Leto VI, {tevilka 7

21. december 2001
VSEBINA

1. ODLOK

2. PRAVILNIK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemlji{~ v Ob~ini Destrnik

o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetni{kih
skupin

1.
Na podlagi 58. in 61. ~lena Zakona o stavbnih
zemlji{~ih (Uradni list RS, {t. 18/84, 32/85 in
33/86, 33/89, 18/93, 44/97) v zvezi s 56.
~lenom Zakona o stavbnih zemlji{~ih (Uradni
list RS, {t. 44/97), 3. in 25. ~lena Zakona o
prekr{kih (Uradni list RS, {t. 25/83, 47/87, 5/90
in 73/98), 22. ~lena Zakona o financiranju
ob~in (Uradni list RS, {t. 80/94) ter 91. ~lena
Statuta Ob~ine Destrnik (Uradni vestnik
Ob~ine Destrnik, {t. 1/99) je Ob~inski svet
Ob~ine Destrnik na 23. redni seji, dne
03.12.2001, sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih
zemlji{~ v Ob~ini Destrnik
1. ~len
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemlji{~ v Ob~ini Destrnik (Uradni vestnik
Ob~ine Destrnik, {t. 8/99) in v Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemlji{~ v Ob~ini Destrnik
(Uradni vestnik Ob~ine Destrnik, {t. 9/2000) se
dopolni naslednje besedilo:
2. ~len
V 6. ~lenu se doda to~ka 7., ki glasi:
“zapu{~enost in dotrajanost objekta oziroma
stavbnega zemlji{~a”.
3. ~len
Zapu{~enost in dotrajanost objekta
Vsi zapu{~eni in dotrajani objekti na stavbnih
zemlji{~ih se dodatno ovrednotijo z naslednjimi to~kami:
OBMO^JE
I. obmo~je II. obmo~je III. obmo~je

[T. TO^K
100
70
50
Kriteriji za zapu{~en in dotrajan objekt so:
1. nenaseljen objekt (brez stanovalcev ali
poslovne dejavnosti);
2. nevzdr`evan zunanji videz objekta ali pripadajo~ega stavbnega zemlji{~a;
3. nedograjen objekt ve~ kot 5 let od izdaje
gradbenega dovoljenja.
Objekti na stavbnih zemlji{~ih iz tega ~lena se
ovrednotijo s pripadajo~im {tevilom to~k, ~e se
ugotovita najmanj dva od kriterijev za stanje
objekta.
4. ~len
V 8. ~lenu se v delu, ki dolo~a namembnost
ostalih pridobitnih povr{in izven stavbe, doda
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nova alinea, ki glasi:
V drugi alinei se spremeni {tevilo to~k
povr{inam namenjenim distribuciji elektri~ne
energije na:
OBMO^JE
I. obmo~je II. obmo~je III. obmo~je

[T. TO^K

800

600

400

5. ~len
Ta odlok pri~ne veljati naslednji dan po sprejemu. Objavi se v Uradnem vestniku Ob~ine
Destrnik.
[tevilka:032-01/2001-23R-5
Datum:03.12.2001
@upan Ob~ine Destrnik:
Franc PUK[I^, s.r.

2.
Na podlagi 15. ~lena Statuta Ob~ine Destrnik
(Uradni vestnik Ob~ine Destrnik, {tev. 1/99) je
Ob~inski svet Ob~ine Destrnik na svoji 23.
redni seji, dne 03.12.2001, sprejel

PRAVILNIK
o zagotavljanju pogojev za delovanje svetnikov oziroma svetni{kih skupin
1. ~len
S tem pravilnikom je podrobneje raz~lenjena
dolo~ba 15. ~lena Poslovnika Ob~inskega
sveta Ob~ine Destrnik (Uradni vestnik Ob~ine
Destrnik, {tev. 2/99) o zagotavljanju pogojev za
delovanje svetnikov oziroma svetni{kih
skupin.
2. ~len
Finan~na sredstva za delovanje svetnikov
oziroma svetni{kih skupin se zagotavljajo iz
sredstev prora~una.
Finan~na sredstva se vodijo za vsakega svetnika oziroma svetni{ko skupino posamezno po
stro{kovnih mestih.
3. ~len
Pripadajo~a finan~na sredstva se dolo~ijo tako,
da se za delovanje svetnikov oziroma
svetni{kih skupin zagotavlja za posameznega
svetnika 3.632,00 SIT mese~no za pokrivanje
stro{kov.
Finan~na sredstva se odobravajo mese~no po
dvanajstinah, pri ~emer se v teko~i mesec
dodatno prenesejo morebitna neporabljena
sredstva iz prej{njega meseca.

4. ~len
V kolikor se svetniki v skladu z dolo~ili
poslovnika ob~inskega sveta pove`ejo v svetni{ko skupino, vodja svetni{ke skupine predlo`i ob~inski upravi seznam ~lanov z njihovimi
podpisi, ki je osnova za odobritev finan~nih
sredstev svetni{ki skupini.
5. ~len
Ob~ina Destrnik svetnikom oziroma
svetni{kim skupinam zagotavlja pokritje
stro{kov za pla~ila:
- pisarni{kega materiala,
- po{tnin in telekomunikacijskih storitev,
- stro{kov fotokopiranja,
- naro~nine za uradni list in strokovno literaturo,
- stro{kov izobra`evanja,
- strokovne pomo~i, ki jo nudijo organizacije
oziroma posamezniki,
- najemnine za uporabo prostorov,
- stro{kov za stike z ob~ani.
Osnova za izpla~ilo je izstavljen ra~un, ki glasi
na Ob~ino Destrnik, s pripisom za svetnika
oziroma svetni{ko skupino.
6. ~len
Odredbe za porabo finan~nih sredstev iz
prora~unske postavke »sredstva za delovanje
svetnikov oziroma svetni{kih skupin« v skladu
z dolo~ili tega pravilnika izdaja na predlog svetnika oziroma vodja svetni{ke skupine, ko je ta
ustanovljena, `upan Ob~ine Destrnik, lahko pa
pooblasti dolo~ene osebe za izdajanje odredb
za porabo finan~nih sredstev.
7. ~len
Oddelek za finance Ob~ine Destrnik je dol`an
na zahtevo svetnika oziroma svetni{ke skupine
le – temu omogo~iti vpogled v finan~no dokumentacijo o porabi sredstev.
8. ~len
Za nujen sklic svetni{ke skupine med zasedanjem ob~inskega sveta se v ob~inski zgradbi
zagotovi poseben prostor.
9. ~len
Ta pravilnik za~ne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem vestniku Ob~ine Destrnik.
[tev.:032-01/2001-23R-4
Datum:03.12.2001
@upan Ob~ine Destrnik:
Franc PUK[I^, s.r.
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