 139,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 170,172, 173, 174, 175, 176, 177;
1817/87, 89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105 in
1817/106. Od tu poteka severno od kolovoza po južnem
robu hmeljišč in seka parcele 1817/107, 108, 109, 110,
113, 114, 119, 120 do jarka - iztoka iz Struge. Nadalje
poteka proti severu ob jarku po zahodnem robu parcele
1817/121 do Struge, prečka Strugo (parcela 1975/1) ter
poteka po njenem severnem robu - levi breg proti vzhodu
(parcele 1975/2,3) do južnega roba ceste v Vrbje (S rob
parcele 1911/2) in zahodnega roba ceste v Griže (V rob
parcele 1892/4), seka Strugo (1975/5) in nasip Savinje -
levi breg (1976/1). Po notranjem - obvodnem delu nasipa
teče meja proti zahodu vse do izhodiščne točke.

4. člen
Cilji zavarovanja naravnega rezervata ribnika Vrbje z

zaledjem so:
– ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema z avto-

htonimi rastlinskimi in živalskimi vrstami,
– znanstveno-raziskovalno in študijsko delo,
– popestritev rekreacijske in turistične ponudbe ob-

močja.

5. člen
Na celotnem zavarovanem območju, navedenem v

3. členu tega odloka, so dovoljene dejavnosti, ki so uskla-
jene z ekosistemsko funkcijo:

– uporaba ribnika za ekstenzivno ribogojstvo in inten-
zivno v vzrejnih bazenih (cona c, površine 0,3 ha) po odlo-
ku o zazidalnem načrtu za športnorekreacijski center Vrbje
(Uradni list SRS, št.13/82),

– gibanje obiskovalcev po kolovoznih poteh ali s stro-
kovnim vodstvom,

– vzdrževanje kolovoznih poti po nasipu ribnika,
– vzdrževalna in ureditvena dela na obstoječih objektih,
– ekstenzivna gospodarska raba travnikov in njiv,
– ohranjanje in obnova gozda.

6. člen
Na celotnem zavarovanem območju so prepovedani

vsi posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravni
rezervat in prizadeli njegovo svojevrstnost:

– gradbena dela (graditev vseh vrst stavb, pomožnih
objektov, cest in infrastrukturnih naprav),

– polaganje energetskih in komunalnih vodov v nad-
zemni in podzemni izvedbi (zatečeno stanje in vodi, predvi-
deni z obstoječimi prostorskimi dokumenti so izjema),

– spreminjanje vodnega režima, izvajanje takšnih hi-
dromelioracijskih ali regulacijskih posegov na varovanem
območju in v okolici, katerih škodljive posledice bi bilo
mogoče čutiti na ožji lokaliteti,

– odstranjevanje in požiganje obrežne in vodne vege-
tacije ter posameznih dreves in grmov,

– odstranjevanje ali nasipavanje zemlje ali kamnine,
– spreminjanje sestave zoocenoze z naseljevanjem

neavtohtonih vrst,
– nabiranje, preganjanje in uničevanje živali,
– uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ter prosto-

rov, kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo,
– spreminjanje kulture rastišč in intenziviranje kmetij-

ske proizvodnje, agromelioracije,
– zatiranje škodljivcev s kemičnimi zaščitnimi sred-

stvi,
– povzročanje hrupa, čolnarjenje na ribniku,
– umetno osvetljevanje živali, njihovih gnezdišč in bi-

vališč,
– onesnaževanje površinskih in podzemnih vod,
– odlaganje vseh vrst odpadkov, kurjenje,
– vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo za-

varovano območje.
Ne glede na prepovedi varstveni režim s predhodnim

soglasjem organizacije pristojne za ohranjanje narave do-
voljuje:

– košnjo nasipov ribnika v času od 1. oktobra do
1.decembra,

– ureditev dela ribnika za ribogojstvo (vzrejni bazeni),
– praznjenje ribnika na daljše časovno obdobje oziro-

ma po potrebi zaradi vzdrževanja naravnega ekosistema in
ekstenzivnega ribogojstva (čas in trajanje določi naravovar-
stvena stroka),

– ureditev območja za obisk javnosti (informacijske ta-
ble, sprehajalne in kolesarske poti z opremo – klopi in koši
za smeti, opazovalnice, začasni objekti in naprave, name-
njeni sezonski turistični ponudbi in upravljanju območja…),

– manjša hidrotehnična dela za izboljšavo sedanjih in
kreiranje novih habitatov za floro in favno (ureditev brežin,
plitvin, izgradnja otočka, zasaditev grmovnih pasov...),

– posegati v obrežno in ostalo vegetacijo (npr. redčiti
ali sekati drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.) in izko-
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riščati gozd v skladu z zakonom o gozdovih in gozdnogo-
spodarskim načrtom ter zakonom o vodah,

– pogozditve z avtohtonimi vrstami (vrba, jelša, jesen,
hrast, gorski javor),

– popravljati, vzdrževati in rekonstruirati obstoječe ob-
jekte, ceste in infrastrukturne objekte,

– vodnogospodarske ureditve za zaščito pred visoki-
mi vodami,

– znanstveno raziskovati naravno dediščino.

7. člen
Ustanovitelj naravnega rezervata je Občina Žalec, ki po-

oblašča za upravljanje zavarovanega območja krajevno sku-
pnost Vrbje in ji v ta namen dodeli potrebna sredstva iz občin-
skega proračuna. Upravljanje zavarovanega območja se izvaja
na podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja.

8. člen
Pristojni organi Občine Žalec in Upravne enote Žalec,

javni zavodi, občinska inšpekcija in inšpekcijske službe
Ministrstva za okolje, prostor in energijo so v okviru svojih
pristojnosti dolžni preprečevati posege, s katerimi bi se
utegnile spremeniti ali okrniti s tem sklepom opredeljene
lastnosti naravnega rezervata.

9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravnega rezer-

vata opravlja Zavod republike Slovenije za varstvo narave,
Območna enota Celje.

10. člen
Občina Žalec ima predkupno pravico pri nakupu v

3. členu navedenih zemljišč, ki so s tem odlokom razgla-
šena za naravni rezervat, razen vodnih zemljišč.

11. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu RS ter velja do sprejema odloka o razglasitvi, vendar
najdlje dve leti.

Št. 61600/001/96
Žalec, dne 27. februarja 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

1217. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1717/3
k.o. Studence

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 27/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 27. 2. 2003 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1717/3 k. o.

Studence

I
Občina Žalec ukine status javnega dobra parc. št.

1717/3 k. o. Studence, ki je vpisana v zemljiško knjigo v
Seznam XI. k. o. Studence.

II
Pristojno okrajno sodišče v Žalcu po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec
na zemljišču navedenem v točki I. tega sklepa.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 46502-00009/1999 0005 02
Žalec, dne 27. februarja 2003.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

MINISTRSTVA
1218. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pristojbinah

na področju veterinarstva

Na podlagi drugega odstavka 49. člena zakona o vete-
rinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01 in 110/02-ZGO-1) izda-
ja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na

področju veterinarstva

1. člen
V pravilniku o pristojbinah na področju veterinarstva

(Uradni list RS, št. 26/03) se v 22. členu v prvem odstavku
doda nova 14. točka, ki se glasi:

»14. pošiljko živali v prevozu preko meje ter ob uvozu v
državo 250 točk«.

V drugem odstavku se za besedilom »prejšnjega od-
stavka« doda besedilo »,razen iz 14. točke,«.

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Pristojbina iz 14. točke prvega odstavka tega člena se

plača na mejnem prehodu.«.

2. člen
Ta pravilni začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 323-235/2003-1
Ljubljana, dne 20. marca 2003.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

mag. Franc But l. r.
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Popravki

V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi
trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom, objavljeni v Ura-
dnem listu RS, št. 27 1054/03 z dne 14. 3. 2003, je v:

– 5. členu, enajstega odstavka: namesto 1600.000 SIT
pravilno 160,000.000 SIT;

– 8. členu, četrtega odstavka: namesto 5000.000 SIT
pravilno 500,000.000 SIT in namesto 4500.000 SIT je pra-
vilno 450,000.000 SIT;

– 10. členu, zadnji odstavek: namesto 1700.000 SIT
pravilno 170,000.000 SIT;

– 11. členu predzadnji odstavek: namesto 100.000 SIT
pravilno 10,000.000 SIT.

V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi
trga s svežim sadjem, zelenjavo in oljčnim oljem, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 27 1051/03 z dne 14. 3. 2003, je v:

– 4. členu, v 16.b členu v zadnjem odstavku namesto
100.000 SIT pravilno 10,000.000 SIT;

– 8. členu, namesto 60.000 SIT pravilno
6,000.000 SIT.

V uredbi o spremembah in dopolnitvah uredbe o ureditvi
trga s hmeljem, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 27 3368/03
z dne 14. 3. 2003, je v 3. členu v zadnjem odstavku namesto
400.000 SIT pravilno 40,000.000 SIT.

Uredništvo

– Popravek pravilnika o preventivnih zdravstvenihpregledih

Popravek

V pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 87 4367/02 z dne 17. 10.
2002, se priloge pravilno glasijo:

(glej strani od 3610 do 3613)

prof. dr. Dušan Keber, dr. med.
Minister

za zdravje
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Popravek

V odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta gospodarska cona sever, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 6-236/03 z dne 20. 1. 2003 in pop. 22/03,
se v 3. členu seznama parcel doda: “parc. št. 922/28 in
spremeni parc. št. 010/3 v parc. št. 1010/3 vse k.o. Stran-
ska vas.”

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

– Preklic odloka o predkupni pravici Občine Ig

Preklic

Preklicujem odlok o predkupni pravici Občine Ig, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. Z5-975/03 z dne 11. 3.
2003.

Župan
Občine Ig

Janez Cimperman l. r.

– Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega

Popravek

V sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 76-3675/02 z dne 23. 8. 2002, se
v 1. in 2. členu rimska številka I. popravi z rimsko številko II.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

– Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnegadobra

Popravek

V sklepu o ukinitvi statusa javnega dobra, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 76-3676/02 z dne 23. 8. 2002, se
v 1. členu pri parceli št. 1473/4, k.o. Studenec, rimska
številka VIII. nadomesti z rimsko številko XIII.

V 2. členu pa se besedilo “odpišeta od ZKV seznam
VIII., k.o. Studenec” pravilno glasi: “odpišeta, in sicer par-
cela št. 1473/4 od ZKV: seznam XIII. in parcela št. 2668/4,
od ZKV: seznam VIII., obe k.o. Studenec”.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1128. Odlok o predčasnem odpustu vojakov s služenja

vojaškega roka 3521

VLADA
1129. Uredba o osnovnih storitvah knjižnic 3521

MINISTRSTVA
1130. Pravilnik o priznanjih na področju izvrševanja ka-

zenskih sankcij 3523
1131. Pravilnik o spremembah odredbe o določitvi števi-

la mest državnih tožilcev na Državnem tožilstvu
Republike Slovenije, na višjih in na okrožnih dr-
žavnih tožilstvih v Republiki Sloveniji in o določitvi
števila mest pomočnikov državnih tožilcev 3528

1132. Pravilnik o vodenju registra dobaviteljev semen-
skega materiala kmetijskih rastlin 3528

1218. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pristojbinah na
področju veterinarstva 3608

1133. Odločba o imenovanju kontrolne organizacije za
ocenjevanje in razvrščanje trupov ovc, jagnjet in
sesnih jagnjet na klavni liniji 3535

1134. Odločba o imenovanju kontrolne organizacije za
ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polo-
vic na klavni liniji 3535

1135. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza določenih
pošiljk zaradi preprečitve vnosa kokošje kuge –
aviarna influenza 3535

1136. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega kata-
strskega načrta

1137. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari dom-
nevo o skladnosti gradbenih proizvodov za name-
ravano uporabo 3536

USTAVNO SODIŠČE
1138. Odločba o ugotovitvi, da prvi odstavek 150. člena

stanovanjskega zakona ni v neskladju z ustavo in
razveljavitvi prvega in tretjega odstavka 5. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah stanovanj-
skega zakona ter prvega odstavka 5. člena in dela
prvega odstavka 6. člena odloka o metodologiji
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih 3540

1139. Odločba o razveljavitvi petega odstavka 22. člena
ter drugega in tretjega odstavka 29. člena zakona
o zavarovalništvu 3543

SODNI SVET
1140. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice

okrajnega sodišča 3545
1141. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi

kandidatur na prosto mesto 3545

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
1142. Spremembe in dopolnitve statuta Zavoda za po-

kojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 3545
1143. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice

do varstvenega dodatka v letu 2003 3546
1144. Sklep o valorizaciji zneska premoženja iz četrtega

odstavka 133. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju 3546
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1145. Razlaga kolektivne pogodbe elektrogospodarstva 3547
1146. Poročilo o gibanju plač za januar 2003 3547
1147. Sklepi in priporočila komisije za razlago kolektiv-

ne pogodbe za dejavnost zasebnega varovanja 3548

OBČINE

BREZOVICA
1148. Sklep o začasnem ukrepu za zavarovanje v plan-

ski celoti VS 10/15 Notranje Gorice 3549

CANKOVA
1149. Sklep o ceni priključnine na kanalizacijsko omre-

žje 3550

CELJE
1150. Program priprave zazidalnega načrta Srce-Sever 3550

ČRNA NA KOROŠKEM
1151. Odlok o območju predkupne pravice Občine Čr-

na na Koroškem 3552
1152. Odlok o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dol-

goročnega plana Občine Ravne na Koroškem za
obdobje od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in
dopolnjen leta 1990 in 2001 ter srednjeročnega
družbenega plana Občine Ravne na Koroškem za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in
dopolnjen leta 1990 in 2001 za območje Občine
Črna na Koroškem za posamezno poselitveno ob-
močje Teber (razširitev PUP št. 1) 3552

1153. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proraču-
na Občine Črna na Koroškem za leto 2003 3553

DOBREPOLJE
1154. Odlok o proračunu Občine Dobrepolje za leto

2003 3553
1155. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta za stanovanjsko ob-
močje Predstruge in za del ureditvenega načrta
Predstruge 3556

1156. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Dobrepolje 3556

DOBRNA
1157. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Ob-

čine Dobrna 3557
1158. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Dobrna 3557
1159. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ce-
lje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in sred-
njeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Drobna – prostorski plan Občine Dobrna,
dopolnitev 2003 3558

DOBROVA-POLHOV GRADEC
1160. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Do-

brova-Polhov Gradec za leto 2002 3559
1161. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Do-

brova-Polhov Gradec v letu 2003 3560
1162. Odredba o razporeditvi delovnega časa in uradnih

ur v Občinski upravi občine Dobrova-Polhov Gra-
dec 3560

1163. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah ob-
činskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občin-
skih organov ter o povračilih stroškov 3561

1164. Spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi Jav-
nega zavoda Polhograjska Graščina 3562

DOL PRI LJUBLJANI
1165. Odlok o zakoniti predkupni pravici občine Dol pri

Ljubljani 3562

GRAD
1166. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Grad za leto 2002 3562
1167. Odlok o proračunu Občine Grad za leto 2003 3563

KAMNIK
1168. Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik 3565

KOZJE
1169. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije

za obvezno gospodarsko javno službo za pregle-
dovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka 3568

1170. Odlok o spremembi odloka o koncesiji za izvaja-
nje pokopališke dejavnosti v Občini Kozje 3568

1171. Odlok o spremembi odloka o koncesiji za izvaja-
nje pogrebne dejavnosti v Občini Kozje 3568

1172. Odlok o financiranju političnih strank v Občini
Kozje 3568

1173. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in na-
gradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov 3569

KRŠKO
1174. Ugotovitev o prehodu mandata člana Občinskega

sveta občine Krško za preostanek mandatne dobe 3571

KUZMA
1175. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ku-

zma za leto 2002 3571
1176. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi

mrliške vežice za leto 2003 3572

LENART
1177. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2003 3572
1178. Odlok o proračunu Občine Lenart za leto 2004 3574

LJUBNO
1179. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2003 3575
1180. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ljubno 3577

LOGATEC
1181. Razpis nadomestnih volitev članov Sveta krajevne

skupnosti Rovte na območju Občine Logatec 3577

MARIBOR
1182. Sporazum o ustanovitvi regijskega ekonomsko-so-

cialnega sveta Podravje 3578
1183. Pravila regijskega ekonomsko-socialnega sveta

Podravje 3578

MEŽICA
1184. Program priprave in sprejemanja odloka o spre-

membah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna,
Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo pro-
stor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica,
Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij,
določenih z družbenim planom Občine Ravne na
Koroškem za obdobje 1986–1990 in območje
Stražišče–Breznica, za katera v tem srednjeroč-
nem obdobju ni predvidena izdelava PIA 3580

MIRNA PEČ
1185. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Obči-

ne Mirna Peč v letu 2003 3582
1186. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o prostor-

sko ureditvenih pogojih za podeželski prostor Ob-
čine Mirna Peč 3582

1187. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana ob-
činskega sveta v Občini Mirna Peč v 2. volilni enoti 3582

MURSKA SOBOTA
1188. Program priprave izdelave lokacijskega načrta (LN)

za ekonomsko šolo v Murski Soboti 3583
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1189. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za na-
mene daljinskega ogrevanja 3585

PODČETRTEK
1190. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Podčetrtek 3586
1191. Sklep o razglasitvi stanovanjske hiše na Trški cesti

v Podčetrtku za kulturni spomenik lokalnega po-
mena 3586

POSTOJNA
1192. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financira-

nju proračuna Občine Postojna v letu 2003 3587
1193. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne

opremljenosti na območju Občine Postojna za le-
to 2003 3587

1194. Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni me-
ter stanovanjske površine, povprečne stroške ko-
munalnega opremljanja in odstotek od povprečne
gradbene cene za posamezna območja občine
kot osnova za določanje cen stavbnega zemljišča
na območju Občine Postojna 3588

RAVNE NA KOROŠKEM
1195. Sklep o sprejetju cene storitev pomoči na domu 3588

ROGAŠOVCI
1196. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ro-

gašovci za leto 2002 3589
1197. Spremembe in dopolnitve statuta Občine

Rogašovci 3589
1198. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine

Rogašovci 3590

SLOVENJ GRADEC
1199. Odlok o zakoniti predkupni pravici Mestne občine

Slovenj Gradec 3591
1200. Odlok o spremembah odloka o ugotovitvi skla-

dnosti prostorsko izvedbenih aktov sprejetih v ob-
dobju do leta 2000 s spremembami in dopolnitva-
mi prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986
do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do
leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj
Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990,
dopolnjenega v letih za območje Mestne občine
Slovenj Gradec 3591

1201. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka
o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmar-
tno–Krnice (SC 8) 3591

1202. Sklep o določitvi višine sredstev za najem prosto-
ra za grobove na pokopališčih in uporabi mrliških
vežic, ki so v upravljanju Mestne občine Slovenj
Gradec 3593

SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
1203. Odlok o proračunu Občine Sv. Andraž v

Slovenskih goricah za leto 2003 3593
1204. Spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu

za uporabo stavbnega zemljišča 3595
1205. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih

funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov v Obči-
ni Sveti Andraž v Slovenskih goricah 3595

1206. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 3598

ŠENTJUR
1207. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Šen-

tjur 3598
1208. Sklep o začasnem financiranju proračunskih po-

rabnikov v letu 2003 3602
1209. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve

Osebna pomoč, ki jo je predlagal izvajalec stori-
tve Center za socialno delo Šentjur 3602

ŠTORE
1210. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spre-

membah in dopolnitvah odloka o prostorskih ure-
ditvenih pogojih za območje Draga, severne Kom-
pole, Laška vas, Ogorevc, industrijsko odlagališče
Vrhe in gozd ob odlagališču 3602

TIŠINA
1211. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do

sprejetja proračuna Občine Tišina za leto 2003 3603
1212. Sklep o višini komunalnega prispevka v Občini

Tišina 3603

ŽALEC
1213. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Žalec 3604
1214. Odlok o spremembi območja naselja Kale in usta-

novitvi novega naselja Grče 3605
1215. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Ob-

čine Žalec 3606
1216. Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z za-

ledjem za naravni rezervat 3607
1217. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1717/3

k.o. Studence 3608

POPRAVKI
– Popravek uredbe o spremembah in dopolnitvah

uredbe o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moš-
tom in vinom 3609

– Popravek pravilnika o preventivnih zdravstvenih
pregledih 3609

– Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta gospodarska cona sever 3614

– Preklic odloka o predkupni pravici Občine Ig 3614
– Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 3614
– Popravek sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra 3614

MEDNARODNE POGODBE
19. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in

tehnološkem sodelovanju med Republiko Slove-
nijo in Kraljevino Španijo 617

20. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Republiko Slove-
nijo in Portugalsko republiko 623

21. Uredba o ratifikaciji dogovora med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o podaljšanju
veljavnosti Kodeksa obnašanja ribičev med
izvajanjem ribolova 626

22. Uredba o ratifikaciji Zapisnika VI. sestanka Stalne
mešane komisije po Sporazumu med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem pro-
metu in sodelovanju
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