Stran

2036 /

Št.

16 / 7. 3. 2011

hanske raziskave, da bo lahko projektant ustrezno dimenzioniral stavbe in gradbeno inženirske objekte.
(4) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno
obvestiti upravljavce objektov, naprav in vodov gospodarske
javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
(5) Izvajalec je dolžan zagotavljati dostope do obstoječih
objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišče in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.
(6) Po končani gradnji mora izvajalec odstraniti vse začasne objekte ter odvečni gradbeni in izkopani material in
urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi
sosednjemu zemljišču.
45. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev)
(1) Priključevanje poslovne cone na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo se lahko izvede tudi drugače, kot je določeno s tem prostorskim aktom, kolikor se pojavijo utemeljeni
razlogi zaradi lastništva ali ekonomičnejšega investicijskega
vlaganja ter pod pogojem, da ni v nasprotju z javnimi interesi,
s soglasjem upravljavcev tangiranih vodov in s soglasjem upravljavca predmetnega voda.
(2) Dovoljena so odstopanja od zakoličbenih točk parcel
namenjenih gradnji v smislu prilagoditve obstoječi parcelaciji in
stanju v prostoru pod pogojem, da so omogočene vse ureditve
predpisane s tem odlokom.
(3) Pri določenih kotah pritličij je dopustno odstopanje
± 20 cm, pri čemer je potrebno upoštevati maksimalno višino
objektov. Odstopanje od določenih gradbenih linij in gradbenih
mej ni dopustno.
IX. KONČNE DOLOČBE
46. člen
(vpogled)
(1) OPPN s prilogami je stalno na vpogled na:
– Občini Sevnica;
– Upravni enoti Sevnica.
(2) Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN je na
vpogled na Občini Sevnica.
47. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
48. člen

Uradni list Republike Slovenije
66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO‑1A in 70/08),
59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 5. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list
RS, št. 63/09) je Občinski svet Občine Šalovci na 1. dopisni seji
dne 19. januarja 2011 sprejel

SKLEP
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev
odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2011
I.
Občinski svet Občine Šalovci bo storitve javne službe odlaganja odpadkov v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne
infrastrukture, le‑to subvencioniral v višini 45%.
II.
Kot osnova za plačilo cene uporabe javne infrastrukture v
letu 2011 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge povzročitelje komunalnih odpadkov, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Šalovci, je cena v višini 116,16 EUR
za 1 tono odloženih odpadkov, h kateri se prištejejo še vsi ostali
stroški, ki so sestavni del cene storitev javne službe odlaganja
odpadkov.
Razliko do polne cene v višini 95,16 EUR, to je 42,82 EUR,
Občina Šalovci priznava kot subvencijo k ceni storitve javne
službe v tistem delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture in jo bo pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
III.
Sredstva subvencije bo Občina Šalovci nakazovala javnemu podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o.,
kot regijskemu izvajalcu javne službe odlaganja preostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, na podlagi
posebej sklenjene pogodbe.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-7/2011
Šalovci, dne 19. januarja 2011

(uveljavitev)

Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2008
Sevnica, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

ŠALOVCI
682.

Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene
storitev odlaganja preostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
za leto 2011

Na podlagi tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB, 49/06 – ZmetD,

ŠKOCJAN
683.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Škocjan

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB‑2, 21/06 – odločba US RS, 76/08,
100/08 – odločba US RS, 79/09, 14/10 – odločba US RS,
51/10 in 84/10 – odločba US RS), v skladu z določili Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter
15. in 104. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS,
št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. seji dne 1. 3. 2011 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Škocjan
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju proračunskih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Škocjan
(Uradni list RS, št. 80/09 in 100/09) se v 6. členu prvi odstavek
spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za razvoj se dodeljujejo glede na vrsto instrumentov pomoči kot nepovratna sredstva v obliki dotacij.
Navedena sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa,
v skladu s tem pravilnikom in z zakonodajo, ki ureja izvrševanje
proračuna. Javni razpis se objavi na spletni strani občine, v
občinskem glasilu ali na drug krajevno običajen način. Javni
razpis se lahko objavi za vse ali za posamezne vrste ukrepov
navedene v tem pravilniku.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 302-0002/2009
Škocjan, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

TURNIŠČE
684.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za negospodarske
dejavnosti Koušta Turnišče

Na podlagi Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
17/92‑I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 36/00),
četrtega in petega odloka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS‑UPB2/ (Uradni list
RS, št. 94/07, 27/08 – odl. US, 76/08 in 100/08 – odl. US) in
Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski
svet Občine Turnišče na 3. redni seji dne 25. 2. 2011 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Zavoda za negospodarske
dejavnosti Koušta Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se ustanovi Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče (v nadaljevanju: zavod), za opravljanje
naslednjih dejavnosti:
– pospeševanja razvoja na področju kulture
– pospeševanje razvoja na področju turizma
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Ustanoviteljica zavoda je Občina Turnišče, Ulica Štefana
Kovača 73, 9224 Turnišče.
Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanoviteljica na občinskih svetih ali preko občinskega sveta pooblaščeni organ.
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2. člen
(ustanovitev in prenehanje)
Zavod se ustanovi za nedoločen čas. Preneha lahko:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo (razdružitvijo),
– na podlagi odloka o prenehanju, če tako sklene ustanoviteljica.
Preoblikovanje se lahko izvede le z soglasjem ustanoviteljice.
3. člen
(ime in sedež)
Ime (firma) zavoda je: Zavod za negospodarske dejavnosti Koušta Turnišče.
Skrajšano ime (skrajšana firma) je: Zavod Koušta Turnišče.
Sedež: Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
4. člen
(pečat)
Zavod ima pečat okrogle oblike z naslednjo vsebino: Zavod za negospodarske dejavnosti KOUŠTA. Vse ostale določbe
glede oblike in vsebine pečata se določijo v statutu zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
(dejavnost)
Osnovna dejavnost zavoda je:
– pospeševanja razvoja na področju kulture,
– pospeševanje razvoja na področju turizma,
– pospeševanja razvoja na področju športa.
Družba poleg osnovne dejavnosti izvaja še naslednje
dejavnosti:
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov,
objektov in zemljišč primernih za razvoj turizma,
– spodbujanje razvoja na območju ustanoviteljice,
– izvajanje nalog, ki jih bodo na družbo prinesla ustanoviteljica in so namenjene za razvoj in pospeševaje turizma,
športa in kulture,
– priprava in aktiviranje razvojih projektov,
– svetovanje pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz države in tujine,
– iskanje finančnih virov na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava lokalnih razvojnih
strategij in aktivno sodelovanje pri izdelavi širše regionalne
razvojne strategije,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastajanje razvojnih projektov,
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju raziskav in razvoja,
– svetovanje in razvoj pogojev za inovativno dejavnost,
– sodelovanje pri aktivnostih prostorskega planiranja,
– organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev,
seminarjev, predavanj s področja svoje dejavnosti,
– izvajanje promocijskih aktivnosti,
– pridobivanje sredstev za opravljanje določenih nalog
družbe,
– razvijanje in oblikovanje turistične ponudbe v občini,
– zbiranje in posredovanje turističnih informacij,
– nudenje brezplačnih informacij obiskovalcem,
– analiziranje kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanje in posredovanje pritožb obiskovalcev v
zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom,
– organiziranje kulturnih, zabavnih in drugih prireditev,
– zbiranje informacij o turistično gostinski ponudbi,
– vodenje statistike v občini: struktura gostov, nočitve, popis turistične ponudbe, podpis podpornega turističnega okolja
in aktivnosti …,

