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PREDSEDNIK REPUBLIKE

280.

Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika

Republike Slovenije v Republiki Italiji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Republiki Italiji se imenuje

Peter Bekeš.

Št. 001-09-1/96
Ljubljana, dne 25. januarja 1996.

Predsednik
Milan Kučan l. r.

VLADA

281.

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in 26. člena zakona o Vladi Repub-
like Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) ter na predlog ministra
za zunanje zadeve izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o postavitvi častnega konzula Republike Slovenije v

Nikoziji

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Nikoziji se

postavi Evros Aleksandrou.

2. člen
Ministrstvo za zunanje zadeve ukrene vse potrebno za

izvršitev tega sklepa.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 117-03/93-2/7-8
Ljubljana, dne 29. junija 1995.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

282.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena zakona o dohod-
nini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 popravek in 7/95) izdaja
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z
ministrstvom za finance

O D R E D B O
o tem, kaj se šteje za vlaganje lastnih sredstev v gozdove,

za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo

1. člen
Ta odredba določa, kaj se šteje za vlaganje lastnih sred-

stev v gozdove, za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter
naprave in kaj so dokazila o vložitvi lastnih sredstev.

2. člen
Za vlaganja lastnih sredstev v gozdove se šteje:
– gradnja gozdnih cest in trajnih gozdnih vlak.
Vlaganja v gozdove morajo biti izvedena v skladu z

izvedbenim načrtom, ki ga izdela Zavod za gozdove Slove-
nije oziroma druga pooblaščena organizacija.

3. člen
Vlaganja lastnih sredstev v gradnjo gozdne ceste doka-

zuje zavezanec s fotokopijo gradbenega dovoljenja in potr-
dilom o vplačilu prispevka za izgradnjo ali računi za izvede-
na dela.

Gradnjo trajnih gozdnih vlak zavezanec dokazuje z
gozdnogojitvenim načrtom, s katerim je vlaka načrtovana ali
z lokacijskim dovoljenjem, in z računom za izvedena dela,
potrjenim od Zavoda za gozdove Slovenije.

4. člen
Vrednost dejanskega obsega vlaganj v gozdove se

zmanjša za vrednost sofinanciranja iz proračuna Republike
Slovenije. Potrdilo, da je bilo vlaganje v gozdove sofinanci-
rano oziroma da ni bilo sofinancirano, izda Zavod za gozdo-
ve Slovenije na zahtevo davčnega zavezanca.

5. člen
Za vlaganje lastnih sredstev v kmetijsko mehanizacijo in

naprave se šteje nakup strojev, naprav in opreme za: osnovno
in dopolnilno obdelavo zemlje, setev, nego in varstvo kmetij-
skih rastlin, žetev in spravilo kmetijskih pridelkov, čiščenje,
sortiranje, pakiranje in hlajenje kmetijskih pridelkov, živino-
rejsko proizvodnjo razen opreme za gojenje čebel.

6. člen
Za vlaganje lastnih sredstev v gozdarsko mehanizacijo

in naprave se šteje nakup: motorne žage s priključki za delo
v gozdu, motorne kose za nego gozda, gozdarskega traktor-
ja, dodatne opreme kmetijskega traktorja za delo v gozdu,
gozdarskega vitla, žične naprave za spravilo lesa, opreme za
spravilo lesa s konjem, umetne drče za spravilo lesa, stroje
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za izdelavo lesnih sekancev v gozdu, stroje za kleščenje in
razžagovanje drevja, sredstev za varovanje gozdnega drevja
pred poškodbami, cepilke za izdelavo drv, traktorske polpri-
kolice in prikolice za prevoz lesa, traktorske naprave za
nakladanje lesa.

7. člen
Za vlaganje lastnih sredstev v kmetijsko in gozdno

mehanizacijo se šteje tudi nakup nadomestnih delov za stro-
je, naprave in opremo, našteto v 5. in 6. členu te odredbe,
razen gum, ki imajo cestni profil in so izdelane za večje
hitrosti (nad 45 km na uro), akumulatorjev in klinastih jer-
menov, ki niso narejeni po načrtu proizvajalca stroja, napra-
ve ali opreme.

8. člen
Za vlaganje lastnih sredstev se ne štejejo stroški za

tekoče vzdrževanje kmetijske in gozdarske mehanizacije,
opreme ter naprav, stroški goriva in maziva ter nabava orodij.

9. člen
Dokazilo, da je zavezanec vložil lastna sredstva v kme-

tijsko oziroma gozdarsko mehanizacijo in naprave, je račun,
iz katerega je razvidno za kakšno mehanizacijo in napravo je
bil izdan, kdo ga je plačal, datum in kraj izdaje ter žig in
podpis izdajatelja računa ter potrdilo o homologaciji oziro-
ma atest.

10. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-039/95
Ljubljana, dne 11. januarja 1996.

Soglašam:
mag. Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

283.

Na podlagi tretje alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) izdaja minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in

preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1996

1. člen
Da se odkrijejo in preprečijo v tej odredbi navedene

živalske kužne bolezni, morajo veterinarske organizacije, ki
opravljajo javno veterinarsko službo (v nadaljnjem besedilu:
javna veterinarska služba) opraviti v letu 1996 s to odredbo
predpisane ukrepe.

Do uskladitve organiziranosti veterinarskih organizacij
z zakonom o veterinarstvu, izvajajo naloge javne veterinar-
ske službe:

a) na primarni ravni: obstoječi veterinarski zavodi s
svojimi ambulantami in veterinarske obratne ambulante, na-

to pa njihovi pravni nasledniki, ter verificirane zasebne vete-
rinarske organizacije;

b) na sekundarni ravni: Veterinarski zavod Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: VZS)

c) na terciarni ravni: Veterinarski inštitut Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: VIS)

Imetniki živali morajo izvajati ukrepe iz te odredbe.

2. člen
Javna veterinarska služba mora pred vsakim začetkom

izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti pristojno
izpostavo veterinarske inšpekcije pri veterinarski upravi Re-
publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) Ministrs-
tva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: MKGP).

Veterinarske organizacije morajo o opravljenem delu
poročati na predpisanih obrazcih.

3. člen
Preventivne vakcinacije se morajo opraviti v skladu z

navodilom proizvajalca vakcine oziroma tolikokrat, kot je
potrebno, da so živali stalno zaščitene.

Kontrolo imunosti opravi VIS po programu, ki ga dolo-
či VURS.

4. člen
Javna veterinarska služba, ki izvaja preventivne vakci-

nacije oziroma diagnostične preiskave, mora voditi evidenco
o datumu vakcinacije oziroma preiskave, imenu in bivališču
imetnika živali, opisu živali, proizvajalcu, serijski in kon-
trolni številki vakcine ter rezultatu vakcinacije in preiskave.

Javna veterinarska služba mora spremljati zdravstveno
stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati
pristojno izpostavo veterinarske inšpekcije, o vseh nezažele-
nih stranskih pojavih in morebitni nezanesljivosti imunosti.

5. člen
Proti vraničnemu prisadu je treba preventivno vakcini-

rati kopitarje, goveda in drobnico v zaselkih, kjer je bil v
zadnjih 50 letih ugotovljen vranični prisad.

Preventivno vakcinacijo po prejšnjem odstavku opravi
do 30. aprila 1996 javna veterinarska služba na primarni
ravni; na posestvih, ki imajo organizirano lastno veterinar-
sko službo, pa veterinarske obratne ambulante (v nadaljnjem
besedilu: VOA).

6. člen
Proti šumečemu prisadu je treba preventivno vakcinira-

ti govedo in drobnico pred odgonom na pašnike, na katerih
je bila v zadnjih 50 letih ugotovljena ta bolezen.

Vakcinacijo iz prejšnejga odstavka opravi vsaj 20 dni
pred odgonom na pašnike javna veterinarska služba na pri-
marni ravni; na posestvih, ki imajo organizirano lastno vete-
rinarsko službo, pa VOA.

7. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti oprav-

ljena najpozneje do 15. maja 1996.
Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko

dopolnijo štiri mesece starosti.
Na okuženem in ogroženem območju je treba vakcini-

rati proti steklini tudi domače živali, ki se ženejo izven
naselij na skupno letno pašo.

Peroralno vakcinacijo lisic je treba opraviti po progra-
mu, ki ga odredi VURS.

Vakcinacijo iz prvega in drugega odstavka tega člena
opravi javna veterinarska služba na primarni ravni z inaktivi-
rano (mrtvo) vakcino.
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8. člen
Proti atipični kokošji kugi je treba vakcinirati kokoši,

piščance, brojlerje, purane, japonske prepelice in matične
jate fazanov, noje in pegatke:

– v perutninskih obratih pravnih oseb;
– v naseljih, kjer so perutninski obrati pravnih oseb ali

večje reje zasebnih ali večje reje zasebnih neorganiziranih
rejcev, katerih reja je registrirana pri pristojni inšpekciji;

– v obratih zasebnih neorganiziranih rejcev, ki imajo
nad 200 živali in rejo registrirano pri pristojni inšpekciji;

– v fazanerijah;
– v naseljih občin, kjer je bila atipična kokošja kuga

ugotovljena v zadnjih dveh letih;
– v vseh rejah nojev.
Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi z živo ali

mrtvo vakcino.
Vakcinacijo po tem členu opravi javna veterinarska

služba na primarni ravni; v perutninskih obratih pravnih
oseb, ki imajo organizirano lastno veterinarsko službo, pa
VOA.

Vakcinacija se opravi na način, ki ga za posamezno
vakcino določi proizvajalec.

9. člen
Valilna jajca smejo izvirati samo iz perutninskih jat,

matičnih jat fazanov, japonskih prepelic in matičnih jat no-
jev, v katerih pri serološki preiskavi na kokošji tifus niso bili
ugotovljeni pozitivni reaktorji in ki so proste salmonel (s
posebnim ozirom na salmonelo enteritidis) in klamidie psita-
ci. Take perutninske jate morajo biti vakcinirane in zadovo-
ljivo imune proti:

– kužnemu tremorju perutnine,
– Marekovi bolezni,
– kokošjim osepnicam,
– infekcioznemu bronhitisu in
– Gumboro bolezni.
Pregled z antigenom povzročitelja kokošjega tifusa po

metodi hitre krvne aglutinacije opravi javna veterinarska
služba na primarni ravni z ekipo obratne veterinarske ambu-
lante, pregled na salmonelo enteritidis in klamidio psitaci pa
VIS.

Proti Marekovi bolezni, infekcioznemu bronhitisu,
Gumboro bolezni in kokošjim osepnicam ter kužnemu tre-
morju je treba vakcinirati matično jato:

– v perutninskih obratih podjetij in gospodarskih družb
ali zadrug;

– v obratih zasebnih neorganiziranih rejcev, kjer je reja
perutnine pomembnejša gospodarska dejavnost, oziroma pri
rejcih, ki imajo nad 200 živali in imajo rejo registrirano pri
pristojni inšpekciji.

Vakcinacijo proti kužnemu tremorju, infekcioznemu
bronhitisu, Gumboro bolezni, kokošjim osepnicam in Mare-
kovi bolezni opravi javna veterinarska služba na primarni
ravni; v obratih podjetij oziroma gospodarskih družb, ki
imajo organizirano lastno veterinarsko službo, pa VOA.

Pri Marekovi bolezni se morajo prvi primeri bolezni
potrditi s histološko preiskavo. Preiskave opravi VIS. Vzor-
ce odvzame javna veterinarska služba na primarni ravni.

Vzorce krvi za kontrolo imunosti po določenih vakci-
nacijah iz 9. in 10. člena te odredbe vzamejo obratne veteri-
narske ambulante po programu VURS. Preiskave na kontro-
lo imunosti opravi VIS.

10. člen
Na klamidiozo je treba opraviti redne letne serološke

preiskave po metodi imunofluorescence najmanj 10% sob-
nih ptic in golobov iz organiziranih rej oziroma jat, ki so

namenjene za razplod, prodajo in razstave in so registrirane
pri pristojni inšpekciji.

Preiskave opravi VIS.

11. člen
Proti hemoragični bolezni kuncev je treba vakcinirati

plemenske živali v kunčjerejskih obratih pravnih oseb in v
obratih zasebnih rejcev, kjer je reja kuncev pomembnejša
gospodarska dejavnost (nad 60 samic) in v vseh organizira-
nih rejah pasemskih kuncev.

Vakcinacijo opravi javna veterinarska služba na pri-
marni ravni.

V pravnih osebah, ki imajo lastno veterinarsko službo,
pa VOA.

Serološke preiskave imunosti opravlja VIS z metodo
inhibicije hemaglutinacije.

12. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno vakcinirati pra-

šiče v gospodarstvih, ki imajo deset ali več plemenskih svinj
oziroma 50 ali več pitancev.

Proti prašičji kugi je treba vakcinirati prašiče imetnikov
živali v neposredni okolici prašičjerejskih farm z več kot
10.000 živali.

Vakcinacija iz prejšnjega odstavka se opravi s sevom
K-lapiniziranega virusa. Vakcinacijo opravi javna veterinar-
ska služba na primarni ravni. Na prašičjerejskih obratih prav-
nih oseb, ki imajo organizirano lastno veterinarsko službo,
pa VOA.

13. člen
Tuberkulinizirati je treba:
– 20% vseh govedi v  vseh občinah v Republiki Slove-

niji (XII. tuberkulinizacija);
– plemenske goveje črede pravnih oseb in bike v ose-

menjevalnih središčih in vzrejališčih;
– vse plemenske ovne in kozle;
– vse ovce in koze v mlečni proizvodnji;
– vse plemenske merjasce;
– plemenske svinje neokuženih rej po naslednjem re-

prezentativnem vzorcu:

Plemenske svinje Tuberkulinizirati

– do 300 vse plemenske svinje
– od 301 do 500 350
– od 501 do 1.000 400
– od 1.001 do 2.000 450
– od 2.001 do 5.000 500

– vse plemenske svinje in merjasce v okuženih rejah
pred odjavo tuberkuloze (zadnja kontrolna tuberkulinizacija),

– kokoši v tistih naseljih, kjer je ugotovljena kokoš-
ja tuberkuloza in na vseh dvoriščih, ki neposredno mejijo na
okuženo dvorišče.

Tuberkulinizacijo bikov in plemenskih merjascev v ose-
menjevalnih in rejskih središčih opravi VIS.

Tuberkulinizacijo plemenskih prašičev na velikih far-
mah opravi VOA, tuberkulinizacijo v hlevih kooperantov in
drugih kmečkih rejah pa javna veterinarska služba na pri-
marni ravni.

Tuberkulinizacijo kokoši opravi javna veterinarska služ-
ba na primarni ravni.

Na tuberkulozo je treba preiskati vse plemenske prašiče
prašičjerejskih obratov pravnih oseb. Pregled opravi na liniji
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klanja VZS s pregledom mezenterialnih, portalnih in drugih
bezgavk zaklanih živali.

VZS mora pri vsaki patoanatomski preiskavi prašičev
opraviti pregled mezenterialnih, portalnih in drugih bezgavk
na tuberkulozo.

Bakteriološki in patohistološki pregled sumljivih bez-
gavk opravi VIS.

14. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:
– vse krave, ovce in koze v laktaciji, z MPP oziroma

ELISA metodo. ELISA metoda mora biti upeljana najkasne-
je do 1. januarja 1997. Ob sumljivi ali pozitivni reakciji
je treba živalim pregledati kri s serološko preiskavo.

Hlevske vzorce mleka odvzame VZS sočasno z odvze-
mom vzorcev za pridobitev dovoljenja za oddajo mleka:

– vse plemenske bike in merjasce s serološkim pregle-
dom krvi;

– plemenske svinje v selekcijskih in razmnoževalnih
središčih pa po naslednjem vzorcu:

Št. svinj Pregledati

od 0 – 300 vse
od 300 – 500 350
od 510 – 1000 400
od 1001 – 2000 450
od 2001 – 5000 500

– enkrat letno je treba klinično in serološko pregleda-
ti vse ovne na infekcijo z brucelo ovis v Sloveniji;

– vse ovce in kozle v selekcijskem centru za ovce BF
Zootehniko v Logatcu, je treba serološko pregledati na meli-
tokokozo;

– pregledati je treba vse odstreljene poljske zajce pato-
anatomsko in bakteriološko na območju občin: Koper, Po-
stojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Nova Gori-
ca, Miren-Kostanjevica, Brda, Kanal, Murska Sobota,
Beltinci, Cankova-Tišina, Puconci, Gornji Petrovci, Hodoš,
Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, Rogaševci, Gornja Rad-
gona, Radenci, Sv. Jurij, Ptuj, Destrnik-Trnovska vas, Dor-
nava, Videm, Zavrč, Gorišnica, Jurišinci, Kidričevo, Majš-
perk.

Vzorce krvi odvzame javna veterinarska služba na pri-
marni ravni; v prašičjerejskih obratih pa VOA.

Laboratorijske preiskave vzorcev krvi goved, ovac in
prašičev opravi VIS.

Preglede zajcev in bakteriološke preiskave patoanatom-
sko sumljivih zajcev opravi VIS.

15. člen
Na enzootski abortus ovac in Q mrzlico je treba pregle-

dati 10% ovac v tropih nad 10 živali v občinah Ilirska Bistri-
ca, Sežana, Koper, Piran s serološko metodo.

Vzorce krvi odvzame javna veterinarska služba na pri-
marni ravni; preiskave pa opravi VIS s serološko preiskavo
krvi.

16. člen
Na Aujeszkyjevo bolezen in Transmisivni Gastroente-

ritis (TGE) enterična in respiratorna varianta bolezni ter Pra-
šičji reproduktivni in respiratorni sindrom (PRRS) je treba
pregledati vse plemenske merjasce v Sloveniji, plemenske
svinje v selekcijskih in razmnoževalnih središčih pa po na-
slednjem vzorcu:

Št. svinj Pregledati

od 0 – 300 vse
od 300–500 350
od 510–1000 400
od 1001–2000 450
od 2001–5000 500

Vzorce krvi na farmah prašičev, ki imajo organizirano
veterinarsko službo, odvzeme VOA.

Serološke preiskave vzorcev krvi opravi VIS.

17. člen
Na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR/IPV) in bovi-

no virusno diarejo (BVD) je treba enkrat letno preiskati
plemenjake v rejskih središčih, osemenjevalnih centrih in v
naravnem pripustu. Ravno tako je treba preiskati na IBR-
IPV vse živali rejah bikovskih mater.

Enkrat letno je treba pregledati vse bike v rejskih sre-
diščih, osemenjevalnih centrih in naravnem pripustu mikro-
biološko na genitalno kampilobakteriozo, brucelozo ter tri-
homoniazo in serološko na leptospirozo in levkozo ter
bakteriološko pregledati seme na onesnaženost z ubikvitar-
nimi bakterijami.

Vzorce odvzame javna veterinarska služba na primarni
ravni. Preiskave opravi VIS.

18. člen
Na govejo levkozo je treba pregledati 20% plemenskih

živali v A kontroli.
Vzorce krvi odvzame javna veterinarskla služba na pri-

marni ravni.
Serološko preiskavo (ID test) opraviVIS.

19. člen
Na paratuberkulozo govedi in ovac je treba preiskati:
a) serološko
– vse plemenske bike v osemenjevalnih in vzrejnih sre-

diščih;
– 5% vseh plemenskih goved v A kontroli vendar ne

manj kot 3 živali iz reje;
– vse živali v matičnih tropih ovac.
b) s patohistološko preiskavo vzorce črevesja in mezen-

terialnih bezgavk, in sicer:
– 20 odraslih govedi ob rednem zakolu;
– 20 odraslih ovac ob rednem zakolu.
Vzorce krvi odvzame javna veterinarska služba na pri-

marni ravni.
Preiskave opravi VIS.

20. člen
Na bovino spongiformno encefalopatijo je treba patohi-

stološko preiskati možgane 150 govedi iz različnih delov
države, starejših od 4 let. Vzorce odvzamejo delavci VZS ob
rednem zakolu v klavnici.

Preiskave opravi VIS.

21. člen
Na leptospirozo je treba enkrat letno pregledati plemen-

ske konje:
– v kobilarni Lipica;
– v obratu Krumperk – BF Zootehnika;
– v rejskem centru Brdo pri Kranju;
– v Kmetijskem gospodarstvu Ministrstva za pravosod-

je v Slovenski vasi;
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– v Javnem podjetju Snežnik in športne konje v vseh
registriranih konjeniških klubih in registriranih rejah šport-
nih konj.

Na leptospirozo je treba preiskati 20% živali v A kon-
troli.

Na leptospirozo je treba preiskati vse plemenske mer-
jasce, plemenske svinje v selekcijskih in razmnoževalnih
središčih pa po naslednjem vzorcu:

Št. svinj Pregledati

od 0 – 300 vse
od 300 – 500 350
od 510 – 1000 400
od 1000 – 2000 450
od 2001 – 5000 500

Vzorce krvi odvzamejo javna veterinarska služba na
primarni ravni.

Vzorce krvi v prašičjerejskih obratih odvzame VOA.
Serološke preiskave krvi opravi VIS.

22. člen
Na konjski arteritis je treba enkrat letno pregledati vse

kategorije kopitarjev:
– v kobilarni Lipica;
– v obratu Krumperk – BF Zootehnika;
– v rejskem centru Brdo pri Kranju;
– v Kmetijskem gospodarstvu Ministrstva za pravosod-

je v Slovenski vasi,
– v Javnem podjetju Snežnik in
– športne konje v vseh registriranih konjeniških klubih

in registriranih rejah športnih konj ter vse žrebce plemenja-
ke.

Serološke preiskave krvi opravi VIS. Vzorce krvi žreb-
cev plemenjakov odvzame VIS ob rednih letnih pregledih.
Vzorce drugih kategorij živali iz tega člena odvzame javna
veterinarska služba na primarni ravni.

23. člen
Konje iz prejšnega člena je trebna vakcinirati proti vi-

rusnem rinopnevmonitisu in kužnemu kašlju konj. Vakcina-
cijo opravi javna veterinarska služba na primarni ravni.

24. člen
Na kužno malokrvnost konj je treba enkrat letno pre-

iskati plemenske konje
– v kobilarni Lipica;
– v obratu Krumperk – BF Zootehnika;
– v rejskem centru Brdo pri Kranju;
– v Kmetijskem gospodarstvu Ministrstva za pravosod-

je v Slovenski vas;
– v javnem gospodarstvu Snežnik in
– vsem licenciranim žrebcem plemenjakom.
Serološke preiskave krvi opravi VIS. Vzorce krvi žreb-

cev plemenjakov odvzame VIS ob rednih letnih pregledih.
Vzorce drugih kategorij živali iz tega člena odvzame javna
veterinarska služba na primarni ravni.

25. člen
Na kontagiozni metritis je treba pregledati vse žrebce

plemenjake.
Pregled na kontagiozni metritis se opravi z bakteriolo-

ško preiskavo uretralnega brisa, vzorci se odvzamejo iz ure-

zre, fose suburetralis in prepucija. Če je iz vseh teh treh mest
izvid negativen, se preiskave ne ponavlja. Pregled in odvzem
vzorcev opravi VIS ob rednih letnih pregledih živali.

26. člen
Na hudo gnilobo čebelje zalege, pohlevno gnilobo če-

belje zalege in povzročitelja nosemavosti in pršičavosti je
treba pregledati in preiskati čebelje družine vzrejevalcev
matic in čebelje družine plemenilnih postaj, registriranih pri
veterinarski službi.

Preglede in preiskave opravi VIS.
Pregledi na hudo gnilobo čebelje zalege in pohlevno

gnilobo čebelje zalege se opravijo spomladi ali jeseni (jesen-
ski pregled velja do naslednjega pregleda).

Pregledi in preiskave morajo biti opravljene najpozneje
do 31. 3. 1996.

27. člen
Na vrtoglavost postrvi je treba v ribogojnicah pregleda-

ti enkrat letno postrvi v ribogojnicah. Vzorci mladic morajo
biti poslani v preiskavo od 1. junija do 31. decembra 1996.

Na virusno hemoragično septikemijo postrvi in infek-
ciozno hematopoetsko nekrozo postrvi je treba preiskati ple-
menske jate postrvi do 15. februarja 1996.

Na spomladansko viremijo in eritrodermatitis krapov je
treba do 15. maja 1996 preiskati krape za nadaljnji promet iz
registriranih rej.

Mladice krapov je treba preiskati do konca leta 1996.
Vzorce rib za preiskavo po tem členu vzame javna

veterinarska služba na primarni ravni, preiskave opravi VIS.

28. člen
Z območij občin Dravograd, Mozirje, Gornji Grad,

Ljubno, Luče, Nazarje, Ravne-Prevalje, Mežica, Idrija, Ra-
dlje ob Dravi, Vuzenica, Podvelka-Ribnica, Muta, Maribor,
Šentilj, Jesenice, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Gorenj-
skem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj,
Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri, Tolmin,
Bovec, Kobarid in Tržič mora javna veterinarska služba na
primarni ravni pošiljati vzorce kož s presnega predela veli-
kosti 10x20 cm od 20% odstreljenih gamsov.

Preiskave opravi VIS.

29. člen
Javna veterinarska služba mora podatke, pridobljene na

podlagi pooblastil iz te odredbe, uporabljati v skladu s pred-
pisi o veterinarskih evidencah in jih varovati kot poslovno
tajnost. Za vsako uporabo podatkov v druge namene mora
javna veterinarska služba pridobiti pisno soglasje VURS

30. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-03/96
Ljubljana, dne 25. januarja 1996.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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284.

Na podlagi triintridesete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/95) izdaja mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski
zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku

njihove verifikacije ter preverjanja

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo strokovni in higiensko-

tehnični pogoji glede prostorov in opreme, ki jih morajo
izpolnjevati veterinarske organizacije za izvajanje primarne,
sekundarne in terciarne veterinarske službe; pogoji glede
organizacijske strukture, kadrov ter njihove strokovne uspo-
sobljenosti; način in postopek ter roki za verifikacijo veteri-
narskih organizacij ter način in roki njihovega preverjanja.

Veterinarske organizacije so:
1. za opravljanje primarne veterinarske službe:
A. Veterinarska ambulanta
B. Veterinarska bolnica
C. Veterinarska lekarniška postaja, lekarna in lekarni-

ška podružnica
2. za opravljanje sekundarne veterinarske službe:
D. Veterinarski zavod Slovenije
E. Veterinarska klinika
F. Veterinarska postaja v osemenjevalnem središču
G. Veledrogerija
3. za opravljanje terciarne veterinarske službe:
H. Veterinarski inštitut Slovenije
I. Zasebni veterinarski inštitut
Poleg pogojev, določenih s tem pravilnikom, morajo

veterinarske organizacije izpolnjevati tudi pogoje, predpisa-
ne z drugimi predpisi.

II. STROKOVNI IN HIGIENSKO-TEHNIČNI POGOJI
GLEDE OBJEKTOV, PROSTOROV IN OPREME

1. Splošni pogoji

a) Objekti

2. člen
Na zgradbi, v kateri je veterinarska organizacija, mora

biti viden napis z imenom organizacije, na vhodnih vratih
mora biti zvonec in obvestilo o delovnem času.

Dvorišče in poti na funkcionalnem zemljišču okoli ve-
terinarske organizacije morajo biti tlakovane ali asfaltirane,
druge površine pa morajo biti pokrite s travno rušo.

Veterinarske organizacije morajo imeti samostojen vhod
oziroma vhod ločen od stanovanjskega dela in enako ločene
tudi prostore ambulante.

b) Prostori

3. člen
Prostori veterinarske organizacije morajo biti urejeni

tako, da je jasno, kateri del so poslovni prostori te organiza-
cije in kateri del so stanovanjski prostori.

Prostori veterinarske organizacije morajo biti urejeni
tako, da se lahko vzdržujejo v higienskem stanju in razkužu-
jejo.

Tla in stene do stropa vseh delovnih in pomožnih pro-
storov, razen pisarn, morajo biti iz materiala, ki se lahko
mokro čisti in razkužuje.

Prostori morajo biti glede na vrsto živali, vsebino in
obseg dela primerno veliki, svetli, zračni in suhi ter primerno
temperirani.

Vsi delovni prostori morajo biti osvetljeni z dnevno in
umetno svetlobo (na mestu pregleda živali, materiala ipd.
550 luxov, v drugih delovnih prostorih 300 luxov, v pomož-
nih prostorih pa 110 luxov).

Prostori in druge površine, iz katerih bi se lahko prene-
sli povzročitelji kužnih bolezni in druge snovi, ki lahko
ogrožajo okolje, morajo imeti kanalizacijo speljano v grezni-
co ali na drug način zagotovljeno zbiranje in dekontaminaci-
jo takih odplak.

Izolator za okužene živali in živali, za katere obstoja
sum, da so okužene, mora biti lociran ob ambulanti in urejen
tako, da so živali med seboj ločene, da ga je možno mokro
čistiti in razkuževati in, da je preprečeno prenašanje kužnih
bolezni.

c) Oprema

4. člen
Oprema v vseh prostorih mora biti primerna za strokov-

no delo, kateremu je namenjena in mora biti iz materiala, ki
se lahko čisti in razkužuje.

Oprema v delovnih prostorih, v katerih imajo delavci
opravka s kužnim materialom, mora biti takšna, da je omo-
gočeno delo brez nevarnosti za zdravje in življenje delavca
in da je onemogočeno raznašanje povzročiteljev kužnih bo-
lezni in zdravju škodljivih snovi.

Na delovnih mestih za delo s kemikalijami morajo biti
delovne površine iz materiala, ki je odporen proti kemikali-
jam.

V bližini vseh delovnih mest, razen v pisarnah, mora
biti umivalnik s priključki za hladno in toplo vodo ter s
priborom za umivanje.

Veterinarska organizacija, ki mora obratovati nepreki-
njeno v rednih in izrednih razmerah, mora imeti poleg zanes-
ljivega priključka na javno električno omrežje, tudi lasten
pomožen vir energije. Le-ta mora biti urejen tako, da ga je v
izrednih razmerah mogoče premestiti.

V veterinarski organizaciji morajo biti na ustreznih me-
stih nameščene omarice za prvo pomoč in oprema za osebno
zaščito.

Oprema v prostoru za veterinarske delavce mora biti
usklajena s številom zaposlenih veterinarskih delavcev in
mora vsebovati tudi opremo za vodenje veterinarske doku-
mentacije in njeno arhiviranje.

Oprema v čakalnici za stranke mora biti prilagojena
vrsti in obsegu storitev ter mora imeti potrebno število stolov
in obešalnikov. V čakalnici morajo biti tla in stene do višine
1,5 metra iz takih materialov, ki omogočajo mokro čiščenje
in razkuževanje.

Oprema prostora za pregled in zdravljenje živali ter za
pakiranje in odpremo odvzetega materiala mora zajemati
poleg delovne mize z ustrezno osvetlitvijo še omaro za sprav-
ljanje inštrumentarija in drugega pribora, omaro za zdravila
v dnevni rabi, delovne površine za pripravo materiala in vsa
druga opravila pri pregledu in odvzemu, pakiranju ter odpre-
mi materiala in hladilnik.

Priročni laboratorij mora imeti delovne površine za diag-
nostične preiskave in mikroskop.
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V izolatorju mora biti shramba za hrano, pomivalno
korito z mrzlo in toplo vodo ter pokrita posoda za iztrebke.

V pomivalnici mora biti dvojno pomivalno korito s
tekočo hladno in toplo vodo, naprava za odcejanje in sušenje
posode in pribora, omara za shranjevanje čistilnih sredstev
in pribora za čiščenje, ločena polica za odlaganje nečiste
posode in pribora ter ustrezna oprema za sterilizacijo instru-
mentov in pribora.

A) VETERINARSKA AMBULANTA

5. člen
Veterinarska ambulanta, ki ne opravlja storitev javne

veterinarske službe, mora imeti glede na registrirano dejav-
nost in storitve, ki jih namerava opravljati oziroma jih oprav-
lja, naslednje prostore:

– prostor za sprejem strank s čakalnico;
– prostor za pregled in zdravljenje živali, za pakiranje

in odpremo odvzetega materiala, pomivalnico s sterilizacijo;
– prostor za shranjevanje zdravil in sanitetnega mate-

riala;
– prostor za kirurške posege;
– prostor za priročni laboratorij;
– stranišče za stranke.
Prostor za shranjevanje zdravil in sanitetnega materiala

mora ustrezati pogojem iz 11. člena tega pravilnika.

6. člen
Veterinarska ambulanta, ki opravlja storitve javne vete-

rinarske službe, mora imeti glede na registrirano dejavnost in
storitve, ki jih namerava opravljati oziroma jih opravlja,
naslednje prostore:

– prostor za sprejem strank s čakalnico;
– prostor za pregled in zdravljenje živali, za pakiranje

in odpremo odvzetega materiala, pomivalnico s sterilizacijo;
– prostor za shranjevanje zdravil in sanitetnega mate-

riala;
– prostor za kirurške posege;
– prostor za priročni laboratorij;
– stranišče za stranke;
– prostor za veterinarske delavce in dokumentacijo;
– izolator za male živali in živali, za katere se sumi, da

so okužene;
– prostor za skladiščenje in transport semena;
– sanitarne prostore (umivalnico in prho, garderobni

prostor z omaricami za dnevno in delovno obleko in ločeno
stranišče za zaposlene in stranke), ki so urejeni tako, da
preprečijo vnos in prenos kužnih bolezni.

7. člen
Veterinarska ambulanta v velikem živinorejskem obra-

tu mora imeti prostore iz 6. člena tega pravilnika razen
čakalnice, prostora za priročni laboratorij, prostora za kirurš-
ke posege in izolatorja.

8. člen
Veterinarska ambulanta mora imeti glede na registrira-

no dejavnost in vrsto ter obseg storitev, ki jih namerava
opravljati oziroma jih opravlja, naslednjo opremo in sredstva
za delo:

– opremo za priročno diagnostiko v skladu s predpisa-
nim obsegom dela, potrebne biološke in druge preparate,
kemikalije, instrumente in drugo opremo;

– glede na obseg dela potrebno minimalno število kom-
pletov za pošiljanje materiala v diagnostične organizacije;

– potrebne inštrumente za delo in drugo opremo za
jemanje vzorcev krvi, mleka in patoloških sekretov in ek-
skretov, kože in drugega materiala;

– inštrumentarij za ginekološke preglede in zdravljenje
plodnostnih motenj;

– inštrumentarij za pomoč pri porodu;
– opremo za skladiščenje in transport živalskega seme-

na in pribor za aplikacijo semena;
– opremo za čiščenje in razkuževanje inštrumentarija in

opreme;
– opremo za suho in mokro sterilizacijo ter potrebna

sredstva za razkuževanje;
– inštrumentarij za kirurške posege v skladu z obsegom

dejavnosti veterinarske ambulante, najmanj pa opremo za
nudenje prve veterinarske pomoči;

– priročni laboratorij mora biti opremljen s priborom za
koprologijo, z mikroskopom in Woodovo svetilko;

– drugo ustrezno opremo za opravljanje veterinarskih
storitev.

B) VETERINARSKA BOLNICA

9. člen
Veterinarska bolnica mora izpolnjevati pogoje iz 6. in

8. člena tega pravilnika, poleg tega pa mora imeti še:
– hlev za velike oziroma male živali;
– skladišče hrane in krme;
– urejeno gnojišče ali kontejner za gnoj;
– za živali, ki se ne morejo same gibati, ustrezno opre-

mo za njihovo premikanje na način, da se preprečijo nepo-
trebne bolečine.

C) VETERINARSKA LEKARNIŠKA POSTAJA,
LEKARNA IN LEKARNIŠKA PODRUŽNICA

10. člen
Veterinarska lekarniška postaja ne more poslovati sa-

mostojno, temveč le v sestavi veterinarske ambulante, bolni-
ce, klinike ali Veterinarskega zavoda Slovenije, ki ob stori-
tvi izdajajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini.

11. člen
Za preskrbo z zdravili in sanitetnim materialom morajo

biti v veterinarski ambulanti, bolnici, kliniki in Veterinar-
skem zavodu Slovenije izpolnjeni naslednji pogoji:

– prostor ustrezne velikosti, ki ne sme biti izpostavljen
neposredni sončni svetlobi, v nasprotnem primeru morajo
biti okna zasenčena, z zagotovljenim naravnim ali umetnim
prezračevanjem;

– okna in vrata prostora morajo biti zavarovana proti
vlomu;

– tlaki morajo biti nepropustni, brez odtoka tako, da je
mogoče razlite tekočine neškodljivo odstraniti.

V prostoru mora biti naslednja oprema:
– police;
– hladilnik s termostatom;
– za zdravila močnega učinka ali strupe I. skupine po-

sebna kovinska omara, ki se da zakleniti;
– v hladilnikih in v prostoru samem morajo biti postav-

ljeni termometri za območje –10 do +30 stopinj Celzija in
vlagomer;

– druga, glede na vrsto in obseg storitev potrebna
oprema.
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12. člen
Za prevoz zdravil in strupov, ki jih veterinarski stro-

kovni delavci rabijo pri opravljanju svojega dela, morajo
veterinarska ambulanta, bolnica, klinika in Veterinarski za-
vod Slovenije zagotoviti naslednje pogoje:

– zdravila morajo biti v vozilu, s katerim se prevažajo,
spravljena v posebnih toplotno izoliranih kasetah ali omari-
cah, ki se lahko čistijo, kjer so zdravila pregledno razvrščena
in ločena po skupinah;

– za prevoz zdravil, ki se morajo hraniti pri temperaturi
od +2 do +8 stopinj Celzija, mora biti v vozilu hladilnik s
termostatom in priključkom na akumulator;

– za prevoz zdravil močnega delovanja in strupov mora
biti v vozilu pritrjena kovinska omarica, ki se da zakleniti;

– v vozilu mora biti tudi ročna škropilnica za dezinfek-
cijo in plastična vreča ali škatla za prazno ovojnino.

13. člen
Glede pogojev in načina dela lekarn in lekarniških po-

družnic se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo lekarni-
ško dejavnost.

D) VETERINARSKI ZAVOD SLOVENIJE

14. člen
Veterinarski zavod Slovenije mora imeti naslednje pro-

store:
– prostor za sprejem strank;
– glede na obseg dela in število delavcev ustrezne pro-

store za strokovne delavce, za vodenje evidence, strokovno
knjižnico, prostore za administracijo;

– sanitarne prostore (umivalnico in prho, garderobo z
omarami za dnevno in delovno obleko in stranišče).

15. člen
Veterinarski zavod Slovenije mora imeti za opravljanje

veterinarske dejavnosti na sekundarni ravni naslednje oddelke:
– oddelek za epizootiologijo;
– oddelek za reprodukcijo;
– oddelek za higieno živil;
– oddelek za zdravstveno varstvo čebel in rib;
– oddelek za laboratorijsko diagnostiko.
– oddelek za patomorfološko diagnostiko in veterinar-

sko higiensko službo (VHS);
– oddelek za administracijo in upravo zavoda.
Posamezni oddelki Veterinarskega zavoda Slovenije

morajo imeti naslednje prostore in opremo:
1. Oddelek za epizootiologijo:
– prostor z računalniško opremo za vodenje evidenc na

svojem delovnem področju.
2. Oddelek za higieno živil:
– prostor za sprejem materiala;
– laboratorij za preiskavo živil;
– pomivalnico in prostor za sterilizacijo;
– prostor za skladiščenje kemikalij;
– pribor in opremo za veterinarskosanitarni pregled me-

sa ter laboratorijsko opremo za izvajanje predpisanih testov
in metod.

3. Oddelek za zdravstveno varstvo čebel in rib:
a) laboratorij za diagnostiko čebeljih bolezni, ki mora

imeti:
– prostor za sprejem in skladiščenje materiala;
– prostor za pripravo in mikroskopiranje vzorcev in

pomivalnico;

– opremo za opravljanje zdravstvenega varstva čebel;
– opremo in inštrumentarij ter druge pripomočke za

izvajanje predpisanih testov in metod;
b) laboratorij za diagnostiko ribjih bolezni, ki mora

imeti:
– prostor za sprejem in skladiščenje materiala;
– opremo za opravljanje zdravstvenega varstva rib;
– opremo in inštrumentarij ter druge pripomočke za

izvajanje predpisanih testov in metod.
4. Oddelek za laboratorijsko diagnostiko:
– prostor za sprejem materiala;
– laboratorij za bakteriološke in serološke preiskave;
– laboratorij za parazitološke preiskave;
– pomivalnica in prostor za sterilizacijo;
– prostor za skladiščenje kemikalij, gojišč in barvil;
– prostor in ustrezne posode za spravljanje kužnega

materiala;
– laboratoriji morajo imeti ustrezno opremo, inštrumen-

tarije ter druge pripomočke za izvajanje predpisanih testov
in metod.

5. Oddelek za patomorfološko diagnostiko in VHS služ-
bo:

a) objekt za ugotavljanje vzroka pogina mora biti ogra-
jen, na vhodu mora biti razkuževalna preproga. Imeti mora
naslednje prostore:

1. secirnico in prostor za sprejem kadavrov, ki mora biti
hlajena in opremljena s posodami za secirana trupla ter imeti
naslednjo opremo:

– mizo za sekcijo malih živali;
– komplet inštrumentov za raztelesbo živali;
– hladilnik za hranjenje patološkega in drugega mate-

riala, namenjenega za preiskavo v diagnostičnem zavodu;
– dva kompleta rokavic, predpasnikov in škornjev, de-

lovne obleke samo za delo v secirnici;
– opremo za sterilizacijo obleke, obutve, inštrumentov

in rokavic;
– laboratorijsko omarico za sekcijski pribor;
– garderobni omari za dnevno in delovno obleko;
– posodo z razkužilom na nožni pritisk;
– kovinsko mizo za odlaganje vzorcev;
2. prostor za dezinfekcijo in sterilizacijo opreme in

pribora;
3. prostor za shranjevanje živalskih odpadkov;
4. shrambo za dezinfekcijsko opremo;
5. ploščad za dezinfekcijo vozil;
prostori morajo biti ločeni na čisti in nečisti del s preho-

dom v sanitarni del;
b) objekt za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in

deratizacije, ki mora imeti:
– prostor za shranjevanje strupov iz skupine I, ki delu-

jejo v obliki plina (fumiganti);
– prostor za shranjevanje drugih strupov, vab in ostale-

ga materiala;
– prostor za pripravljanje raztopin, vab in opravljanje

ostalih priprav v zvezi z ukrepi veterinarskosanitarne zaščite;
– kopalnico z možnostjo za osebno dekontaminacijo;
– omarico za prvo pomoč,
c) za VHS službo, razkuževanje vozil, hlevov in drugih

prostorov:
– potrebno opremo za opravljanje čiščenja in razkuže-

vanja;
– potrebno opremo za prevoz kadavrov;
– prevozna sredstva in opremo za lovljenje in hrambo;

potepuških psov in mačk.
6. oddelek za administracijo in upravo zavoda:
– prostor in opremo za izvajanje vseh administrativnih

nalog.
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E) VETERINARSKA KLINIKA

16. člen
Veterinarska klinika mora imeti glede na registrirano

dejavnost in vrsto ter obseg storitev, ki jih namerava oprav-
ljati oziroma jih opravlja, naslednje prostore in opremo:

– sprejemni prostor za stranke in živali s čakalnico;
– ambulantni prostor za pregled živali;
– ambulantni prostor za pregled živali, za katere se

sumi, da so okužene;
– klinični laboratorij;
– operacijsko dvorano za male ali velike živali;
– prostor za sterilizacijo pribora in instrumentov;
– pomivalnico;
– prostor za shranjevanje zdravil, kemikalij, steklovine,

embalaže in drugega pribora;
– izolator;
– stacionar;
– prostor za delo v popoldanskem času in za nočno

dežurstvo;
– prostor za strokovne delavce s knjižnico;
– prostor za pomožno in tehnično osebje;
– prostor za arhivski material in administrativno osebje;
– garderobo in sanitarije;
– ustrezno urejeno gnojišče.

17. člen
V okviru veterinarske klinike lahko delujejo posamez-

ne specialistične ambulante, ki morajo imeti naslednje pro-
store in opremo:

a) za infekcijske bolezni:
– prostor za pregled živali z ločenim vhodom in opre-

mo za jemanje vzorcev;
– laboratorij ali pogodbo z ustreznim laboratorijem za

diagnostiko kužnih bolezni;
– izolator za kužne bolezni;
– inštrumentarij, opremo in aparature za diagnostiko in

terapijo kužnih bolezni;
b) zobna:
– zobni rtg;
– inhalacijski anestezijski aparat in monitor;
– inštrumentarij, opremo in aparature za periodontolo-

gijo; endodontijo, ortodontijo in maksilofacialno kirurgijo;
c) oftalmološka:
– prostor za pregled živali (temnico) z ustreznim virom

svetlobe;
– direktni in indirektni oftalmoskop, špranjsko svetil-

ko, tonometer;
– inštrumentarij, opremo in aparature za diagnostiko in

terapijo očesnih bolezni;
– inhalacijski anestezijski aparat in monitor;
– inštrumentarij, opremo in aparature za očesno kirur-

gijo;
č) dermatološka:
– prostor za pregled živali;
– opremo za jemanje vzorcev za bakteriološke, miko-

loške, parazitološke, alergološke preiskave;
– priročni laboratorij ali pogodbo z ustreznim laborato-

rijem;
– Woodovo svetilko;
– inštrumentarij, opremo in aparature za diagnostiko in

terapijo kožnih bolezni;
d) ortopedska:
– prostor za pregled živali;
– rtg in temnico;
– inštrumentarij, opremo in aparature za diagnostiko in

terapijo na področju ortopedije;

– prostor za predoperacijsko pripravo;
– aseptično operacijsko dvorano;
– aparat za inhalacijsko narkozo in monitor;
– prostor za pooperativno nego;
– inštrumentarij, opremo in aparature za specialno ki-

rurgijo;
e) travmatološka:
– prostor za pregled živali;
– rtg in temnico, ultrazvok;
– laboratorij ali pogodbo z ustreznim laboratorijem;
– prostor za intenzivno terapijo: kletke za male živali z

ogrevanjem, dovod medicinskih plinov, monitor; oprema,
inštrumentarij in aparature za terapijo šoka; oprema, inštru-
mentarij in aparature za reanimacijo;

– sterilizacijo z avtoklavom;
– prostor za predoperacijsko pripravo;
– operacijsko dvorano;
– inhalacijski anestezijski aparat s kontrolirano ventila-

cijo in monitor za spremljanje respiratornih in kardiovasku-
larnih funkcij;

– opremo, inštrumentarij in aparature za urgentno ki-
rurgijo;

– stacionar;
– hladilnico za kadavre;
– prostor za nočno bivanje med nočnim dežurnim de-

lom;
f) internistična:
– prostor za pregled živali;
– laboratorij ali pogodbo z ustreznim laboratorijem;
– ultrazvok, rentgen in temnico, EKG, endoskop;
– inštrumentarij, opremo in aparature za diagnostiko in

terapijo bolezni srca in ožilja, prebavil, urogenitalnega trak-
ta, endokrinih bolezni;

– stacionar;
g) za ginekologijo in porodništvo:
– prostor za pregled živali;
– ultrazvok;
– inštrumentarij, opremo in aparature za diagnostiko

gravidnosti in terapijo bolezni na področju ginekologije in
porodništva;

– inštrumentarij, opremo in aparature za kirurgijo;
– operacijsko dvorano;
– prostor za pooperativno nego;
h) za ptice, male glodalce, plazilce ali eksotične živali:
– prostor za pregled živali;
– laboratorij ali pogodbo z ustreznim laboratorijem;
– inštrumentarij, opremo in aparature za diagnostiko in

terapijo bolezni ptic, malih glodalcev, plazilcev ali eksotič-
nih živali;

– inštrumentarij, opremo in aparature za kirurgijo;
– stacionar za ptice, male glodalce, plazilce ali eksotič-

ne živali, prilagojen specifičnim potrebam posameznih ži-
valskih vrst.

F) VETERINARSKA POSTAJA V OSEMENJEVALNEM
SREDIŠČU

18. člen
Veterinarska postaja v osemenjevalnem središču mora

imeti za opravljanje zdravstvenega varstva plemenjakov in
njihove zdravstvene sposobnosti za osemenjevanje nasled-
nje prostore:

– prostor za pakiranje in odpremo odvzetega materiala;
– prostor za shranjevanje zdravil;
– prostor za priročni laboratorij;
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– izolacijski prostor za namestitev in osamitev pleme-
njakov, ki nimajo neposrednega stika z drugimi prostori za
bivanje živali (hlev);

– prostor za čiščenje, pripravljanje in hranjenje pribora
za odvzem semena;

– prostor za odvzem semena oziroma poseben boks v
hlevu za ta namen;

– prostor za ugotavljanje zdravstvenih in bioloških vred-
nosti ter za razredčenje in embaliranje semena;

– prostor za skladiščenje, pošiljanje in oddajo semena
(če se seme pošilja izven osemenjevalnega središča) ter za
shranjevanje potrošnega materiala, ki se uporablja pri ose-
menjevanju;

– prostor za rezerve tekočega dušika v primeru, da se z
njim konzervira seme.

Veterinarska postaja v osemenjevalnem središču mora
imeti prevozno sredstvo, posebej prirejeno za distribucijo in
prevoz semena (posoda mora biti ustrezno pritrjena in zava-
rovana pred prevrnitvijo, pokrov posode pa pritrjen tako, da
ne izpade pri prevrnitvi vozila).

Veterinarska postaja v osemenjevalnem središču mora
imeti opremo iz prve, druge, tretje, osme in devete alinee 8.
člena tega pravilnika.

19. člen
Izolacijski prostori so lahko le v ograjenem objektu, ki

je postavljen zunaj osemenjevalnega središča in zunaj nase-
lja, namenjen za popolno osamitev bolnih ali na kužno bole-
zen sumljivih živali. Zgrajen mora biti iz materialov, ki se
dajo temeljito očistiti in razkužiti. Vstop v izolacijske pro-
store je dovoljen le v njih zaposlenim delavcem, veterinar-
skim strokovnim delavcem, ki skrbijo za veterinarsko-sani-
tarni red v izolacijskih prostorih (preiskujejo, nadzirajo in
zdravijo živali), in veterinarskemu inšpektorju.

Izolacijske prostore sestavljajo:
– hlev za sumljive ali bolne živali;
– prostor za shranjevanje krme;
– prostor za shranjevanje zdravil in dezinfekcijskih pre-

paratov in za pakiranje ter odpremo odvzetega materiala;
– ustrezni sanitarni prostori za preoblačenje in kopanje

delavcev (umivalnica in prha, garderobe za dnevno in delov-
no obleko, stranišče);

– posebna gnojna jama ali gnojišče in smetišče.
Izolacijski prostori morajo biti oskrbovani z zadostno

količino vode za napajanje.
Izolacijski prostori morajo imeti lastno opremo za čišče-

nje in razkuževanje prostorov, opreme in pribora.

20. člen
Za vsakega plemenjaka mora biti poseben pribor za

odvzem semena. Pribor za odvzem semena se hrani v poseb-
ni omari.

21. člen
Prostor za odvzem semena mora biti velik vsaj 40 m˛ za

odvzem bikovega semena in vsaj 10 m˛ za odvzem merjašče-
vega, ovnovega ali kozlovega semena. V prostoru mora biti
stojnica ali fantom za odvzem semena ter zaščitne ograje za
ljudi, izdelane tako, da ne predstavljajo nevarnosti za po-
škodbe ljudi in živali.

Tla stojnice morajo biti iz grobega asfalta, gume ali
drugega nedrsečega materiala, ki se lahko čisti in razkužuje.

22. člen
Prostor za ugotavljanje zdravstvene in biološke vredno-

sti ter za razredčevanje in embaliranje semena mora biti
klimatiziran, da zagotavlja temperaturo prostora med 18 in

22 stopinj Celzija. Na oknih morajo biti senčila. Imeti mora
ustrezno opremo za opravljanje predpisanih testov s predpi-
sanimi metodami.

G) VELEDROGERIJA

23. člen
Glede pogojev in načina dela veterinarskih organizacij

za preskrbo z veterinarskimi zdravili in sanitetnim materia-
lom se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo zdravila za
uporabo v veterinarski medicini.

H) VETERINARSKI INŠTITUT SLOVENIJE

24. člen
Veterinarski inštitut Slovenije mora imeti za opravlja-

nje veterinarske dejavnosti na terciarni ravni naslednjo stro-
kovno shemo:

I. Odsek za diagnostiko živalskih kužnih bolezni
a) oddelek za mikrobiologijo, parazitologijo in imuno-

logijo
1. enota za bakteriologijo:
– laboratorij za bakteriologijo;
– laboratorij za mastitis;
– laboratorij za mikobakterije;
– laboratorij za pripravo gojišč;
– mikološki laboratorij,
2. enota za virologijo:
– laboratorij za celične kulture;
– laboratorij za razmnoževanje virusov in posebno ne-

varne kužne bolezni;
– laboratorij za steklino, ki mora biti ločen od ostalih;
– laboratorij za pripravo gojišč,
3. enota za parazitologijo:
– helmintološki laboratorij;
– arahnoentomološki laboratorij;
– protozoološki laboratorij,
4. enota za imunologijo in pripravo vakcin:
– laboratorij za monoklonska protitelesa;
– imunološki laboratorij;
– laboratorij za pripravo vakcin,
5. enota za molekularno biologijo:
– laboratorij za molekularno biologijo;
– laboratorij za fiziokalno kemijo,
6. enota za hematološke in biokemične preiskave:
– laboratorij za hematološke preiskave;
– laboratorij za biokemijske preiskave,
b) oddelek za patologijo:
1. enota za ugotavljanje vzroka pogina:
– secirnica;
– laboratorij za patohistologijo,
2. enota za epidemiologijo in informatiko;
c) oddelek za serologijo:
– laboratoriji za serološke preiskave.
II. odsek za higieno živil z bromatologijo
– bakteriološki laboratorij;
– kemijski laboratorij;
– laboratorij za biološka rezidua.
III. odsek za higieno in patologijo prehrane
– bakteriološki laboratorij;
– kemijski laboratorij;
– laboratorij za biološka rezidua v krmi.
IV. odsek za preizkušanje in kontrolo zdravil:
– kemijski laboratorij;
– farmakološki laboratorij;
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– toksikološki laboratorij;
– endokrinološki laboratorij.
V. Odsek za higieno okolja in DDD
– laboratorij za olfaktometrijo;
– laboratorij za kontrolo učikovitosti DDD.
VI. Odsek za reprodukcijo in genetiko
– laboratorij za krvne skupine;
– laboratorij za andrologijo;
– laboratorij za steriliteto;
– laboratorij za embriotransfer.
VII. Odsek za inter in intra laboratorijsko kontrolo in

standardizacijo diagnostičnih prostorov in opreme.
VIII. Odsek za laboratorijske živali.
IX. Odsek za sprejem vzorcev.
X. Knjižnica.

25. člen
Za opravljanje terciarne dejavnosti morajo imeti odseki,

oddelki in enote naslednje prostore:
1. Odseki:
Vsak odsek mora imeti:
– prostor za sprejem strank in materiala;
– obsegu dela ustrezne prostore za oddih in strokovne

delavce, za vodenje evidenc, strokovno knjižnico ter prosto-
re za administracijo.

2. Oddelki:
Oddelki morajo biti med seboj ločeni.
Oddelek za patologijo mora biti ograjen, na vhodu mo-

ra biti razkuževalna preproga. Imeti mora naslednje prostore:
– prostor za sprejem kadavrov, ki mora biti hlajen in

opremljen s posodami za secirana trupla;
– secirnico;
– prostor za dezinfekcijo in sterilizacijo opreme in pri-

bora;
– prostor za shranjevanje živalskih odpadkov;
– shrambo za dezinfekcijsko opremo;
– ploščad za dezinfekcijo vozil.
Prostori morajo biti ločeni na čisti in nečisti del s pre-

hodom v sanitarni del.
3. Enote:
Vsaka enota mora imeti obsegu storitev in številu zapo-

slenih ljudi ustrezne:
– sanitarne prostore (umivalnico in prho, garderobo z

omarami za dnevno in delovno obleko in stranišče) ločene
na čisti in nečisti del na način, s katerim je onemogočeno
prenašanje kužnega materiala;

– prostor za pomivalnico in sterilizacijo;
– prostor za pripravo materiala;
– prostore za skladiščenje kemikalij, gojišč in barvil;
– prostore za opravljanje posameznih dejavnosti.

26. člen
Laboratoriji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– vsak laboratorij mora biti opremljen za izvajanje pred-

pisanih testov in metod z njegovega področja dela v skladu z
načeli dobre laboratorijske prakse (GLP) in zahtevami akre-
ditacije;

– v laboratorijih mora biti zagotovljeno dodatno pre-
zračevanje (digestorij)

– laboratorij za steklino in posebno nevarne kužne bo-
lezni mora biti ločen od ostalih in urejen ter opremljen na
način, s katerim je onemogočeno prenašanje kužnih agensov.

27. člen
Laboratoriji, enote in oddelki morajo biti medsebojno

povezani z računalniško mrežo, računalniška mreža pa z
odsekom za centralni sprejem vzorcev in materiala.

I) ZASEBNI VETERINARSKI INŠTITUT

28. člen
Zasebni veterinarski inštitut mora izpolnjevati pogoje iz

24. do 27. člena tega pravilnika.

III. KADRI IN NJIHOVA STROKOVNA
USPOSOBLJENOST

29. člen
A) Veterinarska ambulanta, ki ne opravlja storitev jav-

ne veterinarske službe, mora imeti:
– 1 strokovnega vodjo ambulante: doktorja veterinar-

ske medicine.
Veterinarska ambulanta, ki opravlja storitve javne vete-

rinarske službe, mora imeti naslednje kadre:
– 1 strokovnega vodjo: doktorja veterinarske medicine

z najmanj 3 leti delovnih izkušenj;
– 2 doktorja veterinarske medicine;
– 1 veterinarskega tehnika ali živinorejsko-veterinar-

skega tehnika.
Veterinarska ambulanta v velikem živinorejskem cen-

tru mora imeti naslednje kadre:
– 1 strokovnega vodjo: doktorja veterinarske medicine

z najmanj 3 leti delovnih izkušenj z ustrezno specializacijo
ali magisterijem;

– 1 doktorja veterinarske medicine;
– 1 veterinarskega ali živinorejsko-veterinarskega teh-

nika.
B) Veterinarska bolnica mora imeti najmanj naslednje

kadre:
– 1 strokovnega vodjo: doktorja veterinarske medicine

z najmanj 5-letno strokovno prakso;
– 1 doktorja veterinarske medicine;
– 1 veterinarskega ali živinorejsko-veterinarskega teh-

nika,
– 1 hlevarja.
C) Veterinarska lekarniška postaja, lekarna in lekarni-

ška podružnica mora imeti kadre v skladu s predpisi, ki
urejajo lekarniško dejavnost.

D) Veterinarski zavod mora imeti naslednje kadre:
– strokovnega vodjo zavoda: magistra ali specialista iz

delovnega področja zavoda z najmanj 10 leti delovnih izku-
šenj;

– vodjo območne enote: doktorja veterinarske medici-
ne z najmanj 8 leti delovnih izkušenj;

– vodjo oddelka zavoda: magistra ali specialista s po-
dročja dela oddelka z najmanj 10 leti delovnih izkušenj;

– vodjo oddelka območne enote: magistra ali speciali-
sta s področja dela oddelka z najmanj 5 leti delovnih izku-
šenj;

– vodjo izpostave: magistra ali specialista s področja
dela izpostave z najmanj 5 leti delovnih izkušenj;

– veterinarske strokovne delavce: doktorje veterinarske
medicine.

E) Veterinarska klinika mora imeti najmanj naslednje
kadre:

– 1 strokovnega vodjo: doktorja veterinarske medicine
z najmanj 5-letno strokovno prakso – specializacijo ali oprav-
ljenim magisterijem s področja zdravstvenega varstva živali;

– po enega specialista za posamezno dejavnost, za kate-
ro se klinika verificira;

– veterinarske ali živinorejsko-veterinarske tehnike za
pomoč posameznemu specialistu;

– 2 pomožna delavca z opravljenim tečajem o temeljnih
znanjih o kužnih boleznih živali – hlevarja.
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F) veterinarska postaja v osemenjevalnem središču mo-
ra imeti naslednje kadre:

a) v govedorejskem osemenjevalnem središču, ki ima
oddelek za reprodukcijo:

– 1 strokovnega vodjo: specialista ali magistra s po-
dročja zdravstvenega varstva ali reprodukcije govedi z naj-
manj 5 let delovnih izkušenj;

– 1 doktorja veterinarske medicine;
– 1 veterinarskega ali živinorejsko-veterinarskega teh-

nika.
b) v prašičerejskem osemenjevalnem središču, ki ima

oddelek za reprodukcijo najmanj:
– strokovno vodjo: doktorja veterinarske medicine; spe-

cialista ali magistra s področja zdravstvenega varstva ali
reprodukcije prašičev z najmanj 5 let delovnih izkušenj;

– 1 doktorja veterinarske medicine;
– 2 veterinarska ali živinorejsko veterinarska tehnika.
G) Veledrogerija mora imeti kadre v skladu s predpisi,

ki urejajo zdravila za uporabo v veterinarski medicini.
H) in I) Veterinarski inštitut Slovenije oziroma zasebni

veterinarski inštitut mora imeti naslednje kadre:
– vodjo inštituta: doktorja veterinarskih znanosti s 15

leti delovnih izkušenj;
– vodjo odseka: doktorja veterinarskih znanosti s po-

dročja del odseka s 15 leti delovnih izkušenj;
– vodjo oddelka: doktorja veterinarskih znanosti s po-

dročja del oddelka z 10 leti delovnih izkušenj;
– vodjo enote: doktorja veterinarskih znanosti s po-

dročja dela enote z 8 leti delovnih izkušenj;
– vodjo laboratorija: magistra ali specialista s področja

dela laboratorija s 5 leti delovnih izkušenj;
– veterinarske strokovne delavce: doktorje veterinarske

medicine;
– tehnične sodelavce: s V., VI. in VII. stopnjo izobrazbe.

30. člen
Samostojno strokovno delo v veterinarskih organizaci-

jah lahko opravljajo samo doktorji veterinarske medicine, ki
so opravili predpisan strokovni izpit.

Trihinoskopski pregled lahko opravljajo veterinarski
ali živinorejsko-veterinarski tehniki, pomožna dela trihino-
skopskega pregleda pa tudi veterinarski laboranti, ki so opra-
vili izpit iz trihinoskopije.

Rutinske parazitološke preiskave lahko opravlja veteri-
narski tehnik, živinorejsko-veterinarski tehnik ali medicin-
ski laborant, ki je opravil šestmesečno izpopolnjevanje iz
parazitologije.

31. člen
Za veterinarsko tehnična dela po drugem odstavku 94.

člena zakona o veterinarstvu se štejejo:
– zaščitno cepljenje živali po navodilu doktorja veteri-

narske medicine;
– zaščitno cepljenje prašičev proti rdečici in perutnine

proti kužnim boleznim perutnine, če pristojni inšpektor me-
ni, da to epizootiološka situacija dopušča;

– aplikacije zdravil živalim po navodilu doktorja vete-
rinarske medicine;

– odvzem krvi za serološke preiskave, mleka za bakte-
riološke preiskave in iztrebkov za koprološke preiskave,
opravljanje tehničnih del preiskave na kokošji tif;

– opravljanje veterinarsko-higienske službe;
– odvzem vzorcev in opravljanje trihinoskopije, pomoč

pri tehničnih opravilih veterinarsko-sanitarnega pregleda mesa;

– osemenjevanje živali in vodenje evidence osemenje-
vanja;

– razporejanje zdravil, bioloških preparatov in razkužil
v shrambi zdravil, po navodilu doktorja veterinarske medici-
ne;

– pripravljanje razkužil in insekticidov in opravljanje
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije po navodilu dok-
torja veterinarske medicine;

– odvzem semena pod nadzorstvom doktorja veterinar-
ske medicine;

– opravljanje preprostih veterinarskih storitev (kastra-
cija pujskov, žaganje rogov, korekcija parkljev);

– opravljanje rutinskih laboratorijskih preiskav in stori-
tev pod nadzorstvom doktorja veterinarske medicine;

– opravljanje drugih veterinarsko-tehničnih opravil pod
nadzorstvom doktorja veterinarske medicine;

– vodenje evidence in dokumentacije po navodilu dok-
torja veterinarske medicine.

Pri veterinarsko-tehničnih delih iz prejšnjega odstavka,
ki jih je odredil doktor veterinarske medicine, mora biti v
evidenci vpisano ime in priimek doktorja veterinarske medi-
cine, ki je opravilo odredil in veterinarskega tehnika, ki je
delo opravil.

32. člen
Za veterinarska pomožna dela po drugem odstavku 94.

člena zakona o veterinarstvu se štejejo:
– aplikacija zdravil v prisotnosti doktorja veterinarske

medicine;
– odvzem krvi za serološke preiskave, mleka za bakte-

riološke preiskave in iztrebkov za koprološke preiskave po
navodilu doktorja veterinarske medicine;

– pomoč pri raztelesbi živali;
– razkuževanje prostorov, pribora, orodja in vozil;
– osemenjevanje svinj.

33. člen
Za dela veterinarskega higienika po drugem odstavku

94. člena zakona o veterinarstvu se štejejo:
– sprejem prijave pogina živali;
– prevoz živalskih trupel in drugih odpadkov živalske-

ga izvora;
– razkuževanje prostora, to je mesta, kjer je truplo leža-

lo;
– pomoč pri obdukciji poginjenih živali in odiranje ži-

valskih trupel;
– neškodljivo odstranjevanje živalskih trupel in odpad-

kov ter dezinfekcija in odprema kož;
– higiensko vzdrževanje zbiralnice, secirnice in vozila

za prevoz živalskih trupel in odpadkov;
– pomoč pri vzdrževanju veterinarsko-sanitarnega reda

v prostorih zbiralnice, secirnice in kafilerije ter okolice teh
objektov;

– pranje in dezinfekcija vozil in opreme za odpadke in
dezinfekcija delovnih oblek in obutve;

– pomoč pri odvzemu in odpremi vzorcev za preiskavo;
– vsa pomožna dela v prostoru za sumljive živali pri

izvajanju postopka z neregistriranimi in necepljenimi psi ter
pri vakcinaciji psov;

– pomoč pri izvajanju dezinfekcije, dezinsekcije in de-
ratizacije.
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IV. NAČIN IN POSTOPEK TER ROKI ZA
VERIFIKACIJO VETERINARSKIH ORGANIZACIJ TER

NAČIN IN ROKI NJIHOVEGA PREVERJANJA

34. člen
Z verifikacijo veterinarskih organizacij iz tega pravilni-

ka se ugotovi, ali izpolnjujejo s tem pravilnikom predpisane
organizacijske, strokovne in higiensko-tehnične pogoje gle-
de prostorov in opreme ter kadrovske pogoje.

35. člen
Veterinarske organizacije morajo vložiti zahtevek za

verifikacijo pri Veterinarski upravi Republike Slovenije ozi-
roma Veterinarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: pri-
stojni organ) in priložiti naslednjo dokumentacijo:

1. zasebna veterinarska dejavnost:
– izpis iz sodnega registra oziroma registra samostojnih

podjetnikov;
– uporabno dovoljenje za objekt s skico tlorisa;
– sistemizacijo in zasedbo (ime in priimek, izobrazba,

delovne izkušnje) delovnih mest,
2. javna veterinarska dejavnost na sekundarni in ter-

ciarni ravni:
– uporabno dovoljenje za objekt s skico tlorisa;
– sistemizacijo in zasedbo (ime in priimek, izobrazba,

delovne izkušnje) delovnih mest;
– akreditacijsko listino.
Akreditacijsko listino predložijo najpozneje od 1. 1.

1998 dalje.

36. člen
Pristojni organ preverja izpolnjevanje predpisanih po-

gojev veterinarskih organizacij najmanj vsake 3 leta od
opravljene verifikacije.

Ponovno preverjanje se izvede po enakem postopku kot
verifikacija veterinarske organizacije.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen
V 6 letih po uveljavitvi tega pravilnika morajo strokov-

ni vodje odsekov, oddelkov, enot in laboratorijev opraviti
predpisano specializacijo oziroma doseči predpisano izo-
brazbo.

38. člen
Veterinarske organizacije, ki nameravajo opravljati za-

sebno veterinarsko dejavnost, morajo vložiti zahtevke za
verifikacijo pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Veterinarske organizacije, ki nastanejo s preoblikova-
njem obstoječih veterinarskih zavodov, morajo vložiti zah-
tevke za verifikacijo v roku 3 mesecev od vpisa v sodni
register oziroma register podjetnikov posameznikov.

Obstoječe verificirane zasebne veterinarske organizaci-
je se morajo uskladiti s tem pravilnikom in vložiti zahtevo za
verifikacijo po tem pravilniku do 31. 12. 1996.

Veterinarski zavod Slovenije in Veterinarski inštitut
Slovenije se morata uskladiti s tem pravilnikom in vložiti
zahtevo za verifikacijo v 3 mesecih po uveljavitvi tega pra-
vilnika.

39. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o strokovnih, organizacijskih, kadrovskih in hi-
gienskotehničnih pogojih za delo veterinarskih organizacij
(Uradni list SRS, št. 40/85).

40. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-03/96
Ljubljana, dne 23. januarja 1996.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

285.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91) izdaja minister za znanost in tehno-
logijo

P R A V I L N I K
o oblikovanju in izvajanju programov razvoja

raziskovalne dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja oblikovanje programov razvoja raz-

iskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji in izvajanje ter
financiranje programov pospešenega razvoja, kadar so pred-
videni v programu razvoja.

Programi razvoja raziskovalne dejavnosti predstavljajo
strokovne podlage za oblikovanje nacionalnega raziskoval-
nega programa.

Programi pospešenega razvoja predstavljajo skupine
soodvisnih projektov, s katerimi se zagotavlja dvig kako-
vostne ravni raziskovalne dejavnosti na posameznem po-
dročju v Republiki Sloveniji oziroma organizirano vzpostav-
ljanje novih področij.

2. člen
Ministrstvo za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju:

ministrstvo) oblikuje programe razvoja na podlagi analize
stanja v raziskovalni dejavnosti v državi, na podlagi analiz o
razvoju znanosti in tehnologije v razvitem svetu ter na pod-
lagi ugotovljenih razvojnih potreb Slovenije in razpoložlji-
vih proračunskih sredstev za financiranje razvojnih progra-
mov iz 1. člena tega pravilnika.

3. člen
Minister za znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: mi-

nister) določi programe pospešenega razvoja raziskovalne
dejavnosti na področju posamezne vede potem, ko je na
predlog Nacionalnega sveta za raziskave in razvoj o predlo-
gu programa pospešenega razvoja sprejel stališče tudi Svet
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Vlada Re-
publike Slovenije.

Program pospešenega razvoja je sestavni del kratkoroč-
nega dela nacionalnega raziskovalnega programa.
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4. člen
Minister določi za proračunsko leto, na katero se nana-

šajo programi pospešenega razvoja okvirni delež sredstev, ki
je namenjen financiranju ukrepov iz programov pospešenega
razvoja po tem pravilniku.

Za financiranje ukrepov v okviru programov pospeše-
nega razvoja veljajo določbe pravilnikov za financiranje po-
sameznih vrst projektov, če s tem pravilnikom ni določeno
drugače.

5. člen
Za posamezen program pospešenega razvoja se določi

nosilca.
Za nosilca programa pospešenega razvoja se lahko do-

loči vrhunski domač ali tuj raziskovalec, ki ima pregled nad
gibanjem strok v svetu in razvojnimi potrebami Slovenije ter
ima pregled nad raziskovalnim potencialom za področje, ki
je predmet razvojnega programa.

Nosilec programa pospešenega razvoja opravlja oziro-
ma organizira vsebinsko koordinacijo med izvajalci ukrepov
in daje ministru svoje mnenje o vsakem izvedbenem projektu.

6. člen
Ministrstvo določi skrbnika posameznega programa

pospešenega razvoja.
Skrbnik programa pospešenega razvoja je strokovni de-

lavec ministrstva, ki opravlja pregled nad vsemi projekti, s
katerimi se izvaja program pospešenega razvoja ter analitsko
spremlja izvajanje celotnega programa. Pri tem sodeluje z
izvajalci projektov ter nosilcem programa pospešenega
razvoja.

7. člen
Za izvajanje posameznih ukrepov iz programa pospeše-

nega razvoja se sklepajo pogodbe z izvajalci na način, kot je
to določeno s pravilniki za financiranje posameznih vrst
projektov.

8. člen
Ministrstvo spremlja uresničevanje programa pospeše-

nega razvoja. Kolikor uresničevanje ne poteka po rokovnem
planu in v okviru dodeljenih sredstev, ministrstvo zahteva
odpravo motenj ali določi novega nosilca programa pospeše-
nega razvoja, če motnje niso bile pravočasno odpravljene.

9. člen
Ministrstvo podrobno poroča o porabi sredstev po tem

pravilniku Vladi Republike Slovenije ter javnosti.

II. OBLIKOVANJE PROGRAMOV RAZVOJA

10. člen
Program razvoja oblikujejo ekspertna telesa ministrstva

in drugi subjekti po postopku usklajevanja stališč in intere-
sov gospodarstva, raziskovalcev in države.

Organizacijo postopka določi minister.

11. člen
Programi razvoja, ki jih oblikuje ministrstvo za posa-

mezna raziskovalna področja vsebujejo:

– kratek opis razvoja področja v svetu in v Sloveniji v
aktualnem obdobju;

– prikaz stanja raziskovalnega kadra in infrastrukture v
Sloveniji;

– pretok in uporabo znanja v Sloveniji;
– vpetost v visokošolsko izobraževanje;
– področja, ki zaostajajo po kakovosti rezultatov znan-

stvenega raziskovanja za znanostjo in stroko v svetu;
– področja, ki zaostajajo v pogojih za raziskovalno delo

za povprečjem v Sloveniji;
– področja, za katera ni zadostnih zmogljivosti za učin-

kovito usposabljanje inovacijskega potenciala glede na pov-
praševanje po tehnološkem razvoju in drugih ekspertizah za
uporabnike;

– ki so postala pomembna za razvoj, pa na njih ni
organizirane raziskovalne dejavnosti.

– ocena izvajanja NRP na obravnavanam področju;
– opredelitev ciljev in ukrepov za pospešen razvoj raz-

iskovalne dejavnosti na izbranih področjih.

12. člen
Predloge programov razvoja raziskovalne dejavnosti na

področju posamezne vede pripravijo pristojni področni sveti
za srednjeročno obdobje (najmanj triletno), na podlagi:

– znanstvenega predvidevanja družbenega razvoja v
svetu in razvojnih potreb Slovenije, oblikovanih ob poslov-
no in razvojno raziskovalnih panelih, panelih o ciljnih raz-
iskovalnih programih ter panelih o poročilih ob zaključenih
projektih;

– stališč sprejetih ob razpravi o izvajanju nacionalnega
raziskovalnega programa v Vladi Republike Slovenije in
Državnem zboru,

– poročil o evalvaciji raziskovalne dejavnosti, ki jih v
skladu s predpisom, ki določa merila za ocenjevanje kakovo-
sti raziskovalne dejavnosti in evidenco ter spremljanje raz-
iskovalne dejavnosti, predložijo raziskovalne organizacije.

13. člen
Razvojna relevanca raziskovalne dejavnosti na posa-

meznem področju se ugotavlja z vidika razvojnih ciljev Slo-
venije na področjih, kot so:

1. Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo
2. Ključne tehnologije
3. Racionalizacija proizvodnje in porabe energije
4. Napredek gospodarske infrastrukture
4.1. Promet, telekomunikacije,
4.2. Smotrna raba prostora;
5. Varstvo okolja
5.1. Preprečevanje onesnaževanja okolja
5.2. Odkrivanje in odstranjevanje onesnaženosti okolja
6. Preprečevanje in zdravljenje bolezni
7. Socialni razvoj in javne službe
7.1. Stanovanje
7.2. Osnovno izobraževanje
7.3. Delovni pogoji
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8. Nacionalni razvoj
8.1. Narodno vprašanje
8.2. Oblikovanje kulturnih prostorov
8.3. Osnove strategije razvoja Slovenije
8.4. Ekonomsko planiranje
9. Raziskovanje in izkoriščanje zemeljskih virov
10. Splošno širjenje znanja
10.1 Napredek znanosti
10.2 Visokošolsko izobraževanje
11. Varstvo pred nesrečami
12. Obrambna sposobnost
Ob oblikovanju ciljnih raziskovalnih projektov se lahko

uveljavijo tudi nova ciljna področja.

III. OBLIKOVANJE PROGRAMOV POSPEŠENEGA
RAZVOJA

14. člen
Posamezen predlog programa pospešenega razvoja ob-

likujejo strokovna telesa ministrstva skladno z določili tega
pravilnika.

15. člen
V posameznem programu pospešenega razvoja morajo

biti navedeni:
1. Ožje področje raziskovalne dejavnosti in navedba

razlogov za razvojne ukrepe (v nadaljevanju: ukrepi) v tej
dejavnosti.

2. Ukrepi za dosego pospešenega razvoja, kot na pri-
mer:

– sprememba raziskovalnega programa;
– zagotovitev primerne kadrovske sestave;
– izboljšava pogojev za raziskovanje mladih razisko-

valcev;
– prilagoditev števila mladih raziskovalcev potrebam;
– obnovitev opreme;
– določitev krajevne razmestitve laboratorijev in dejav-

nosti;
– vključitev tujih znanstvenikov v raziskovalno enoto;
– specializacija ali dopolnilno izobraževanje razisko-

valcev v tujini;
– ustanovitev novih raziskovalnih ali drugih organiza-

cij in druge institucionalne spremembe.
3. Nosilec programa pospešenega razvoja in roki za

izvedbo ukrepov.
4. Obseg sredstev za financiranje izvedbe ukrepov.

16. člen
Za pripravo posameznih programov pospešenega raz-

voja minister s sklepom imenuje posebne komisije (v nada-
ljevanju: komisije), ki jih sestavljajo:

– raziskovalci s področja ali sorodnega področja, ki
imajo naziv znanstveni svetnik in niso nacionalni koordina-
torji ali predsedniki področnih svetov;

– po en predstavnik univerz;
– predstavnik Sveta za znanost in tehnologijo;
– predstavniki interesentov (raziskovalci drugih znan-

stvenih disciplin),
– predstavniki interesentov (raziskovalci drugih znan-

stvenih disciplin, gospodarske in druge infrastrukture, indu-
strije, državne uprave);

– predstavnik ministrstva.
Komisije pripravijo predloge programov pospešenega

razvoja v roku, ki je določen v sklepu o imenovanju ko-
misije.

17. člen
Program pospešenega razvoja se lahko oblikuje tudi na

pobudo:
– Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
– Nacionalnega sveta za raziskave in razvoj in področ-

nih svetov za raziskave in razvoj,
– raziskovalnih organizacij, univerze in Slovenske aka-

demije znanosti in umetnosti,
– posameznih raziskovalcev,
– gospodarskih organizacij,
– ministrstev,
– strokovnih društev,
– Gospodarske zbornice Slovenije.

18. člen
Pobuda mora vsebovati:
a) opis obstoječe znanstveno raziskovalne razvitosti na

določenem področju v primerjavi s svetom in raziskovalno
dejavnostjo na drugih področjih v Sloveniji;

b) opis relevance znanj in raziskovalnega kadra s tega
področja za uresničevanje razvojnih ciljev Slovenije;

c) predloge ukrepov, kot so:
– okrepitve obstoječe raziskovalne enote;
– ustanavljanje novih raziskovalnih enot;
– doktorsko in podoktorsko usposabljanje kadrov;
– vključevanje tujih vodilnih raziskovalcev v domače

raziskovalne enote;
– vključevanje v mednarodno raziskovalno sodelovanje;
– ustanovitev instrumentalnega infrastrukturnega centra;
– investicije v opremo;
– in druge;
d) predlog nosilca razvojnega programa;
e) plan financiranja izvedbe ukrepov po obsegu in virih.

19. člen
Predloge programov pospešenega razvoja obravnavajo

področni sveti in Nacionalni svet za raziskave in razvoj, ki
določi prioritetni vrstni red za izvajanje programov pospeše-
nega razvoja oziroma v posameznih programih pospešenega
razvoja uskladi izbor ukrepov z razpoložljivim obsegom pro-
računskih sredstev za izvedbo.

20. člen
Za izvedbo programa pospešenega razvoja sprejme mi-

nister sklep.
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V sklepu določi okvirna sredstva za posamezne vrste
ukrepov, nosilca in skrbnika programa pospešenega razvoja
in rok za predložitev plana izvedbe ukrepov.

IV. IZVAJANJE IN FINANCIRANJE PROGRAMA
POSPEŠENEGA RAZVOJA

21. člen
Za izvedbo posameznega programa pospešenega razvo-

ja lahko minister poleg rednih razpisov objavi še posebne
razpise za financiranje ukrepov, predvidenih v programih
pospešenega razvoja.

V posebnih razpisih morajo biti navedeni posebni po-
goji za izbor izvajalcev, ki izhajajo iz programa pospešenega
razvoja.

Posebni pogoji se lahko nanašajo na usposobljenost
izvajalca.

Prijavitelji predložijo podroben plan izvajanja ukrepov
v obliki projektne dokumentacije, predpisane s pravilniki
ministrstva, ki urejajo financiranje projektov in programov
iz državnega proračuna.

22. člen
Predložene ukrepe za izvedbo programa pospešenega

razvoja ocenijo komisije iz 16. člena tega pravilnika.
Komisije upoštevajo ocene recenzentov in pripravijo

mnenje o posameznem ukrepu v skladu s kriteriji ministr-
stva.

Komisije ocenijo vsestransko usklajenost ukrepov v
posameznem programu pospešenega razvoja glede na usme-
ritve razvoja raziskovalne dejavnosti, družbenega razvoja in
glede na razpoložljiva sredstva proračuna ter posredujejo
oceno področnim svetom.

23. člen
Področni sveti predlagajo Nacionalnemu svetu za raz-

iskave in razvoj izvajalce ukrepov posameznega programa
pospešenega razvoja.

Nacionalni svet za raziskave in razvoj predlaga mini-
stru prioritetni vrstni red za izvajanje programov pospešene-
ga razvoja glede na to, ali v okviru razpoložljivih sredstev
zagotavljajo bolj učinkovito prilagoditev raziskovalne de-
javnosti razvojnim potrebam Republike Slovenije.

24. člen
Minister najkasneje do konca oktobra tekočega leta ali

po zaključku posebnih razpisov iz 21. člena tega pravilnika,
s sklepom za sledeče proračunsko leto določi:

– raziskovalno organizacijo, ki izvaja ukrepe programa
pospešenega razvoja na posameznem področju;

– uveljavljenega raziskovalca, ki prevzema vodenje ra-
ziskovalne enote v času izvajanja ukrepov iz programa po-
spešenega razvoja;

– roke, v katerih bodo izvedeni ukrepi;
– obseg dodeljenih sredstev;
– skrbnika programa pospešenega razvoja na ministr-

stvu;
– rok, do katerega je treba skleniti pogodbo o izvajanju

ukrepov iz programa pospešenega razvoja.

25. člen
Ministrstvo obvesti izvajalce ukrepov iz programov pos-

pešenega razvoja o sklepu ministra in jim najkasneje v osmih
dneh po sprejemu sklepa pošlje predloge pogodb.

Če ne pride do uskladitve pogodbenih določil minister
sproži ponoven postopek izbora izvajalca ukrepov programa
pospešenega razvoja.

26. člen
Izvajanje ukrepov iz programa pospešenega razvoja se

financira iz državnega proračuna v prvem naslednjem prora-
čunskem letu.

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

27. člen
Učinke izvajanja programov pospešenega razvoja in

namembnost porabe sredstev spremlja ministrstvo v skladu z
drugimi predpisi, ki določajo način ocenjevanja in spremlja-
nja posameznih projektov.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 49/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.

prof. dr. Rado Bohinc l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo
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286.

Na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 34.člena zakona o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/86), izdaja
minister za zdravstvo

S E Z N A M
gotovih zdravil, za katera je bilo od 24. 6. 1995 do 29. 9. 1995 dano dovoljenje, da smejo v promet

Od 24. 6. 1995 do 29. 9. 1995 je dano dovoljenje za promet naslednjih gotovih zdravil
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V seznamu gotovih zdravil, za katera je bilo od 19.
junija 1992 do  29. septembra 1995 dano dovoljenje, da
smejo v promet (Uradni listi RS, št.59/92, 36/93, 65/95) se
pod zaporednimi številkami

969 (št. odločbe 512/B-720/92)

970 (št. odločbe 512/B-720/92)

971 (št. odločbe 512/B-722/92)

1378 (št. odločbe 512/B-1405/93)

1379 (št. odločbe 512/B-1406/93)

1380 (št. odločbe 512/B-1407/93)

3157 (št. odločbe 512/B-3503/95)

3158 (št. odločbe 512/B-3504/95) besedilo črta.

Št. 512-18/95
Ljubljana, dne 21. decembra 1995.

Minister
za zdravstvo

dr. Božidar Voljč l. r.

287.

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) Ministrstvo
za notranje zadeve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v

državnih organih

Za mesec februar 1996 znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 7.176 SIT;
– študentom 14.693 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 34.605 SIT;
– za 20 let delovne dobe 51.908 SIT;
– za 30 let delovne dobe 69.210 SIT;
3. solidarnostne pomoči 69.210 SIT;
4. regres za prehrano med delom 10.789 SIT;
5. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Slove-

niji, ki traja:
– 6 do 8 ur 1.877 SIT;
– 8 do 12 ur 2.697 SIT;
– nad 12 ur 5.394 SIT;
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6. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe

kategorije do 4.714 SIT;
– brez računa 1.618 SIT;
7. kilometrina 23 SIT;
8. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer 11,50 SIT;

9. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 19.419 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 23.735 SIT;
10. ţerenski dodatek 1.133 SIT.

Št. 0510/8-142/217-6-96
Ljubljana, dne 23. januarja 1996.

Andrej Šter l. r.
Minister

za notranje zadeve

SODNI SVET

288.

Na podlagi tretjega odstavka 61. člena, drugega odstav-
ka 62. člena in drugega odstavka 66. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet Republike Slovenije
na 42. seji dne 30. 11. 1995 in 46. seji dne 18. 1. 1996 sprejel

S K L E P

Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur:

za prosti mesti predsednika in namestnika predsednika
Delovnega sodišča v Celju,

za prosta mesta podpredsednikov Okrožnega sodišča v
Murski Soboti, Delovnega sodišča v Kopru in Višjega sodi-
šča v Ljubljani,

za prosta mesta predstojnikov in namestnikov predstoj-
nikov Okrajnih sodišč v Brežicah, Celju, Črnomlju, Gornji
Radgoni, Ilirski Bistrici, na Jesenicah, Kopru, Kranju, Kr-
škem, Lenartu, Lendavi, Ljutomeru, Mariboru, Murski So-
boti, Novem mestu, Piranu, Postojni, Radovljici, Sevnici,
Sežani Slovenski Bistrici, Slovenj Gradcu, Slovenskih Ko-
njicah, Šentjurju pri Celju, Škofji Loki, Šmarju pri Jelšah,
Trebnjem in Velenju

in za prosto mesto namestnika predstojnika na Okraj-
nem sodišču v Žalcu.

Rok za prijave je 15 dni, od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Pisne prijave sprejema Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

289.

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 46. seji dne 18. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrajnega

sodišča

Na položaj svetnika okrajnega sodišča se imenuje:
Janez Stariha, okrajni sodnik na Okrajnem sodišču v

Krškem
o imenovanju sodnic na položaj svetnic okrožnega so-

dišča
Na položaj svetnic okrožnega sodišča se imenujeta:
Vera Derenda Vatovec, okrožna sodnica na Okrožnem

sodišču v Ljubljani,
Bojana Istenič, okrožna sodnica na Okrožnem sodišču

v Ljubljani.

Predsednica
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Alenka Jelenc Puklavec l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

290.

Na podlagi petega odstavka 23. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) je personalna komi-
sija na 6. seji dne 11. 1. 1996 sprejela

S K L E P
o imenovanju državnih tožilcev na položaj svetnikov

državnih tožilstev

Na položaj svetnikov oziroma svetnic okrožnega dr-
žavnega tožilstva se imenujejo:

– Niko Bricelj, okrožni državni tožilec Okrožnega dr-
žavnega tožilstva v Novem mestu,

– Franc Žunič, okrožni državni tožilec Okrožnega dr-
žavnega tožilstva v Novem mestu,

– Primož Trebežnik, okrožni državni tožilec Okrožne-
ga državnega tožilstva v Kopru,

– Aleš Murko, okrožni državni tožilec Okrožnega dr-
žavnega tožilstva v Ljubljani,

– Barbara Brecelj, okrožna državna tožilka Okrožnega
državnega tožilstva v Ljubljani,

– Tatjana Devčič Svetek, okrožna državna tožilka
Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani,

– Alenka Erker Skulj, okrožna državna tožilka Okrož-
nega državnega tožilstva v Ljubljani,

– Sanja Javor Pajenk, okrožna državna tožilka Okrož-
nega državnega tožilstva v Ljubljani,

– Slavica Sketelj, okrožna državna tožilka Okrožnega
državnega tožilstva v Ljubljani,

– Dragica Završnik, okrožna državna tožilka Okrožne-
ga državnega tožilstva v Ljubljani,

– Janez Šinkovec, okrožni državni tožilec Okrožnega
državnega tožilstva v Ljubljani,

– Peter Volgemut, okrožni državni tožilec Okrožnega
državnega tožilstva v Ljubljani.

Št. 36/95
Ljubljana, dne 18. januarja 1996.

Generalni državni tožilec RS
Anton Drobnič l. r.
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OBČINE

CANKOVA–TIŠINA

291.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – US RS, št. U-I-13/94-65,
45/94 – odločba US RS, št. U-I-144/94-18 in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, RS št. U-I-285/94-105,
63/95 – obvezna razlaga in 65/95 – odločba US RS, št. U-I-
58/95-7) ter 21. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni
list RS, št. 53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na
10. seji dne 14. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu

Občine Cankova-Tišina za leto 1995

1. člen
V odloku o proračunu Občine Cankova-Tišina za leto

1995 (Uradni list RS, št. 53/95) se v 3. členu spremeni prvi
odstavek ter se glasi:

Prihodki proračuna občine za leto 1995 se določijo v
višini 264,549.000 SIT in se razporedijo za

– tekoče obveznosti 144,723.000 SIT
– investicijske obveznosti 119,826.000 SIT.
Sprememba plana prihodkov in odhodkov po namenih

je sestavni del odloka.

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

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.

Št. 326-1/95
Tišina, dne 20. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Cankova-Tišina
Viktor Vrečič l. r.

CERKLJE NA GORENJSKEM

292.

V zvezi s sklepom Občinskega sveta občine Cerklje na
Gorenjskem z dne 18. 12. 1995, da je svetniku Jožetu Bohin-
cu prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, je volilna
komisija Občine Cerklje na Gorenjskem na korespondenčni
seji dne 30. 11. 1995 na podlagi 30. člena zakona o lokalnih
volitvah

U G O T O V I L A

da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov LDS, v volilni enoti Cerklje na

Gorenjskem, Antona Kopitarja, roj. 6. 6. 1949, stanujočega
Dvorje 101, Cerklje na Gorenjskem.

Kandidat je dne 6. 11. 1995 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Cerklje na Gorenjskem, dne 22. januarja 1996.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Občine Cerklje na Gorenjskem
Mihael Savnik l. r.

ČRNOMELJ

293.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in na podlagi 19. in 94. člena statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občin-
ski svet občine Črnomelj na seji dne 25. 1. 1996 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju porabe Občine Črnomelj

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 1996

oziroma nadalje do 31. 3. 1996 se financiranje javne porabe
začasno nadaljuje, na podlagi sprejetega proračuna Občine
Črnomelj za leto 1995.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme uporabiti ob-

seg sredstev, kot je sorazmerno porabljen v istem obdobju
1995 ter realizirane naloge v izvajanju po že sklenjenih po-
godbah iz predhodnega leta.

3. člen
Določila odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto

1995 se smiselno uporabljajo do sprejetja proračuna občine
za leto 1996.

4. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so se-

stavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 1996.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.

Št. 403-008/96
Črnomelj, dne 25. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.
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294.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86,
5/90), skladno s 14. členom pravilnika o določanju imen
naselij in ulic ter o izenačevanju naselij, ulic in stavb (Uradni
list SRS, št. 11/80) in 19. člena statuta Občine Črnomelj
(Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj na seji dne 25. 1. 1996 sprejel

O D L O K

o odpravi imena naselja Kočevje in priključitvi območja
tega naselja k mestu Črnomelj

1. člen
S tem odlokom se ime naselja Kočevje pri Črnomlju

odpravi in območje tega naselja priključi območju mesta Čr-
nomelj.

2. člen
Na območju iz 1. člena se uvede ulični sistem z imeni in

potekom ulic, kot sledi:
1. “Kočevje”, cesta, ki poteka od izteka Viniške ceste

pred hišo št. 2, last Šterk Antona do meje območja z naseljem
Kanižarica.

2. “Marentičeva ulica”, ki poteka od odcepa ceste “Ko-
čevje” pri hišni št. 11, last Antona Kobetiča do izteka na
Čopovo ulico.

3. “Čopova ulica”, ki poteka od Ulice Danila Bučarja pri
hišni št. 15, last Jožeta Božiča v smeri zahoda, do izteka.

3. člen
Spremembe območja evidentira Območna Geodetska

uprava Novo mesto, izpostava Črnomelj v EHIŠ. Meja nove-
ga območja je razvidna v grafičnem prikazu registra območij
teritorialnih enot v merilu 1: 5000 in je sestavni del tega
odloka.

4. člen
Območna Geodetska uprava Novo mesto, izpostava Čr-

nomelj je dolžna preštevilčiti hišne številke na navedenem
območju, če to narekujejo spremembe po tem odloku v roku 1
meseca ter tudi poskrbeti za izvedbo označitve naselja ulic in
stavb v roku 3 mesecev po uveljavitvi odloka.

5. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence so v roku

6 mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti
dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem listu RS. Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati
določbe 1. člena točke A odloka o določitvi imen in poteka
ulic na območju mesta Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list,
št. 17/89).

Št. 347-39/95
Črnomelj, dne 25. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

295.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
26/90) in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS,
št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji
dne 25. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta Danfoss

Črnomelj

1
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta Danfoss

Črnomelj, ki obravnava razširitev proizvodnje tovarne Dan-
foss Compressors d.o.o. Črnomelj na Ulici heroja Starihe v
Črnomlju in ga je izdelalo podjetje TOPOS d.o.o. Dolenjske
Toplice pod št. ZN 135/95 v decembru 1995.

2
Osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Črnomelj v

delovnem času občinske uprave. Osnutek bo razgrnjen 30 dni
po začetku veljavnosti tega sklepa.

3
Med javno razgrnitvijo osnutka se skliče javna obravna-

va. Javno obravnavo organizira Občina Črnomelj, ki tudi
zagotovi potrebne strokovne razlage.

O času in kraju javne razgrnitve in javne obravnave mora-
jo biti zainteresirani občani na primeren način obveščeni.

4
Pisne pripombe in predloge na osnutek podajo zaintere-

sirani na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 68340
Črnomelj.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrni-
tve.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-16/94
Črnomelj, dne 25. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj

Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.

GORIŠNICA

296.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 19. člena statuta Občine Gorišnica ter
sklepa o razpisu referenduma in izidu referenduma dne 14. 1.
1996 je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 25. 1.
1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine

Gorišnica – v naseljih: Brezovec, Cirkulane, Dolane,
Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje,

Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki Vrh
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1. člen
Za območje Občine Gorišnica v naseljih: Brezovec, Cir-

kulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik,
Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki Vrh se po
odločitvi občanov na referendumu dne 14. 1. 1996 uvede
občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu:
samoprispevek) za financiranje:

1. (v višini 70% zbranih sredstev)
a) sofinanciranje izgradnje vodovodnih sistemov,
b) adaptacija zdravstvenega doma,
c) prizidek k OŠ Cirkulane,
2. financiranje programov vaških odborov (v višini 30%

zbranih sredstev).

2. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od

1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.

3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu

Občine Gorišnica št. 52400-842-028-82635 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enota Ptuj.

Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev bo opravljal
svet Občine Gorišnica, ki bo enkrat letno poročal zboru obča-
nov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziro-

ma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj
plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;

– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti
5% od zavarovalne osnove in dobička, ter 5% od avtorskih
pravic;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali
nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti,
po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka gozdnih in
negozdnih površin ter

– zdomci 200 DEM letno v tolarski protivrednosti.

5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in pokoj-
nin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Ptuj.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Občini Gorišnica dostavi seznam zaposlenih oziroma upo-
kojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samopri-
spevek enkrat letno na žiro račun Občine Gorišnica, in sicer
od 31. 12. tekočega leta. Občina Gorišnica pošlje zavezan-
cem položnice.

6. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po

določilih 12. člena zakona o samoprispevku.

7. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarje-

njem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni
odbor občine.

Občinski svet lahko začasno prosta sredstva samopri-
spevka vroči oziroma veže za določen čas.

8. člen
S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 8,000.000

SIT letno.
Višino sredstev za posamezne namene in vrstni red izva-

janja programa določi svet občine s programom in finančnim
načrtom.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-2-37/96
Gorišnica, dne 26. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

297.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Ob-
čine Gorišnica v naseljih: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gra-
dišča, Gruškovec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Po-
horje, Pristava, Slatina in Veliki Vrh (Uradni list RS, št.
70/95) daje občinska volilna komisija Občine Gorišnica

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 14. 1. 1996 o

uvedbi občinskega samoprispevka v denarju na
območju Občine Gorišnica v naseljih: Brezovec,

Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič,
Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in

Veliki Vrh

Na referendumu dne 14. 1. 1996 o uvedbi občinskega
samoprispevka v denarju za območje Občine Gorišnica v
naseljih: Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec,
Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Sla-
tina in Veliki Vrh so bili ugotovljeni naslednji izidi glasova-
nja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 1804 občanov,
2. na referendumu je glasovalo 1073 občanov, kar je

59,5%,
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 833 obča-

nov, kar je 78%,
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 228 obča-

nov, kar je 20,9%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 12, kar je 1,1%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija ugotavlja, da
je bil izglasovan predlog za uvedbo občinskega samoprispev-
ka v denarju za območje Občine Gorišnica za naselja: Brezo-
vec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali Okič,
Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Pristava, Slatina in Veliki
Vrh, ker se je zanj izreklo 833 občanov, kar je 78%.

Gorišnica, dne 18. januarja 1996.

Predsednica
Občinske volilne komisije

Občine Gorišnica
Barbara Debevec l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 502 Št. 6 – 2. II. 1996

298.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 19. člena statuta Občine Gorišnica ter
sklepa o razpisu referenduma in izidu referenduma dne 14. 1.
1996 je Občinski svet občine Gorišnica na seji dne 25. 1.
1996 sprejel

S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine

Gorišnica – v naseljih: Cunkovci, Formin, Gajevci,
Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci,

Tibolci, Zagojiči in Zamušani

1. člen
Za območje Občine Gorišnica v naseljih: Cunkovci,

Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci,
Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani se po odločitvi
občanov na referendumu dne 14. 1. 1996 uvede občinski
samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispe-
vek) za financiranje:

1. gradnja prizidka k Osnovni šoli Gorišnica z večna-
mensko dvorano (70% zbranih sredstev),

2. financiranje programov vaških odborov (30% zbranih
sredstev).

2. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od

1. 2. 1996 do 31. 1. 2001.

3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu

Občine Gorišnica št. 52400-842-028-82640 pri Agenciji za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.

Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev bo opravljal
svet Občine Gorišnica, ki bo enkrat letno poročal zboru obča-
nov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.

4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziro-

ma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo
značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomesti-
la;

– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti
5% od zavarovalne osnove in dobičkat ter 5% od avtorskih
pravic;

– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od
izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka
ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo;

– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti,
po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka gozdnih in
negozdnih površin ter

– zdomci 200 DEM letno v tolarski protivrednosti.

5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, za-

vodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in pokoj-
nin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne
prihodke, izpostava Ptuj.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Občini Gorišnica dostavi seznam zaposlenih oziroma upo-
kojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samoprispe-

vek enkrat letno na žiro račun Občine Gorišnica, in sicer do
31. 12. tekočega leta. Občina Gorišnica pošlje zavezancem
položnice.

6. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po

določilih 12. člena zakona o samoprispevku. Višino sredstev
za posamezne namene in vrstni red izvajanja programa in
finančnim načrtom.

7. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarje-

njem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni
odbor občine.

Občinski svet lahko začasno prosta sredstva samopri-
spevka vroči oziroma veže za določen čas.

8. člen
S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 17,000.000

SIT letno.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-2-36/96
Gorišnica, dne 26. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

299.

Na podlagi 8. člena sklepa o razpisu referenduma o
uvedbi občinskega samoprispevka v denarju za območje Ob-
čine Gorišnica v naseljih: Cunkovci, Formin, Gajevci, Gori-
šnica, Mala vas, Moškanjci, Muretinci, Placerovci,Tibolci,
Zagojiči in Zamušani (Uradni list RS, št.70/95) daje občinska
volilna komisija Občine Gorišnica

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu dne 14. 1. 1996 o

uvedbi občinskega samoprispevka v denarju na
območju Občine Gorišnica v naseljih: Cunkovci,

Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci,
Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamušani

Na referendumu dne 14. 1. 1996 o uvedbi občinskega
samoprispevka v denarju za območje Občine Gorišnica v
naseljih: Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas,
Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamu-
šani so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja:

1. v volilni imenik je bilo vpisanih 2867 občanov,
2. na referendumu je glasovalo 1959 občanov, kar je

68,3%,
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 1195 obča-

nov kar je 61,1%,
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 741 obča-

nov, kar je 37,8%,
5. neveljavnih glasovnic je bilo 23, kar je 1,1%.
Na podlagi izida glasovanja, skladno z zakonom o refe-

rendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija ugotavlja,
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da je bil izglasovan predlog za uvedbo občinskega samo-
prispevka v denarju za območje Občine Gorišnica za
naselja: Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas,
Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in
Zamušani, ker se je zanj izreklo 1195 občanov, kar je 61,1%.

Gorišnica, dne 18. januarja 1996.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Gorišnica
Barbara Debevec l. r.

GORNJA RADGONA

300.

Na podlagi 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93) in 22. člena
statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) je
Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 21. 12.  in
28. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji

zazidalnega načrta “Industrijska cona Gornja
Radgona”

1. člen
Odlok o novelaciji zazidalnega načrta “Industrijska cona

Gornja Radgona” (Uradne objave pomurskih občin, št. 17/86
in 25/90) se spemeni in dopolni tako, da se v vseh grafičnih
prilogah črtata besedi “Gorenje Elrad”.

2. člen
V drugi alinei prvega odstavka 4. člena se za besedo

konfekcija in pred zaklepajem doda vejica in besedilo: druge
proizvodne in poslovne ekološko čiste dejavnosti.

3. člen
V drugem in tretjem odstavku 3. člena se pred besedama

Gorenje - Elrad doda beseda “bivši oziroma bivšega”.

4. člen
V 7. členu se doda novi, drugi odstavek, ki glasi: Za

posege v prostor po tem odloku je potrebno za vsak predvide-
ni objekt voditi posebni lokacijski postopek ter si pridobiti vsa
potrebna soglasja za izdajo odločbe ter predhodno soglasje
Občinskega sveta občine Gornja Radgona.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35200/57/95
Gornja Radgona, dne 28. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

301.

Na podlagi 148. člena ustave Republike Slovenije in 22.
člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št.
60/95) je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji 21.
12. in 28. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine

Gornja Radgona v prvem trimesečju leta 1996

1
Do sprejetja proračuna Občine Gornja Radgona za leto

1996 se financiranje proračunskih potreb začasno nadaljuje
na podlagi proračuna občine za enake naloge oziroma name-
ne kot v letu 1995.

2
Pri začasnem financiranju se smejo mesečno uporabljati

dvanajstine sredstev po proračunu za leto 1995.

3
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del občin-

skega proračuna za leto 1996.

4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
1996.

Št. 40300/048/95
Gornja Radgona, dne 28. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

GROSUPLJE

302.

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95) in 18.
člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Grosuplje na 12. seji dne 27. 12. 1995
sprejel

S K L E P
o deficitarnih storitvenih dejavnostih v Občini Grosuplje

1. člen
Med deficitarne storitvene dejavnosti v Občini Grosup-

lje sodijo:
1. servisne dejavnosti:
– obrtne dejavnosti, ki temeljijo na ročnih delih;
2. turizem:
– potovalna agencija,
– spominki, vodiči;
3. kmetijstvo:
– dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– predelava mleka, mesa in lesa.
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2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 27. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

303.

Na podlagi 5. člena odloka o plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95) in 18.
člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je
Občinski svet občine Grosuplje na 12. seji dne 20. 12. 1995
sprejel

S K L E P
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov

opremljanja stavbnega zemljišča izven območja
urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov

opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stav-
bnega zemljišča za Občino Grosuplje znaša na dan 1. 1. 1996
990.000 SIT.

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

Republike Slovenije.

Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 20. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

304.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89), 8. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Grosup-
lje (Uradni list SRS, št. 38/87 in 9/89) in 11., 18. in 112. člena
statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski
svet občine Grosuplje na 12. seji dne 20. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za

leto 1996

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavb-

nega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 1996
znaša za poslovne prostore 0,1225 SIT/m2, za stanovanjske
prostore pa 0,1692 SIT/m2.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1996
dalje.

Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 20. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

HODOŠ-ŠALOVCI

305.

Na podlagi določil 44. člena zakona o financiranju
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Hodoš-
Šalovci na seji dne 18. 1. 1996 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Hodoš-

Šalovci do sprejetja proračuna za leto 1996

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto

1996 se financira zakonsko določene obveznosti do porabni-
kov proračunskih sredstev na osnovi proračuna iz leta 1995,
in sicer preko žiro računa Občine Hodoš-Šalovci.

2. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom

proračunskih sredstev lahko mesečno obsega največ povpreč-
no porabljeno dvanajstino v letu 1995.

3. člen
Doseženi prihodki in odhodki po tem odloku so sestavni

del proračuna Občine Hodoš-Šalovci za leto 1996.

4. člen
Z vsemi sredstvi, ki so namenjena financiranju prora-

čunskih dejavnosti za Občino Hodoš-Šalovci, razpolaga žu-
pan.

5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.

Št. 4/96
Šalovci, dne 18. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.
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KOBILJE

306.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter 20. člena statuta Občine
Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) je Občinski svet občine
Kobilje na 15. seji dne 21. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Kobilje

za leto 1995

1. člen
V odloku o proračunu Občine Kobilje za leto 1995

(Uradni list RS, št. 45/95) se prvi odstavek 2. člena spremeni
tako, da glasi:

“Skupni prihodki proračuna Občine Kobilje za leto 1995
so  predvideni v višini 37,000.000 SIT in se razporedijo:

SIT
– razporejeni prihodki 36,708.000
– tekoča proračunska rezerva 107.000
– rezerva Občine Kobilje 185.000

Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del
odloka.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995
dalje.

Št. 225/95
Kobilje, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

307.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list
RS, št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na 14. redni
seji dne 24. 11. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje

izven ureditvenih naselij v Občini Kobilje, ki se ne
urejajo s PIN

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostor-

sko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih obmo-
čij naselja v Občini Kobilje, ki se ne urejajo s prostorsko
ureditvenimi načrti (Uradne objave, št. 28/88).

2. člen
V drugem odstavku 6. člena ter v prvem in petem od-

stavku 7. člena se besede “Kmetijska zemljiška skupnost”

črtajo in se nadomestijo z besedami: “Upravna enota Lenda-
va, Notranja organizacijska enota za kmetijstvo, v sodelova-
nju s predstavnikom Občine Kobilje”.

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

nem listu RS.

Št. 217/95
Kobilje, dne 30. novembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

308.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/84) in 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS,
št. 45/95) je Občinski svet občine Kobilje na 15. seji dne 21.
decembra 1995 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb proračunskih

porabnikov v letu 1996

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Kobilje za leto

1996 se financiranje proračunskih porabnikov začasno nada-
ljuje na podlagi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto
1995.

2. člen
Pri začasnem financiranju se smejo mesečno uporabljati

dvanajstine sredstev po proračunu za leto 1995.

3. člen
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del občin-

skega proračuna za leto 1996.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996.

Št. 231/95
Kobilje, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.

KOZJE

309.

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US RS) in 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni
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list RS, št. 54/95) ter 5., 7. in 76. člena poslovnika Občinske-
ga sveta občine Kozje je Občinski svet občine Kozje na seji
dne 21. 12. 1995 sprejel

S T A T U T A R N I  S K L E P

I. TEMELJNE DOLOČBE

1
Ta statutarni sklep ureja grb, zastavo in pečate Občine

Kozje.

2
Grb Občine Kozje ima obliko ščita. V rdečem ščitu

poznogotske oblike je bel, dvonadstropen obrambni stolp, ki
stoji na zelenem trohribu na dnu ščita. Stolp je kamnit s
polkrožnima linicama in obokanim vhodom. Nad vhodom je
izstopajoč venčni zidec. Stolp se končuje z zidnim vencem, ki
nosi tri cine. Na stolpu stoji zeleni zmaj s kozjimi rogovi in
kozjo brado ter rdečim plamenečim jezikom. Zmaj ima dvig-
njeni netopirjevi krili in spuščen dolgi rep, ki se ovija okoli
stolpa ter se puščičasto zaključi. Ščit obrobljajo črna, rdeča in
bela barva.

Številke barv za izdelavo grba so:
– rdeča SCC 15
– zelena SCC 57
– črna
– bela.

3
Kroj zastave je pravokotne oblike. Razmerje med širino

in dolžino zastave je ena proti dve. Barve zastave se vrste po
temle vrstnem redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavze-
ma po širini tretjino prostora zastave.

Številke barv za izdelavo zastave so:
– zelena SCC 57
– bela.
Na zastavi je občinski grb, ki zavzema pravokotno pozi-

cijo glede na daljšo stranico zastave in je pozicioniran tako, da
se središčna točka grba pokriva s točko, ki je pomaknjena za
1/4 širine grba od sredine zastave (sredina je enaka 1/2 dolži-
ne) proti drogu, in točko 1/2 širine zastave. Tako je 2/3 grba
na belem polju, zgornja 1/6 grba sega v zgornje zeleno polje,
spodnja 1/6 grba pa v spodnje zeleno polje. Višina grba je
enaka 1/2 širine zastave.

4
Pečati občine in njenih organov so iz gumija, kovine ali

drugega ustreznega materiala. Žig je pečat, izdelan iz kovi-
ne.

5
Pečate občine lahko izdelajo samo izdelovalnice peča-

tov, ki imajo za to posebno dovoljenje republiškega organa,
pristojnega za upravo. Izdelovalnica pečata mora matrico iz-
delanega pečata izročiti naročniku – občini.

Naročnik mora matrice izdelanih pečatov varno hraniti
pri sebi ali jih komisijsko uničiti. Komisijsko se uničijo tudi
pečati, ki se nehajo uporabljati. Uničenje pečata se zabeleži v
evidenci pečatov.

Če se pečat izgubi, mora občinski organ to objaviti v
Uradnem listu Republike Slovenije in pečat razglasiti za ne-
veljaven.

6
Občina Kozje ima velik pečat v obliki kroga, premera

35 mm in je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma ter
mali pečat s premerom 20 mm, ki je obrobljen z enim koncen-
tričnim krogom. V sredini pečata je grb Občine Kozje, vodo-
ravno pod grbom je napis “Kozje”, ob krožnici nad grbom je
napis “OBČINA KOZJE”.

7
Župan občine Kozje ima svoj pečat. Pečat je v obliki

kroga, premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentrični-
ma krogoma. V sredini pečata je grb Občine Kozje, vodorav-
no pod njim je napis “Kozje”, ob krožnici nad grbom je napis
“OBČINA KOZJE”, ob krožnici pod grbom pa napis “ŽU-
PAN”.

8
Občinski svet občine Kozje ima svoj pečat v obliki

kroga premera 35 mm in je obrobljen z dvema koncentrični-
ma krogoma. V sredini pečata je grb Občine Kozje, vodorav-
no pod njim je napis “Kozje”, ob krožnici nad grbom je napis
“OBČINA KOZJE”, ob krožnici pod grbom pa napis “OB-
ČINSKI SVET”.

9
Evidenca pečatov se mora voditi v posebni knjigi. Za

posamezen pečat se v evidenci vpiše tekoča številka pečata,
številka in datum naročila pečata, odtis pečata, začetek upora-
be pečata, organizacijska enota, ki pečat uporablja, podpis
delavca, ki hrani pečat, datum ko je pečat vzet iz uporabe ter
morebitne opombe.

10
Kadar občinski organ uporablja več pečatov z istim

besedilom, morajo imeti drugi in vsi naslednji pečati v spod-
njem delu zaporedno številko.

II. UPORABA SIMBOLOV IN PEČATOV

11
Za pravilno uporabo simbolov in pečatov Občine Kozje

(v nadaljnjem besedilu: simboli in pečati) ter za izvajanje tega
statutarnega sklepa skrbi upravni organ. Le-ta daje potrebna
pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja o uporabi sim-
bolov, opravlja strokovna in administrativna opravila v zvezi
s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.

12
Zastava Občine Kozje je stalno izobešena na zgradbi,

kjer je sedež občine.
Zastava Občine Kozje se izobesi v počastitev državnih

praznikov, občinskega in krajevnih praznikov, ob komemora-
cijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah, obi-
skih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in
lokalnih skupnostih ter ob drugih podobnih primernih prilož-
nostih tudi na drugih javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je
prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izobesi
tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega
sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, po-
membni za občino, ali kadar predstavniki občine sprejemajo
uradne obiske.

Zastavo občine se izobesi v času sklepanja zakonskih
zvez tudi v prostoru, v katerem se sklepajo zakonske zveze.
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13
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če so poškodo-

vani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo. Izobešene za-
stave se odstranijo najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal
razlog, zaradi katerega so bile izobešene, razen v primeru iz
prvega odstavka 12. člena.

14
Grb občine se lahko uporablja zlasti:
– v žigu občine,
– na slovesni seji občinskega sveta,
– ob sprejemanju uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja občina v slovesni obliki,
– na drugih slovesnih listinah in priznanjih, ki jih pode-

ljuje občina,
– na žigih krajevnih skupnosti, s sedežem na območju

Občine Kozje.
Grb občine, odtisnjen na pisemskem papirju, pismu,

ovitku ali vizitki lahko uporabljata župan in občinski urad ter
predsednik občinskega sveta v zadevah, ki se nanašajo na
opravljanje funkcij.

15
Izvirnik grba Občine Kozje hrani tajnik občine. Tajnik

občine je odgovoren za uporabo izvirnika grba občine.

16
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva in druge or-

ganizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Kozje, lahko
zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih
primerih ali prostorih. Uporaba sem jim dovoli v skladu s
pravilnikom o izredni uporabi simbolov Občine Kozje.

17
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti

predložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
določenim namenom uporabe grba. Tehnična dokumentacija
mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike
(ofset tisk, sito tisk, barvni tisk, reliefni tisk, perorisba ali
druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotogra-
fija ipd.) in naklado.

18
Na podlagi dovoljenja, ki ga izda občinski upravni or-

gan, pristojen za občo upravo, lahko simbole in pečate izdela
podjetje, posameznik ali samostojni obrtnik, ki opravlja kot
svojo glavno dejavnost tiskarska, šiviljska (vezenje) in druga
ustrezna dela.

19
Uporabo simbolov in pečatov občine dovoljuje občinski

upravni organ, pristojen za občo upravo, v skladu s pravilni-
kom o izredni uporabi simbolov občine, razen v primerih,
navedenih v 12., 13. in 14. členu tega statutarnega sklepa.

V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov in
pečatov se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba,
omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok, do
katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko pri-
stojni občinski upravni organ prekliče, če ugotovi, da uporab-
nik ne upošteva pogojev, ki so navedeni v odločbi oziroma
dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov in pečatov
ali če s svojim poslovanjem škodi ugledu občine.

III. KAZENSKE DOLOČBE

20
Z denarno kaznijo 15.000 SIT do 60.000 SIT se kaznuje

za prekršek posameznik, če uporablja oziroma izdeluje sim-
bole in pečate občine v nasprotju z določili tega statutarnega
sklepa.

Z denarno kaznijo 60.000 SIT do 200.000 SIT se kaz-
nuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena pravna oseba,
če uporablja oziroma izdeluje simbole in pečate občine v
nasprotju z določili tega statutarnega sklepa.

IV. KONČNA DOLOČBA

21
Ta statutarni sklep začne veljati dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne, ko ga
sprejme Občinski svet občine Kozje.

Kozje, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Kozje
Mihael Zakošek l. r.

KRŠKO

310.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in 26/90) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US RS,
45/94 in 14/95) ter 19. in 113. člena začasnega poslovnika
občinskega sveta je Občinski svet občine Krško na 12. seji
dne 14. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu obrtna cona “Videm”

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se zazidalni načrt Obrtna cona “Videm”, ki ga

je izdelal ELITE d.o.o. Krško pod številko 40012/94.

2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi

prikazi iz zazidalnega načrta, ki se nanašajo na mejo območja
ter lego, potek, zmogljivost, velikost, oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.

Zazidalni načrt vsebuje:
A) Tekstualni del:
1. Obrazložitev
2. Ocena stroškov komunalno opremljenega zemljišča
3. Soglasje pristojnih organov in organizacij
4. Odlok
B) Grafični del:
1. Izsek iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine
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Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana za obdobje
1986-1990 1:5000

2. Katastrski načrt 1:1000
3. Geodetska podloga 1:500
4. Arhitektonsko zazidalna situacija 1:500
5. Zakoličbena situacija 1:500
6. Infrastruktura 1:500
7. Načrt gradbenih parcel 1:500
8. Ukrepi za obrambo in zaščito 1:500

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 282/1,

283/3, 284/8, 289/3, 291, 801/15, 742/5, 290/2, 289/2, 279/1,
279/11.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN
ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTORU

4. člen
V zazidalnem območju so dopustne gradnje in ureditve:
– obrtnih delavnic in delavnic z manjšo proizvodno de-

javnostjo;
– poslovnih, poslovno-stanovanjskih in začasnih objek-

tov
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in na-

prav zveze in telekomunikacij
– zelenih površin.

5. člen
V območju zazidalnega načrta, ki je namenjen primarno

obrtni dejavnosti in delno poslovno stanovanjski so dovoljeni
naslednji posegi v prostor:

– sanacije
– rušitve
– tekoča vzdrževalna dela
– dozidave
– nova pozidava
– ureditev zemljišč
– sprememba namembnosti zemljišča.

6. člen
V obravnavanem območju so dovoljene obrtne dejavno-

sti kot primarne ter naslednje spremljajoče dejavnosti:
– poslovne (pisarniške dejavnosti),
– oskrbne (trgovina),
– storitvene (gostinstvo),
– servisne (čistilnica),
– skladiščne (neeksplozivne snovi, ki ne onesnažujejo

okolja),
– dejavnosti s področja športa,
– stanovanjske, ipd.
Dovoljene so obrtne dejavnosti, ki se na podlagi presoje

vplivov na okolje ne pokažejo kot obremenjujoče za okolje
oziroma upoštevajo določila zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) in uredbe o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

7. člen
Pomožni objekti so sestavni del glavnih objektov.

8. člen
Na območju zazidalnega načrta je predvidena naslednja

izraba prostora:
– obrtne delavnice, poslovni objekti, poslovno-stano-

vanjski objekti;
– objekt trafo postaje;
– začasni objekti;
– manipulativna dvorišča;
– parkirišča;
– zelenice;
– prostor za kontejnerje;
– avtobusno postajališče.

9. člen
Obrtne delavnice, poslovni ali poslovno-stanovanjski

objekti na parc. št. 282/1, 283/2, 283/4, 284/4, 283/3, 279/1,
289/2, 290/2, 279/11.

Zasnova:
– tloris v obliki črke “L” ali “U”
– pritličje: delavnice, garaže, kotlarne, pisarne, gardero-

be, sanitarije, trgovine, skladišča...
– podstrešje: pisarne, skladišča, arhivi, stanovanja
– višji objekti: izkoriščeno podstrešje
– nižji objekti: neizkoriščeno podstrešje.
Konstrukcija: klasična ali montažna, betonska ali jekle-

na z finalno obdelanimi zidanimi ali betonskimi obodnimi
stenami.

Gabariti: – max. 20x8 m za visokopritlične objekte z
izkoriščenim podstrešjem, kota slemena max. 10 m nad koto
terena

– max. 12x8 m za pritlične objekte z neizkoriščenim
podstrešjem, kota slemena max. 7 m nad koto terena.

Streha: – večkapna.
Kritina: – vse vrste rdeče barve
– prepovedano je uporabljati plastično, betonsko ali plo-

čevinasto kritino
– napušč je oblikovno poudarjen z ležečim žlebom.
Fasada: – dopustna je kombinacija treh materialov (be-

ton, fasadna opeka, steklo, omet)
– oblikovanje odprtin je svobodno
– dopustno je oblikovanje fasadnih elementov kot so:

balkoni, erkerji, loggie...
- dopustna je likovna prezentacija fasade.
Osvetlitev podstrešij: fičare, strešna okna, svetlobne ku-

pole ali traki in drugo.
Gradbena linija: ob cesti.

10. člen
Obstoječi objekt trafo postaje na parc. št. 282/1 se sani-

ra.

11. člen
Dovoljena je postavitev začasnih objektov (barake na

gradbišču, garaže, kioski...) za čas, ki ga določi pristojna
služba za urejanje prostora.

12. člen
Manipulativna dvorišča na parc. št. 282/1, 283/4, 283/2,

289/2, 284/4, 283/3, 279/1 so asfaltirana s primerno označe-
nim parkingom. Namenjena so za: delo in skladiščenje na
odprtem, kot razstavni prostor, parkirišče.

13. člen
Parkirišča na parc. št. 282/1, 283/4, 284/4, 279/1, 289/2,

290/2, 284/8, so asfaltirana z vrisanimi parkirnimi mesti.
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Minimalno število parkirišč se nameni za invalide in se
primerno označi.

14. člen
Zelenice:
– ob cesti proti železnici zasajene z visokim drevjem
– ostali del parcele je zatravljen.

15. člen
Prostor za kontejnerje na parc. št. 279/1, 289/2, 282/1,

283/4, 284/4 je betoniran in ograjen s treh strani z leseno
ograjo. Uredi se en prostor za dve parceli skupaj.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

Promet

16. člen
Trasa dostopne ceste se podaljša ob železnici do Ašker-

čeve ulice v dolžini 100 m znotraj meje ZN. Cesta se asfaltira,
širine 6 m z izvedbo enostranskega pločnika za pešce širine
1,5 m, ki se tudi asfaltira.

Asfaltira se dva odcepa širine 6 m za vhod v cono v
skupni dolžini 80 m.

Vsa cestna oprema se locira izven telesa pločnika, v
zelenici, zaradi zimskega pluženja.

Asfaltira se manipulativno dvorišče s parkirišči v skupni
površini 2336 m2 in se izvedejo lovilci olj.

Vodovod in hidrantno omrežje

17. člen
Za oskrbo s pitno, požarno in tehnološko vodo se upo-

rablja voda iz vodovoda Drnovo.
Nova trasa sekundarnega vodovoda se prikljkuči na

obstoječi vodovod iz polietilenskih cevi profila 90 mm, pote-
ka v dolžini 100 m, izvede se iz alkaten cevi profila 80 mm.
Hišni priključki se odcepijo od sekundarnega vodovoda v
dolžini 60 m, izvedejo se iz alkaten cevi profila 65 mm.
Vodomeri morajo biti zgrajeni izven objektov.

Izvede se hidrantno omrežje z dvema nadzemnima hi-
drantoma iz alkaten cevi profila 80 mm, ki se priključita na
sekundarni vodovod.

Kanalizacija

18. člen
Prestavi se obstoječi kolektor mešane kanalizacije iz

betonskih cevi profila 60 cm v dolžini 60 m. Prestavitev se
izvede iz specialnih betonskih cevi profila 60 cm.

Fekalna kanalizacija se spelje preko triprekatnih, beton-
skih, vodotesnih, pretočnih greznic v obstoječi kolektor.

Meteorna kanalizacija se preko lovilcev olj spelje v ob-
stoječi kolektor.

Odpadki

19. člen
Odpadki se zbirajo v tipskih posodah, ki jih določi uprav-

ljalec in se odvažajo na skupno deponijo v Starem Gradu.

Elektroenergetsko omrežje

20. člen
Predvideni objekti se napajajo iz obstoječe trafo postaje

Istrabenz.
Visokonapetostni daljnovod se ne sme prestavljati.
Nizkonapetostni razvod za napajanje delavnic se izvede

v PVC ceveh profila 110 mm in se v njih položi kabel PP41A
4x150 m2.

Nizkonapetostni razvod javne razsvetljave se izvede s
kablom PP41 in valjancem FE ZN 25x4 mm ter se položi
direktno v zemljo. Svetilke se postavijo na razmiku 30 m, na
standardne kandelabre višine 7–10 m.

Ogrevanje

21. člen
Ogrevanje je z individualnimi kurišči.

Telekomunikacijski sistemi

22. člen
Iz obstoječega jaška trase medkrajevnega telefona se

potegne veja telefonskega razvoda do vsake delavnice z izo-
lacijskimi cevmi PVC profila 110 mm.

Kabelsko distribucijski sistem

KDS kabel se položi skupaj s telefonskim v PVC cev
profila 110 mm.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

Požarno varstvo

23. člen
Izvede se:
– zunanjehidrantno omrežje
– min. odmiki objektov 8 m
– protipožarni zidovi
– v delavnicah se namestijo gasilni aparati
– strelovodna zaščita
– utrjene površine za dostop vozila požarne zaščite
– v času gradnje skladišče vnetljivih snovi.

Potres

24. člen
Objekti se dimenzionirajo na 8. potresno cono intenziv-

nosti potresov po lestvici MCS.

Zaščita okolja in hrup

25. člen
Na vseh parkiriščih in manipulativnih površinah, kjer je

možnost iztekanja olj je potrebno izvesti lovilce olj.
Vse dimnovodne naprave morajo biti zgrajene iz mate-

riala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno
višino.
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Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovolje-
nih ravneh hrupa za poslovno stanovanjsko območje. V ta
namen se izvede protihrupna bariera proti železnici in tovarni
celuloze.

Prepovedano je meteorne vode speljati v ponikovalnice.
Prepovedano je fekalne vode speljati direktno v kolektor

mešane kanalizacije brez predhodnega čiščenja.

Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo

26. člen
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno

zemljo, deponirati jo na primernem mestu in uporabiti za
ureditev zelenic ali za izboljšanje neplodnih zemljišč. Odveč-
no zemljo je potrebno uporabiti za sanacijo degradiranega
prostora.

Arhitektonske ovire

27. člen
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe

za invalide naklona 1 :16.
Potrebno je izvesti “vhode” na pločnike z utopljenimi

robniki v omenjenem naklonu.

Etape izvajanja zazidalnega načrta

28. člen
I. etapa
– zgraditi objekte na parc. št. 282/1, 283/3, 283/2, 284/4,

283/4
– zadržati obstoječe dostope čez dvorišča samih lastni-

kov zemljišča
– komunalne in elektro priključke novih objektov spe-

ljati z obstoječih komunalno urejenih parcel lastnikov zemljiš-
ča

II. etapa
– komunalno, energetsko in prometno opremiti obrtno

cono
– zgraditi objekte
– urediti parcele
III. etapa
– zgraditi podaljšek dostopne ceste proti Aškerčevi ulici
– zgraditi enostranski pločnik.

29. člen
Do izvajanja ZN ali pri etapnem izvajanju ZN, nepozi-

dane površine ostanejo v obstoječi rabi.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

30. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zago-

toviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.

VII. TOLERANCE

31. člen
Tolerance za vertikalne in horizontalne gabarite objek-

tov so 5%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja od

organizacije programa po etažah in višinskih gabaritov pritlič-
nih objektov (vendar višine ne večje kot visokopritlični ob-
jekti) kolikor je to opravičeno z tehnološkim procesom za
določeno dejavnost.

VIII. KONČNE DOLOČBE

32. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo: Inš-

pekcija za prostor: Ministrstvo za okolje in prostor Republike
Slovenije, enota Krško, Inšpekcija za okolje Ministrstva za
okolje in prostor Republike Slovenije, enota Ljubljana in
ostale pristojne inšpekcije službe ter komunalni nadzornik v
Občini Krško.

33. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem orga-

nu za urejanje prostora Občine Krško.

34. člen
S tem odlokom preneha veljati zazidalni načrt – spre-

memba kare XII (SDL, št. 19/81).

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

listu RS.

Št. 5-352-13/94
Krško, dne 14. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Branimir Vodopivc l. r.

311.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93) in na podlagi 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 - odločba US RS, 45/94 in 14/95) ter 19. In 113. člena
začasnega poslovnika Občinski svet občine Krško na 12. seji
dne 14. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Brestanica-trg

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za območje

Brestanica - trg, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod števil-
ko projekta UN 121/92 v oktobru 1995.
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2. člen
Določbe tega odloka so dopolnjene z opisi in grafičnimi

prikazi iz ureditvenega načrta, ki se nanašajo na izrabo ob-
močja, urejanje prostora, prometne ureditve, ureditve komu-
nalne in energetske infrastrukture ter na varovanje okolja.

Ureditveni načrt vsebuje:
1. Tekstualni del
2. Soglasje pristojnih organov in organizacij
3. Odlok
4. Grafični del:
U1 Izsek iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za
obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za
obdobje 1986-1990 M 1:5000

U2 Katastrski načrt  M 1:2880
U3 Geodetska podlaga  M 1:1000
U4 Katastrski načrt in lastništvo  M 1:1000
U5 Arhitektonsko ureditvena situacija M 1:1000
U6 Prometne situacije in načrt

gradbenih parcel  M 1:1000
U7 Zakoličena situacija objektov  M 1:1000
U8 Komunalna infrastruktura  M 1:1000
U9 Energetska infrastruktura  M 1:1000
U10 Telekomunikacijsko in CATV omrežje  M 1:1000
U11 Ureditev za obrambo in zaščito  M 1:1000

II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Območje UN zajema ozko dolino med Grajsko vzpetino

in Mohorjevim hribom. Na zahodni strani ob regionalni cesti
R362 poteka meja za gostinskim lokalom ″Pod lipo″ ob
Šolski cesti in zajame pozidavo ob regionalni cesti R362 do
Trga. V nadaljevanju poteka meja do Spodnjega gradu ob
cesti R362. Na severni strani poteka ob pozidavi Zasavske
ceste do zadnje stanovanjske hiše. Na južni strani pa poteka
po levem bregu reke Save ob magistralni železniški progi
Zidani most–Dobova do železniške postaje, kjer prečka cesto
izgnancev. Na vzhodni strani poteka meja ob vznožju Mohor-
jevega hriba do obstoječega pokopališča na Kantalonu ter
vzporedno z brestaniškim potokom do gasilskega doma, kjer
se meja razširi in poteka vzporedno z rudniško progo, nato pa
prečka brestaniški potok in cesto na Ribnik. Nadalje poteka
ob dovozni cesti ob rudniški progi ter se na severu ob krajev-
nem uradu (dovozni cesti) zaključi.

Meja območja poteka po naslednjih obodnih parcelah:
k. o. Brestanica:
434/3, 435/5, 435/4, 436, 437/3, 438/3, 575/2d, 573/1,

348/3, 348/6, 559/1, 88d, 90d, 85d, 84/1d, 76d, 70/5d, 70/1d,
67/1d, 63/1d, 63/2, 62, 60/1, 46d, 57, 56, 48/1, 45, 41/1, 40,
37, 33/3, 33/2, 33/1, 27, 26, *25, 21/1, 18/1, 17, *22/2, *22/1,
120/1d, 124, 120/2d, 120/10, 131/3 131/2, 555d, 590/1d,
590/2d, 583/2d, *166, 591/9, 591/6, 591/5, 515/3, 504/2,
551, *161, 504/3, 579d, 496, 494, 491, 490, *156, 488/2,
475, 472, 470/1d, 470/4, 595/1d, 578/1.

Opomba: d - pomeni delno

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA

4. člen
Osnovna izhodišča in cilji ureditvenega načrta so:
– obnoviti in oživeti zgodovinsko jedro, mu vrniti primat

ter ga povezati in vključiti v življenje z ostalimi predeli Bre-
stanice

– urediti ambientalno kvalitetne prostore
– adaptirati značilne objekte na območju
– zaključevati ulice z obulično pozidavo
– urediti javni mestni promet
– pridobiti nove površine za zabavo, šport in rekreacijo
– urediti peš promet in kolesarske površine
– očistiti bregove potoka in griče s cerkvami.

5. člen
Razdelitev območja urejanja na prostorske enote:
– območje ob cerkvi sv. Marije božje Lurške - baziliki
– območje proti elektrarni
– območje Cesta na ribnik
– območje ozkotirne železnice
– območje Ceste prvih borcev
– območje železniške postaje
– Zasavska cesta
– kompleks spodnjega gradu
– Šutna
– Kantalon
– Trg
– območje gasilskega doma.

IV. USMERITVE ZA URBANISTIČNO
ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

6. člen
Usmeritve za posege v prostor po posameznih območ-

jih:

– Območja ob cerkvi sv. Matere božje Lurške - baziliki
Dostopi do cerkve ostanejo nespremenjeni z ohranitvijo

obstoječih drevoredov. Vzporedno z objektom župnišča je
možno zgraditi nov objekt, s tem da se predhodno poruši
obstoječ pomožni gospodarski objekt.

Pred cerkvijo se uredi plato za parkirišče.
Obstoječi park proti Cesti na ribnik se ohrani in varuje.

Skozi se uredi peš dostop do cerkve.
Vzhodno pobočje pod cerkvijo se hortikulturno uredi z

zasaditvijo nizkega okrasnega grmičevja.
Dozidava objekta kmetijske trgovine mora upoštevati in

vsebovati tudi poenotenje celotne strehe.

– Območje ob cesti proti Elektrarni
Predvidene so dozidave obstoječih objektov.
Širitev tenis igrišč z ureditvijo potrebnih dodatnih parki-

rišč v sklopu gostilne Pohle.

– Območje Ceste na ribnik
Za širitev vozišča se poruši objekt Cesta na ribnik 6 na

parcelni št. 126/1. pod cerkvijo.
Na skrajnem vzhodnem delu območja je nakazana va-

rianta mostu preko Brestaniškega potoka na območje Sejmiš-
ča, ki je vezana na končno odločitev.

Dozidava in novogradnja (nadomestna gradnja) ob cesti
tvorita nadaljevanje in zaključek ulične fasade.

– Območje ozkotirne rudniške železnice
Ne glede na odločitev obsega varovanja bo potrebno

trasi in objektom (tunelom) definirati tudi drug namen (kole-
sarsko stezo, zaklonišče) in predvidene posege na objektu
naravnati v smeri, da bo realiziran tudi drugi namen.

– Območje Ceste 1. borcev
Dozida se objekt, v katerem je banka, gostilna in stano-

vanje in sicer na južni in vzhodni strani objekta.
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Pri objektu CPB 8 ″mežnarije″ pod cerkvijo se uredi
arkadni hodnik in pločnik.

Na platoju južno od bencinskega servisa se uredijo par-
kirišča za potrebe bližnjih trgovin. Južno od križišča Ceste na
ribnik in Ceste 1. borcev se dozidajo obstoječi objekti. Nadzi-
da se stanovanjski objektov na parceli Lackovič, da se ustvari
obulična fasada in tako formira ulica. Na dvorišču parcele
Lackovič je možna dozidava obstoječe delavnice.

Ob Šolski cesti pri gostišču Pod lipo se uredijo parkiriš-
ča

– Trg
Obstoječa pozidava ob cesti ostane nespremenjena, le da

se objekti sanirajo.
Južni del pozidave med cesto skozi Trg in obvoznico se

predvidi za namestitev manjših dvoriščnih objektov z večjimi
gospodarskimi objekti ali delavnicami. Novi objekti bodo
ustvarili fasado proti obvoznici.

Za območje pozidave od ceste do pobočja grajske vzpe-
tine velja princip izgradnje dvoriščnih objektov za opravljanje
dejavnosti z upoštevanjem in prilagajanjem obstoječe parce-
lacije.

Rušijo se neustrezni gospodarski in pomožni objekti.
Tako dosežemo dovoz in prehod preko posameznih dvorišč
znotraj obstoječih parcel in obenem veduto preko prehodov
na pobočje.

Parkirišča se uredijo na dvoriščih posameznih parcel za
lastne potrebe in za opravljanje dejavnosti.

Pri gostilni Kosar je predvideno večje javno parkirišče.
Osrednji prostor nekdanjega “placa” se uredi kot manjši

trg, namenjen prodaji na odprtem, zbiranju in trgovanju, ter
prireditvam na prostem. Ta prostor je s peš potjo povezan
preko mostička potoka Brestanica s Šutno in naprej proti
železniški in avtobusni postaji. Druga smer peš poti pelje s
Trga proti gasilskemu domu in naprej proti cerkvi. Od gostil-
ne Kosar je speljana peš pot preko potoka z brvjo, ki se
navezuje na ulico Kantalon in naprej proti Spodnjem gradu.

– Območje gasilskega doma
Razširi in rekonstruira se most.
Južni del platoja se uredi za prireditve in zabave, s tem

da se ohrani kvalitetna vegetacija.
Na severnem delu platoja se uredi manjše igrišče za

rekreacijo in zabavo odraslih in otrok, ki živijo v Trgu in ob
Cesti 1. borcev.

Uredi se manjše otroško igrišče.
Preko platoja se spelje kolesarska steza, ki pelje s Trga

proti Cesti na ribnik in baziliki.

– Območje železniške postaje
Na platoju sedanjega lesnega prostora se uredi avtobu-

sna postaja z obračališčem in spremljajočimi objekti, parkiriš-
ča za osebne avtomobile, kolesarnica in garaže ob objektu
železniške postaje.

Ostale odprte površine se hortikulturno uredijo.
Ukine se tovorna postaja za les, ostaneta pa nakladalni

rampi za potrebe železnice, vklopljeni v ureditev avtobusne
postaje.

Nadomestna lokacija lesnega platoja ob železniški po-
staji se definira z drugo urbanistično dokumentacijo pred
izgradnjo avtobusne postaje.

– Kantalon
Uredi se obstoječa cesta z obračališčem, parkirišče, ter

peš pot z brvjo preko potoka (pri Kosarju).

Obstoječi objekti imajo možnost dozidav, hkrati pa je
predvidena tudi dopolnitev pozidave z dvema novima objek-
toma.

Predvidene so rušitve obstoječih neustreznih objektov z
možnostjo njihove nadomestitve.

– Šutna
Pokopališče se razširi v obe smeri s potrebnimi uredi-

tvami.
Razširi se vozišče ceste, tako da se ga delno vkoplje v

pobočje na vzhodni strani.
Uredi se parkirišče na severni strani cerkve sv. Petra.
Za realizacijo teh ureditev je potrebna rušitev treh stano-

vanjskih objektov in sicer Šutna 7 na parcelni št. 157, Šutna 2
na parcelni št. 146 in Šutna 4 na parcelni št. 149.

Ohranja se značilna pozidava ob zahodni strani ceste z
možnostjo nadomestne gradnje v istih gabaritih, kot so obsto-
ječi objekti.

Na vzhodni strani ob obstoječem peš mostu preko poto-
ka Brestanica se nahaja Petrov studenec. Predvidene so hi-
drološke analize vode v kvalitativnem in kvantitativnem smi-
slu Na osnovi ugodnih rezultatov analiz je predvidena ureditev
studenca kot vira pitne vode.

– Kompleks spodnjega gradu
Sanirajo se obodni zidovi in streha spodnjega gradu.
Okolico gradu se uredi in se s peš mostom preko potoka

Brestanica poveže s platojem železniške in avtobusne postaje.

– Območje Zasavske ceste
Ruši se stanovanjski objekt Zasavska cesta 8 na parcelni

št. *12.
Obstoječi objekti imajo možnost dozidav.

7. člen
Skupna splošna merila in pogoji za poseganje v prostor
V vseh prostorskih enotah so dopustne gradnje in uredi-

tve:
stanovanjskih, poslovnih, pomožnih in začasnih objek-

tov
– dozidave, nadzidave, dopolnilna in nadomestna grad-

nja
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov ter ob-

jektov in naprav sistema zvez
– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije
– zelenih površin in odprtih prostorov
– rušitve
– spremembe namembnosti nekaterih objektov
– tekoča vzdrževalna dela
– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
– posegi za obrambo in zaščito v primeru naravnih ne-

sreč ali vojne.
Za vse posege v prostor, ki nebistveno odstopajo od

določil UN, je potrebno pred izdajo lokacijskega dovoljenja
izdelati strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za preverbo
je investitorjev program s prikazom potrebnih gabaritov.

8. člen
Usmeritve za oblikovanje objektov in naprav
Vse obstoječe in predvidene objekte na območju ureja-

nja je možno rekonstruirati oziroma zgraditi tako, da je možna
poleg stanovanjske tudi poslovna namembnost, s tem da to ne
smejo biti dejavnosti, ki bistveno povečajo tovorni promet,
oziroma potrebujejo večje količine vode in energije ter ne
povzročajo prekomernih emisij v okolje.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 513Št. 6 – 2. II. 1996

Dostopi na parcele se morajo načeloma urejati z zbirnih
cest nižjega ranga, le izjemoma z regionalne ceste, kot indivi-
dualni priključki.

Horizontalni gabariti morajo biti pravokotnega tlorisa
(razen med interpolacijami med objekti so lahko kvadratni) v
sorazmerju z obstoječimi objekti (ne smejo izstopati iz struk-
ture obstoječih objektov).

Vertikalni gabariti se morajo prilagajati obstoječim ob-
jektom, novih dominant ni predvidenih.

Naklone streh je potrebno prilagajati obstoječim sosed-
njim objektom, (naklon mora biti med 36 in 40 stopinjami),
kritina mora biti opečna.

Ulične fasade morajo biti simetrične (iz naravnih mate-
rialov - omet svetlih tonov), okenske odprtine pa v vertikal-
nem proporcu.

Balkoni na uličnih fasadah in obitja fasad z lesom niso
dopustni.

9. člen
Splošni pogoji za prenovo odprtega prostora
V območju urejanja obstaja zelena površina ob cerkvi

sv. Matere božje Lurške, ki ohranja parkovno ureditev
Kot zelena površina so tretirana tudi športno rekreacij-

ska območja, ki zahtevajo specifične ureditve.
Ostale zelene površine se uredijo v sklopu zunanjih

ureditev v posameznih območjih.

V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA

Pogoji za prometno urejanje

10. člen
Prometnice
Lokalna cesta L 2906 Brestanica–Anže se rekonstruira

na večjem delu urejanja, predvsem za izboljšanje horizontal-
nih in vertikalnih elementov ter širine. Za izvedbo rekonstruk-
cije je potrebna rušitev objekta Cesta na ribnik 6 na parcelni
št. 126/1.

Lokalna cesta L 3909 Blanca–Videm
Za boljšo prepustnost se poruši objekt Zasavska cesta 8

na parcelni št. *12 ter izvede minimalni pločnik od Spodnjega
gradu do opornega zidu železniške proge. Na odseku pri žel.
postaji se nanjo naveže predvidena avtobusna postaja z obra-
čališčem.

Na elemente ceste skozi Trg vpliva obstoječa gosta
zazidava, zato je obnova ceste predvidena kot talna obde-
lava, razen priključka na regionalno cesto, katerega se
rekonstruira ter se mu določi nov prometni režim. Na spod-
njem jugozahodnem priključku se izvede razširitev. Dopu-
sti se izstop iz Trga v južni smeri, kakor tudi vstop na Trg
iz te smeri. Vsa ostala zavijanja niso dovoljena. Na seve-
rovzhodu priključka se rekonstruira priključek tako, da se
razširi območje priključka - izvede otok in omogoči ločeno
desno zavijanje na Trg iz severne strani. Izvoz iz Trga
ostane na obstoječih voznih pasovih pravokoten z obeh
smeri.

Cesta na Šutno se rekonstruira v celotni dolžini. Izvede
se razširitev za 1 m z vkopom v pobočje in izvedbo opornega
zidu.

Cesta na Kantalon je potrebna temeljite obnove in izved-
be obračališča glede na to, da je to slepa ulica.

Cesta proti elektrarni in Šolska ulica na območju uredi-
tvenega načrta dosegata potrebne standarde glede avtomobil-
skega prometa, zato je potrebno le tekoče vzdrževanje.

Na vseh cestah znotraj območja urejanja poteka dvo-
smerni promet.

Rekonstrukcija in obnova cest se izvede tako, da se ne
poslabša dostopnost do objektov, ki so neposredno ob cesti.
Praviloma je višina rekonstruiranih cest enaka, kot je bila pred
rekonstrukcijo, razen Ceste proti ribniku, ki se izvede z novi-
mi vertikalnimi in horizontalnimi elementi.

11. člen
Mirujoči promet
Nova predvidena večja parkirišča se zagotovi:
– na platoju ob cerkvi sv. Lurške Matere božje - baziliki
– ob gostinsko rekreacijskem kompleksu
– ob bencinski črpalki
– na Zasavski cesti, ob železniški postaji
– ob pokopališču
– manjša parkirišča se zagotovijo na dvoriščnih delih

parcel, odvisno od dejavnosti, ki bo organizirana v objektu.
Na celotnem območju urejanja je tako zagotovljenih ca.

224 parkirnih mest.

12. člen
Kolesarski in peš promet ter javni avtobusni promet
Zaradi morfoloških razmer ozke doline je izgradnja lo-

čenih kolesarskih stez ob prometnicah nemogoča, za iskanje
drugih tras pa tudi ni prostora.

Ob odločitvi o nadaljnji usodi industrijske železnice je
potrebno na trasi zagotoviti tudi možnosti izvedbe kolesarske
steze, kot edini alternativi za ločen promet kolesarjev.

Izvedba pločnika se predvideva:
– v nadaljevanju Ceste izgnancev do žel. postaje
– na območju kompleksa Spodnjega gradu
– ob Zasavski cesti
– ob cesti na Ribnik do predvidenega mostu.
Poleg pločnika se uredi peš poti:
– od Ceste na ribnik do Bazilike
– iz Trga preko brestaniškega potoka na Šutno in Kanta-

lon
– iz kompleksa Spodnjega gradu preko brestaniškega

potoka na avtobusno in železniško postajo.
Skozi območje potekata medkrajevni avtobusni liniji:
– Krško–Sevnica, ki poteka po lokalni cesti L 3909 in
– Krško–Podsreda, ki poteka po regionalni cesti R 362

in lokalni cesti L 3909.
Poleg avtobusne postaje, ki nadomesti postajališča ob

žel. postaji se postajališča izvedejo še na regionalni cesti pri
Trgu in nasproti bencinske črpalke.

Pogoji za komunalno urejanje

13. člen
Glede na dokaj utesnjene površine med objekti, je po-

trebno komunalne in energetske vode v fazi načrtovanja raz-
porediti v prostoru ter zaradi neenakomernega poseganja v
prostor rezervirati koridorje predvidenih infrastrukturnih vo-
dov.

14. člen
Vodovodno omrežje
Glavni cilji oziroma naloge upravljalca vodovodnih si-

stemov so:
– sanacija, oziroma rekonstrukcija dotrajanih cevovo-

dov,
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– sanacija vodovodnega zajetja v Dovškem - zagotovi-
tev kvalitetne pitne vode na celotnem območju Brestanice in
Senovega,

– združitev dveh cevovodnih sistemov.
Na odseku od križišča pri gostilni Pod lipo (jašek JV1)

do cestnega priključka z ulico Trg se izvede rekonstrukcija
obstoječega cevovoda iz litoželeznih cevi LTž ∅ 90 mm.
Omenjeni cevovod se rekonstruira oziroma zamenja s cevo-
vodom iz jeklenih cevi ∅ 150 mm. Profil cevovoda se poveča
zaradi večje prepustnosti in zagotavljanja požarne vode.

Prestavi se primarni cevovod ob Cesti na ribnik zaradi
izgradnje predvidene stanovanjske hiše. Trasa prestavljene-
ga cevovoda poteka po dvorišču na severni strani stanovanj-
ske hiše. Dolžina trase je ca. 60 m. Obstoječi cevovod se
odstrani.

Za zagotovitev preskrbe Zasavske ceste s požarno vodo
se rekonstruira cevovod PE ∅ 63 mm od priključka na Cesti
prvih borcev v dolžini ca. 450 mm. Trasa novega cevovoda
∅ 110 poteka po obstoječi trasi. Zgradijo se tudi trije nadzem-
ni hidranti.

Zaradi zagotovitve preskrbe železniškega platoja s po-
žarno vodo se rekonstruira cevovod PE ∅ 63 mm v dolžini
ca. 250 m ki poteka ob Cesti izgnancev. Trasa novega cevo-
voda ∅ 110 mm poteka po obstoječi trasi. Zgradi se en
hidrant.

Hidrantno omrežje se dopolni s podzemnimi in nadzem-
nimi hidranti tako, da se pokrije celotno območje ureditvene-
ga načrta, glede na požarno obremenitev območja.

Eventualne potrebne sanacije sekundarnih vodov in pri-
ključkov, se izvedejo po njihovih obstoječih trasah.

15. člen
Kanalizacijsko omrežje
Zaradi zaščite potoka Brestanica se opustijo obstoječi

fekalni izpusti individualnih stanovanjskih objektov (na seve-
rovzhodnem območju ob Cesti na ribnik) v potok. Fekalne
vode se speljejo preko obstoječih greznic v novozgrajeno
kanalizacijo. Le-ta se zgradi na zahodni strani ozkotirne že-
leznice. Trasa poteka ob njej do Ceste na ribnik, kjer se
priključijo terciarni vodi fekalne kanalizacije (ki potekajo po
severni strani Ceste na ribnik), naprej prečka potok Brestani-
ca in se v J1 združi s predvideno kanalizacijo iz obrtne cone
Brestanica-Sejmišče. Naprej poteka trasa kanalizacije paralel-
no z ozkotirno rudniško železnico, pri črpališču tehnološke
vode Elektrarne Brestanica prečka brestaniški potok ter se
prikjuči na obstoječ kanalizacijski kolektor Senovo-Brestani-
ca.

Onesnaževanje Save z odpadnimi vodami se prepreči z
izgradnjo čistilne naprave Brestanica (LN 203/89), ki se zgra-
di v opuščenem kamnolomu Brestanica. Zato je potrebno
obstoječi primarni kolektor povezati s čistilno napravo ter
dograditi sekundarno kanalizacijsko omrežje.

Zaradi terenskih in tehnoloških pogojev se ta povezava
izvede preko novega črpališča fekalnih voda :

Tako se zgradi povezava med obstoječim kolektorjem in
črpališčem odpadnih voda s kanalizacijskim vodom iz plastič-
nih cevi PVC ∅ 315 mm v dolžini 240 m, kjer odtekajo
odpadne vode od RVV pod prostim padom. Trasa kolektorja
PVC ∅ 315 mm poteka po trasi brežine reguliranega Bresta-
niškega potoka v dolžini 280 m.

Črpališče odpadnih voda se locira na desnem bregu
potoka Brestanica neposredno ob mostu ceste L-3909 čez
potok. Izvede se v zemeljski izvedbi, tako da je celoten objekt
vkopan (kot kanalizacijski jašek). Vhod v strojnico črpališča
odpadnih voda se uredi skozi zgornjo ploščo. Odprtina mora
biti nad koto 163,40. Dostop do objekta je z lokalne ceste L-
3909.

Odpadne vode se nato prečrpavajo po tlačnem vodu iz
polietilenskih cevi PE ∅ 225 mm. Trasa kanalizacijskega
tlačnega voda poteka od črpališča preko potoka Brestanica po
mostni konstrukciji ter ob robu lokalne ceste L-3909.

Zgradi se sekundarno kanalizacijsko omrežje za odvod
odpadnih voda z območja Šutne in Kantalona. Odpadne vode
se bodo preko sekundarnega kanalizacijskega omrežja steka-
le v predvideno črpališče.

Predviden je odvod meteornih voda s cerkvenega plato-
ja (območje ob cerkvi sv. Matere božje Lurške) v Dovški
potok.

V to črpališče se bodo stekale tudi odpadne vode iz
Zasavske ceste, kjer se zgradi veja fekalne kanalizacije. Trasa
fekalne kanalizacije poteka vzporedno z obstoječim vodovo-
dom.

Za odvod meteornih voda z območja Kantalon, Šutna in
Zasavska cesta, se uporabijo obstoječi individualni izpusti v
potok Brestanica in Savo.

Sekundarna mešana kanalizacija Trga se rekonstruira
oziroma priključi na primarni kolektor. Eventualne sanacije
sekundarne kanalizacije Trga se izvedejo po obstoječih tra-
sah.

16. člen
Ravnanje z odpadki
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo

komunalnih odpadkov v Spodnji Stari grad. Posode za zbira-
nje odpadkov so tipske. Tip in velikost posode določi uprav-
ljalec odvoza odpadkov. Dostopi do zabojnikov morajo biti
vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz
odpadkov.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolž-
ni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92).

Pogoji za energetsko urejanje območja

17. člen
Rekonstruira se obstoječe prostozračno omrežje v Trgu

in Cesti na ribnik v smislu zmanjšanja križanj preko ceste in
estetsko izboljšanega vodenja tras prostozračnega omrežja.

Potrebne bodo nekatere manjše prestavitve tras na odse-
kih nizkonapetostnega omrežja, ki jih zadevajo novi objekti.

Dodatna javna razsvetljava se uredi v dostopni ulici
preko potoka v Kantalon, posodobi se javna razsvetljava v
Trgu in osvetli cerkev sv. Petra s teraso in sv. Boštjana,
osvetli se objekt “Spodnji Grad”, ki naj bi skupaj z osvetlitvi-
jo brestaniškega gradu dajal vtis celote.

Z novo javno razsvetljavo se opremi predvidena avtobu-
sna postaja z obračališčem pri železniškem kolodvoru in kole-
sarska ter peš pot skozi tunel naprej od gasilskega doma
zaključno z osvetlitvijo igrišča za rekreacijo pri gasilskem
domu.

18. člen
Plinifikacija
Za obravnavano območje je predvidena plinifikacija z

nizkotlačnim plinovodom 100 mbar.
Glavni razvod se priključi na že zgrajeni srednjetlačni

plinovod 1 bar dimenzij NO 125 (na odcepu proti objektu
CPB 23), kjer se obenem zgradi tudi merilno-regulacijska
postaja (MRP) 1 bar/100 mbar.

Mestni razvod poteka po Cesti prvih borcev, Cesti na
ribnik, Šolski cesti, trgu, Cesti izgnancev, Zasavski cesti,
Kantalonu in Šutni. Polietilenske cevi se položijo v globino
1,4–1 m.
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Odcepi za posamezne skupine objektov se predvidijo s
krogelnimi pipami za podzemno vgradnjo.

Hišni priključki (položaj in dimenzije) se določijo v
naslednjih fazah projektiranja posebej za vsak posamezni
objekt, glede na položaj kotlarne in priključno toplotno moč.
V načelu pa se izvedejo kot fasadni ali kletni priključki.

Telekomunikacijsko omrežje

19. člen
PTT omrežje
Zemeljske kable pri objektu CPB 10 je potrebno presta-

viti v skladu z zahtevami tehnične službe PTT podjetja Novo
mesto.

Obstoječe TK omrežje ne zadeva novih lokacij, dovo-
ljuje pa priključitve novih objektov, ki bodo opremljeni z
enim telefonskim priključkom.

Na območju novopredvidene avtobusne postaje z obra-
čališčem pri železniškem kolodvoru se izvede prestavitev
prostozračnega TK omrežja v kabelsko kanalizacijo.

20. člen
CATV omrežje
Primarni in sekundarni razvod na območju Trga ter

Šutne in Kantalona je predviden zračen po ostrešjih objektov.
Omrežje kabelske televizije v območju ureditvenega načrta je
priključeno na skupni kabelski razdelilni sistem Krško-Bre-
stanica-Senovo.

VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

21. člen
Raven hrupa mora v območju ureditvenega načrta ostati

v mejah dovoljenih emisij hrupa v okolje. Maksimalno dovo-
ljena ekvivalentna raven hrupa je 60dB (A) podnevi in 50dB
(A) ponoči.

Zaščita pred hrupom se izvaja na območju ureditvenega
načrta predvsem s pasivnimi protihrupnimi ukrepi.

22. člen
Ob poseganju na proste površine in izvajanju gradbenih

jam je potrebno plodno zemljo odstraniti, jo deponirati in
uporabiti za zunanje ureditve.

23. člen
Protipožarna zaščita na območju se izvaja z naslednjimi

ukrepi
Pri urejanju bregov potoka Brestanica se zagotovi do-

stop za zajemanje požarne vode. Najprimernejša mesta za
črpanje vode so pri mostičku preko potoka v Trgu in pri
elektrarniškem črpališču ob sotočju Dovškega in Brestaniške-
ga potoka.

Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, ki so v nizu

ali med katerimi ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se
izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali z protipožarni-
mi vrati ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.

Preprečitev požara med samostoječimi objekti se zago-
tovi z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini
višjega objekta.

Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih
poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in
zelenicah.

24. člen
V tunelu ozkotirne železnice se uredi glavni zaklonilnik

z nemotenim dostopom. Za potrebe zaklanjanja se uporabijo
tudi kletni prostori objektov

Po začasni karti maksimalnih intenzitet potresov v MCS
(Seizmološki zavod SR Slovenije, 1982), spada območje ure-
ditve v IX. stopnjo intenzitet potresa v MCS, zato je na
območju Občine Krško potrebno graditi po ustreznih kriteri-
jih.

25. člen
Za posege, ki povzročajo onesnaženje, poškodbo, raz-

vrednotenje, obremenjevanje okolja in predstavljajo tvega-
nje za okolje, je potrebno izdelati študijo vplivov na oko-
lje.

Tolerance

26. člen
Posegi, ki odstopajo od definiranih ureditev se definirajo

s strokovno lokacijsko preverbo.

VII. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

27. člen
Etapnost izvajanja delov ureditvenega načrta ni odvisna

od prostorskih pogojev, razen prestavitev lesnega platoja pri
železniški postaji pred izgradnjo avtobusne postaje.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
PRI IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

28. člen
Pri izvajanju posegov v prostor so izvajalci in investitorji

dolžni zagotoviti funkcioniranje vseh infrastrukturnih siste-
mov (dostopov, oskrbe z vodo, elektriko, odvodnjo odpadnih
voda) do obstoječih objektov in zemljišč ter racionalno in
varno ureditev gradbišč.

Objekte Šutna 2 in 4 je potrebno pred rušitvijo celovito
spomeniško varstveno dokumentirati.

29. člen
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob poseganju na proste površine in izvajanju gradbe-

nih jam, plodno zemljo odstraniti, jo deponirati in uporabiti za
zunanje ureditve.

– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni grad-

beni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni
meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem

upravnem organu za urejanje prostora Občine Krško.

31. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvaja Inš-

pekcija za prostor Ministrstva za okolje in prostor Republike



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 516 Št. 6 – 2. II. 1996

Slovenije, enota Krško, Inšpekcija za okolje Ministrstva za
okolje in prostor Republike Slovenije, enota Ljubljana in
ostale pristojne inšpekcijske službe ter komunalni nadzornik
v Občini Krško.

32. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati:
– Odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe ob-

čanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87) na ob-
močju, ki ga urejuje ureditveni načrt Brestanica - trg.

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

listu RS.

Št. 5-352-12/91
Krško, dne 14. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Branimir Vodopivc l. r.

LENART

312.

Na podlagi prvega odstavka 13. člena, 21. člena zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 21. člena zakona
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in
14/95) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št.
33/95) je Občinski svet občine Lenart na 10. seji dne 21. 12.
1995 sprejel

O D L O K
o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Lenart

1. člen
S tem aktom se opredelijo dejavnosti, območje, pogoji,

javna pooblastila, pričetek in čas trajanja koncesije, način
financiranja in drugi elementi, pomembni za podelitev konce-
sije za oskrbo z zemeljskim plinom ali s tekočim naftnim
plinom TPN, v nadaljevanju besedila: plinom.

Oskrba prebivalstva s plinom v omrežju se opredeli kot
gospodarska javna služba.

2. člen
Predmet koncesije je ekskluzivna izgradnja in upravlja-

nje omrežja za oskrbo prebivalstva s plinom za potrebe prebi-
valstva in industrije na območju Občine Lenart.

3. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije za oskrbo

prebivalstva s plinom ter upravljanje tega omrežja izpolnjeva-
ti naslednje pogoje:

a) da je pravna oseba registrirana v Republiki Sloveniji;
b) da ima izkušnje na področju programiranja, projekti-

ranja in izgradnje ter upravljanja z omrežjem za distribucijo
plina za potrebe prebivalstva in industrije;

c) da pripravi in predloži študije s prikazom predvide-
nega omrežja in njegovih pomembnejših sestavnih delov.

Z oceno vrednosti naprave, potreben čas izgradnje, finanč-
ni plan investicije, pogoje in načine za upravljanje z omrež-
jem;

d) da pripravi in predloži analizo programov prodaje
plina;

e) da predloži potrebne reference in garancijo za pravo-
časno in kvalitetno izvedbo sprejete naloge;

f) da bo zagotovil vsa potrebna sredstva v zvezi z oskrbo
prebivalstva s plinom in njegovim upravljanjem.

4. člen
Koncesionarju bo občina (koncedent) podelila naslednja

javna pooblastila:
1. izključno pravico uporabe na zgrajenem omrežju za

distribucijo plina za čas trajanja koncesijske pogodbe;
2. izključno pravico prodaje plina na območju občine

opredeljenem v koncesijski pogodbi;
3. pravico izgradnje omrežja za distribucijo plina, vključ-

no s pravico, da pod površjem vseh javnih površin postavi in
vzdržuje cevovode, različne naprave in instalacije, potrebne
za distribucijo;

4. pravico upravljanja z omrežjem za distribucijo plina;
5. pravico sklepati pogodbe o dobavi plina;
6. pravico določati način in pogoje za plačilo uporablje-

nega plina, vključno z možnostjo depozita uporabnika;
7. pravico zaustaviti dobavo plina posameznim uporab-

nikom v primeru neplačila;
8. pravico zahtevati od uporabnika prispevek za postavi-

tev priključka, v skladu s sprejetim pravilnikom o priključitvi
in dobavi plina, ki ga potrdi koncedent.

5. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da samostojno in na svoje stroške zgradi omrežje za

oskrbo prebivalstva s plinom;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno

dobavo plina;
– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje mreže za distri-

bucijo plina;
– da po potrebi širi omrežje za distribucijo plina.

6. člen
Koncesionar je edini distributer plina na območju Obči-

ne Lenart, opredeljen v koncesijski pogodbi, za potrebe pre-
bivalstva in industrije pod naslednjimi pogoji:

a) da spoštuje strokovno-tehnične, organizacijske in raz-
vojne naloge, ki izhajajo iz nacionalnega razvojnega progra-
ma za republiko in usmeritev lokalne skupnosti;

b) da prodaja plin v skladu s cenami, ki jih oblikuje
oziroma določa občina v skladu s postopkom, ki ga določa
zakon oziroma akt lokalne skupnosti in koncesijska pogod-
ba;

c) da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni s tem
aktom;

d) da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno-strokov-
ne, organizacijske in druge standarde ter normative za oprav-
ljanje koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki so povzeti in
se uporabljajo v Sloveniji;

e) da zagotovi, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki bi
bila zaradi izvajanja del poškodovana, vrnjena v prvotno
stanje.

7. člen
Koncesija prične veljati z dnem veljavnosti koncesijske

pogodbe in traja 29 let. Doba trajanja koncesije se šteje od 1.
januarja tistega leta, ki sledi letu, v katerem je distribucijska
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mreža pričela delovati. Koncesijska pogodba se po njenem
poteku lahko podlajša oziroma ima koncesionar pri sklepanju
pogodbe o koncesiji prednost.

Koncesionar je dolžan pričeti z deli za oskrbo prebi-
valstva s plinom v roku 6 mesecev, ko je podpisana pogodba,
pod pogojem, da so predhodno izdana vsa potrebna dovolje-
nja za začetek del.

Začetek in konec del bo definiran s koncesijsko pogod-
bo.

8. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem prene-

ha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– odvzemom koncesije;
– odkupom koncesije;
– s sporazumnim prenosom koncesije.

9. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za kate-

rega je bila sklenjena, če je pogodbeni stranki pod pogoji
navedenimi v pogodbi, ne podaljšata. Koncesijska pogodba
lahko preneha tudi z razdrtjem ali v primeru stečaja koncesio-
narja.

10. člen
Razlogi in pogoji za razdrtje: odpovedni rok in druge

medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo ne
glede na določila pogodbe:

– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v
za to določenem roku;

– zaradi neopravičene prekinitve distribucije plina za
več kot šest dni (6 dni);

– zaradi ponovljenih, hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja.

11. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da kon-

cesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet kon-
cesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih
je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se
določijo s koncesijsko pogodbo.

12. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za izvedbo naprav in

plinsko omrežje iz naslednjih virov:
– lastnih virov;
– bančnih kreditov;
– sredstev državnega ekološkega sklada ter drugih vi-

rov, pridobljenih preko občine ali drugega nosilca, ki je upra-
vičen konkurirati.

Sredstva, ki jih koncesionar zagotavlja, morajo pred-
stavljati 100% potrebnih sredstev.

13. člen
Koncesionar dobi povrnjena sredstva, vložena v oskrbo

prebivalstva s plinom in upravljanje plinovodnega omrežja iz
sredstev, ki se natekajo od cene za uporabo plina. Način in
višina se podrobno določi s koncesijsko pogodbo s tem, da
cena plina vsebuje izdatke za nakup plina, stroške upravljanja
ter premoženjska bremena, povrnitev vloženega kapitala, do-
bička in davke.

14. člen
Prodajno ceno plina potrjuje občinski svet in se izraža v

SIT, na podlagi koncesijske pogodbe in veljavnih državnih
predpisov.

Cena plina v omrežju ne bo smela presegati cen ekstra
lahkega kurilnega olja glede na kalorično (kurilno) vrednost
obeh goriv, povečane za stroške distribucije ekstra lahkega
kurilnega olja uporabnikom.

15. člen
Izbiro koncesionarja opravi na podlagi tega akta Občin-

ski svet občine Lenart (koncedent), ki določi podpisnika po-
godbe o koncesiji. Občinski svet občine Lenart določi konce-
sionarja s sklepom.

16. člen
Strokovni nadzor nad zakonitostjo izvajanja koncesije

opravlja upravni organ Občine Lenart, strokovnost izvajanja
pa nadzoruje pristojni inšpekcijski upravni organ.

Odnosi med uporabnikom in koncesionarjem se reguli-
rajo s posebnim pravilnikom (pravilnik o dobavi plina), ki je
sestavni del pogodbe o koncesiji.

17. člen
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar pri

izvajanju ali v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe
uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se
uporabljajo veljavni zakonski predpisi.

18. člen
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za

svoj račun na podlagi pooblastil tega koncesijskega akta ali
koncesijske pogodbe.

19. člen
Vsi objekti in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali

drugače pridobil za namen izvajanja koncesije, preidejo v
uporabnem stanju v last koncedenta ob prenehanju koncesij-
ske pogodbe oziroma z odkupom ob predčasnem prenehanju
koncesijske pogodbe. Načini in pogoji prenosa in odkupa se
podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.

20. člen
Koncedent bo v primeru v pogodbi predvidenega pred-

časnega prenehanja koncesijske pogodbe predhodno zagoto-
vil koncesionarju ustrezne garancije za plačilo še neamortizi-
rane vrednosti objektov in naprav. Dokler to ni realizirano, so
naprave last koncesionarja.

21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijsko pogodbo na dru-

gega koncesionarja s privolitvijo koncedenta.

22. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti

opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, na-
stalih zaradi višje sile.

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravi-
co zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali
zaradi opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe
v nepredvidljivih okoliščinah.
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Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha samo na podla-
gi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.

Kot višjo silo pa je v odnosih med koncedentom in
koncesionarjem šteti predvsem katastrofe in havarije, ki jih ni
bilo mogoče preprečiti s skrbnim načrtovanjem.

23. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za ško-

do, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne
službe povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali
drugim osebam.

24. člen
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri

njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije, lah-
ko njeno opravljanje začasno zagotovi koncedent s prevze-
mom javne službe v režijo ali na drug način, določen v
koncesijski pogodbi.

25. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 353-12/95
Lenart, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

313.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 8., 12. in 17. člena odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart (Uradni list
RS, št. 6/95) in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 21.
decembra 1995 sprejel

O D L O K
o dejavnostih in pogojih za opravljanje gospodarskih

javnih služb s koncesijo

1. člen
Ta odlok ima status splošnega koncesijskega akta in

velja za vse gospodarske javne službe, katerih izvajanje zago-
tavlja Občina Lenart z dajanjem koncesij. Na njegovi osnovi
se lahko opravi poizvedovanje interesa potencialnih konce-
sionarjev in izvedejo javni razpisi za posamezno koncesijsko
dejavnost ali skupino dejavnosti.

2. člen
Na podlagi izdane koncesije se v Občini Lenart kot

gospodarske javne službe lahko opravljajo naslednje dejav-
nosti:

1. ravnanje s komunalnimi odpadki
2. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
3. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin

4. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov, zaradi varstva zraka

5. pokopališka in pogrebna dejavnost (pogrebne stori-
tve, vzdrževanje in urejanje pokopališč)

6. nameščanje in ravnanje z reklamami, plakati in transpa-
renti ter postavljanje reklamnih objektov

7. urejanje in vzdrževanje javne tržnice, javnih parkirišč
in javnih sanitarij

8. upravljanje javnih stanovanj
9. upravljanje in vzdrževanje lokalnih cest.

3. člen
Vsaka od koncesijskih dejavnosti iz 2. člena tega odloka

se izvaja na celotnem območju ali delu območja Občine
Lenart.

Za vsako konkretno koncesijsko razmerje je potrebno
predhodno oblikovati javni razpis, izpeljati postopek podeli-
tve koncesije, izbrati koncesionarja in skleniti koncesijsko
pogodbo z vsebino in obliko, kot ju določa 39. člen zakona o
gospodarskih javnih službah.

Župan Občine Lenart, kot zastopnik koncedenta, za
vsako posamezno ali skupino dejavnosti z javnim razpisom
opredeli območje izvajanja gospodarske javne službe (kom-
plekse ipd.), uporabnike, razmerja do uporabnikov in razmer-
ja med koncesionarjem in koncedentom.

Javni razpis, ki se pripravi za konkretno koncesijsko
dejavnost, mora vsebovati določila iz 33. člena zakona o
gospodarskih javnih službah.

4. člen
V javnem razpisu določi koncedent pogoje, ki jih mora

izpolnjevati koncesionar, zlasti pa:
– obveznosti prevzema osnovnih sredstev in opreme v

najem, odkup ali na leasing
– prevzem zaposlenih delavcev s področja posamezne

dejavnosti, ki je predmet prevzema
– najnižjo ceno koncesije, ki jo mora plačati koncesionar

(mesečno ali letno)
– splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe

in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavljajo
– nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe
– začetek in čas trajanja koncesije
– možnost predčasne prekinitve koncesijske pogodbe.
Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne ali fizične

osebe, ki imajo registrirano razpisano dejavnost in ustrezne
reference.

5. člen
Javni razpis na zahtevo župana pripravi ustrezna stro-

kovna služba občinske uprave Občine Lenart. Javni razpis se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za dostavo
ponudb ne more biti krajši od 30 dni.

6. člen
Zaradi zaščite občanov koncedent že pri razpisu upošte-

va delitev dejavnosti po območjih, določa mehanizme cen
oziroma tarif, nadzor, limitiranje časa izdane koncesije, mož-
nost predčasne prekinitve koncesijske pogodbe ipd.

7. člen
O morebitnih javnih pooblastilih koncesionarju, načinu

plačila koncesionarja in začetku oziroma dobi trajanja konce-
sije se dogovorita koncedent in izbrani koncesionar s konce-
sijsko pogodbo.
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8. člen
Koncesija se izdaja za dobo najmanj dveh let.

9. člen
Nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe kon-

cedent poverja strokovni službi občinske uprave, ki najmanj
enkrat letno poroča občinskemu svetu o uspešnosti koncesij-
skega razmerja.

10. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s potekom časa izdane koncesije,
– če koncesionar preneha izpolnjevati pogoje za izvaja-

nje dejavnosti po koncesijski pogodbi,
– zaradi stečaja ali drugega načina prenehanja koncesio-

narja,
– z odvzemom koncesije še pred potekom roka, če kon-

cesionar krši bistvena določila iz koncesijske pogodbe (glede
izvajanja dejavnosti, cene ipd.), in sicer z razdrtjem pogodbe,

– z odpovedjo pogodbe s strani koncesionarja, z rokom
pol leta od pisne odpovedi.

11. člen
Izbor koncesionarja opravi na predlog župana Občinski

svet občine Lenart.
Koncesijsko pogodbo pripravi, odvisno od dejavnosti,

pristojna strokovna služba občinske uprave Občine Lenart,
sklene pa jo v imenu Občine Lenart župan.

12. člen
Posamezno gospodarsko javno službo po tem odloku

lahko župan po predhodnem sklepu Občinskega sveta občine
Lenart izjemoma brez javnega razpisa neposredno prenese v
opravljanje javnim, zasebnim, zadružnim ali drugim oganiza-
cijskim oblikam uporabnikov javnih dobrih, kadar to nareku-
je lokacijska pogojenost ali če to narekujejo potrebe lokalne-
ga prebivalstva, večinsko podprte na zboru krajanov.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 353-6/94
Lenart, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

314.

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave Republi-
ke Slovenije, 61. člena zakona o lokalni Uradni list RS, št. 72/
93, 57/94 in 14/95), 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 21.
člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95) je
Občinski svet občine Lenart na seji dne 21. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih

javnih službah v Občini Lenart

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Le-

nart (Uradni list RS, št. 6/95) se v 4. členu spremeni točka 2
tako, da se glasi:

“2. urejanje ulic, trgov in cest ter pripadajočih objektov,
ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste”.

2. člen
V 4. členu se za točko 6 dodata novi 7. in 8. točka, ki se

glasita:
“7. oskrba s plinom
8. upravljanje javnih stanovanj.”.

3. člen
V prvem odstavku 7. člena se v deseti alinei črtata besedi

“in lokalne”.

4. člen
V prvem odstavku 7. člena se dodata novi dvanajsta in

trinajsta alinea, ki se glasita:
“– objekti in naprave za oskrbo s plinom
– javna stanovanja.”.

5. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besede “izvršni svet

skupščine občine” nadomestijo z besedama “občinski svet”.

6. člen
Drugi odstavek 12. člena in tretji odstavek 14. člena se

spremenita in dopolnita tako, da se glasita:
“Po končanem postopku oblikuje župan občine predlog

za izbor koncesionarja in ga posreduje občinskemu svetu, ki
odloči z upravno odločbo.”

7. člen
V prvem odstavku 12., 13., prvem in drugem odstavku

14., 15., 21., 22., 23. in 26. člena se besedi “skupščina
občine” nadomestita z besedama “občinski svet” v ustreznem
sklonu, besede “izvršni svet skupščine občine” pa z besedo
“župan občine” v ustreznem sklonu.

8. člen
17. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“Občina Lenart zagotavlja javne službe v naslednjih

oblikah:
– v občinskih javnih podjetjih, v katerih se opravljajo

javne službe, navedene v točkah 1, 2, in 5 3. člena tega
odloka ter javne službe, navedene v točkah 3 in 6 4. člena
tega odloka,

– z dajanjem koncesij, s katerimi se zagotavlja opravlja-
nje javnih služb, navedenih v točkah 3, 4, 6 in 7 3. člena tega
odloka ter javnih služb, navedenih v točkah 1, 2, 4, 5, 7 in 8 4.
člena tega odloka.”.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 353-6/94
Lenart, dne 21. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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LENDAVA

315.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet Krajevne
skupnosti Hotiza na seji dne 15. 1. 1996 po predhodni odloči-
tvi na zboru vaščanov Kapca dne 14. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za naselje Kapca v KS Hotiza

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-

pevka za območje naselja Kapca v Krajevni skupnosti Hotiza.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 18. 2. 1996 od 7. do 19.

ure na glasovalnem mestu v prostoru Vaškega doma v Kapci.

3. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvido-

ma zbralo 6,500.000 SIT ter se bodo uporabila za izvajanje
naslednjega referendumskega programa:

– izgradnja kanalizacije in plinovoda v vasi,
– obnova vaškega in gasilskega doma,
– izgradnja mostov v vasi ter obnova asfaltiranih prevlek,
– sanacija jarkov – vodotokov
– ureditev in vzdrževanje pokopališča ter oklice,
– vzdrževanje poljskih poti.
Vrstni red izvajanja tega programa določi Svet Krajev-

ne skupnosti Hotiza po predhodnem dogovoru z vodstvom
vaškega odbora Kapca.

4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let,

in sicer od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001.

5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik naselja Kapca krajani, ki še
nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni ime-
nik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samo-
stojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavno-
sti v naselju Kapca.

6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stal-

nim bivališčem ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki s
sedežem dejavnosti v naselju Kapca, in sicer v naslednji
višini:

a) v denarju:
– 82% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v naselju Kapca;

– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, ki je opremljena s pečatom KS Hotiza in ima na-
slednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA
– Naselje KAPCA

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu, dne 18. 2. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v naselju Kapca, ki se bo uporabil
za:

– izgradnjo kanalizacije in plinovoda v vasi,
– obnovo vaškega in gasilskega doma,
– izgradnjo mostov v vasi ter obnova asfaltiranih pre-

vlek,
– sanacijo jarkov – vodotokov
– ureditev in vzdrževanje pokopališča ter okolice
– vzdrževanje poljskih poti.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 3.

1996 do 28. 2. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
a) v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v naselju Kapca;

– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če glasova-
lec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

9. člen
Referendum vodi Volilna komisija Krajevne skupnosti

Hotiza, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o
lokalnih volitvah ter zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna

skupnost Hotiza.

11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet Krajev-
ne skupnosti Hotiza ter bo najmanj enkrat letno poročal zbo-
ru vaščanov naselja Kapca o uporabi zbranih sredstev.
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12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se

smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

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

Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Hotiza

Viktor Bogdan l. r.

316.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je Svet Krajevne
skupnosti Hotiza na seji dne 15. 1. 1996 po predhodni odloči-
tvi na zboru vačanov Kot dne 14. 1. 1996 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za naselje Kot v KS Hotiza

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopris-

pevka za območje naselja Kot v Krajevni skupnosti Hotiza.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 18. 2. 1996 od 7. do 19.

ure na glasovalnem mestu v prostoru Vaškega doma v Kotu.

3. člen
Iz sredstev krajevnega samoprispevka se bo predvido-

ma zbralo 2,750.000 SIT ter se bodo uporabila za izvajanje
naslednjega referendumskega programa:

– izgradnjo kanalizacije v vasi,
– razširitev vaško-gasilskega doma
– izgradnjo mrliške vežice
– napeljavo plinovoda
– ureditev poljskih poti
– tekoča vzdrževanja v vasi.
Vrstni red izvajanja tega programa določi Svet Krajev-

ne skupnosti Hotiza po predhodnem dogovoru z vodstvom
vaškega odbora Kot.

4. člen
Krajevni samoprispevek bo uveden za obdobje petih let,

in sicer od 1. 3. 1996 do 28. 2. 2001.

5. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik naselja Kot ter krajani, ki še
nimajo volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni ime-
nik, so pa v delovnem razmerju ter obrtniki oziroma samo-
stojni podjetniki – nosilci dejavnosti, ki imajo sedež dejavno-
sti v naselju Kot.

6. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani s stal-

nim bivališčem ter obrtniki oziroma samostojni podjetniki s
sedežem dejavnosti v naselju Kot, in sicer v naslednji višini:

a) v denarju:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v naselju Kot;

– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št.
35/85).

8. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico, ki je opremljena s pečatom KS Hotiza in ima na-
slednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST HOTIZA
– Naselje KOT

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu, dne 18. 2. 1996 o uvedbi
krajevnega samoprispevka v naselju Kot, ki se bo uporabil
za:

– izgradnjo kanalizacije v vasi,
– razširitev vaško-gasilskega doma,
– izgradnja mrliške vežice,
– napeljava plinovoda,
– ureditev poljskih poti
– tekoča vzdrževanja v vasi.
Samoprispevek bo uveden za obdobje petih let od 1. 3.

1996 do 28. 2. 2001.
Višina samoprispevka bo znašala:
a) v denarju:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogod-
bah o delu;

– 8% od katastrskega dohodka;
– 3% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma

samostojnih podjetnikov s stalnim bivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti v naselju Kot;

– 1,5% od pokojnin;
– 200 DEM v tolarski protivrednosti letno zaposleni v

tujini.
b) v delu:
– 16 ur dela po gospodinjstvu letno.

GLASUJEM

“ZA” “PROTI”

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA”, če glasova-
lec soglaša z uvedbo samoprispevka oziroma obkroži besedo
“PROTI”, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
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9. člen
Referendum vodi Volilna komisija Krajevne skupnosti

Hotiza, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o
lokalnih volitvah ter zakona o referendumu in o ljudski ini-
ciativi.

10. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna

skupnost Hotiza.

11. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev bo opravljal Svet Krajev-
ne skupnosti Hotiza ter bo najmanj enkrat letno poročal zbo-
ru vaščanov naselja Kot o uporabi zbranih sredstev.

12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se

smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

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

Republike Slovenije.

Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti Hotiza

Viktor Bogdan l. r.

LITIJA

317.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list
RS, št. 41/95 in 70/95) je Občinski svet občine Litija na 16.
seji dne 25. 1. 1996 sprejel

S P R E M E M B O  S T A T U T A
Občine Litija

1. člen
V statutu Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95 in

70/95) se v drugem odstavku 42. člena, prvem in drugem
odstavku 43. člena in v tretjem odstavku 44. člena beseda
“prebivalci” nadomesti z besedo “volivci”.

2. člen
V drugem odstavku 42. člena se črta drugi stavek.

3. člen
V 44. členu se črtata četrti in peti odstavek in se nado-

mestita z dvema novima odstavkoma, ki se glasita:
“Odločitev je sprejeta, če je zanjo glasovala večina

volivcev, ki so glasovali v vsaki krajevni skupnosti, ki se
združuje.

Referendum izvede občinska volilna komisija.”

4. člen
V 50. členu se črta četrti odstavek.

5. člen
Ta sprememba statuta začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 013-1/95-08
Litija, dne 25. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

318.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varst-
vu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 73. člena statuta
Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet
občine Litija na 15. seji dne 28. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Litija

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini

Litija,
– način oziroma oblike izvajanja gospodarskih javnih

služb,
– strokovno-tehnične in razvojne naloge,
– varstvo uporabnikov,
– vire financiranja in
– druga vprašanja povezana z izvajanjem gospodarskih

javnih služb.

2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,

ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske
javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe
določene s tem odlokom.

Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo ma-
terialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno
in nemoteno proizvajanje v javnem interesu, zagotavlja obči-
na, zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih
ni mogoče zagotavljati na trgu.

II. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

3. člen
Na območju občine se kot obvezne gospodarske javne

službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
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7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,

8. vzdrževanje in varstvo lokalnih cest,
9. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejav-

nost,
10. javna razsvetljava v naseljih,
11. gasilska služba,
12. odstranjevanje in pokop poginulih živali.

4. člen
Na območju občine se kot izbirne gospodarske javne

službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s plinom ter upravljanje in vzdrževanje plino-

vodne infrastrukture,
2. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
3. urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic - tržnih

prostorov in živinskih sejmov,
4. upravljanje, vzdrževanje in razvoj sistemov za kabel-

ski prenos RTV signalov,
5. plakatiranje in okraševanje naselij,
6. deratizacija in dezinfekcija,
7. opravljanje javnega potniškega prometa,
8. odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in za-

puščenih vozil,
9. upravljanje z javnimi objekti in površinami.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge

dejavnosti, ki jih določi občinski svet.

5. člen
Javne službe iz prejšnjega člena se opravljajo na celot-

nem območju občine, razen, če z odlokom iz 5. člena tega
odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo kot obvezne
lokalne javne službe na določenem območju, je obvezna.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo kot izbirne
lokalne javne službe ni obvezna, če odlok za posamezne
primere ne določa drugače.

III. IZVAJANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

6. člen
Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način

opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrob-
neje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehnič-
nih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih stan-
dardov in normativov. V primerih, ko le-ti niso predpisani za
celotno državo, se predpišejo z odloki iz prvega odstavka
tega člena.

7. člen
Župan občine je pri predlaganju odločitev na področju

javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju
odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da
se javne službe opravljajo v okviru racionalno, funkcionalno
in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov.

8. člen
Občina zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb

z ustanavljanjem javnih podjetij, z dajanjem koncesij ali
neposredno z ustanavljanjem režijskih obratov.

Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali
kot podjetje v mešani lastnini.

Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustano-
vitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično in nera-

cionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti gospodarske jav-
ne službe, istočasno pa tudi ni pogojev za podelitve koncesi-
je, ali neposrednega prenosa v izvajanje ali pa bi bilo to
nesmotrno.

Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska
enota občinske uprave.

9. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb na podlagi koncesi-

je zagotovi občina tako, da da koncesijo fizični ali pravni
osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti, ki so predmet koncesije.

10. člen
Koncesionarja izbere posebna komisija, ki jo imenuje

občinski svet, na podlagi javnega razpisa.
Predmet koncesije, pogoje, trajanje, način financiranja,

nadzor, postopek javnega razpisa in izbora ter postopek v
zvezi z izborom na podlagi vloge o zainteresiranosti določi
občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom o
gospodarskih javnih službah.

Po končanem postopku pripravi komisija iz prvega od-
stavka tega člena predlog za izbor koncesionarja, ki ga posre-
duje občinskemu svetu, ki odloči z upravno odločbo.

11. člen
Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogod-

bo o koncesiji župan občine, v imenu in za račun občine.

12. člen
Neposredni prenos posamezne gospodarske javne službe

v izvajanje zasebnim, zadružnim ali drugim organizacijskim
oblikam uporabnikov javnih dobrin se izvede z odlokom obči-
ne v primerih, kadar to narekuje lokalna pogojenost ali potrebe
lokalnega prebivalstva in če izvajalec izpolnjuje vse predpisa-
ne tehnične, sanitarne in druge standarde ter normative ter
razpolaga s premoženjem v višini 5% predvidenega letnega
prometa ali garancije banke, kot varščino za poravnavo more-
bitno nastale škode v času izvajanja javne službe.

13. člen
Z infrastrukturnimi objekti in napravami namenjenimi

za izvajanje gospodarskih javnih služb, ki so po 76. členu
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/
93) postali last občine, upravljajo izvajalci javnih služb.

IV. STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN
RAZVOJNE NALOGE

14. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge s

področja gospodarskih javnih služb, ki se izvajajo na podlagi
koncesije, se s pogodbo poverijo v izvajanje koncesionarju
kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti in
če koncesionar razpolaga z ustreznim strokovnim znanjem in
opremo. Nadzorne naloge opravlja pristojni oddelek občin-
ske uprave.

V primerih, ko strokovno-tehničnih, organizacijskih in
razvojnih nalog ni mogoče poveriti izvajalcu gospodarske
javne službe, le-te opravlja pristojni oddelek občinske upra-
ve, ali pa jih s pogodbo poveri v izvajanje ustrezni strokovno
usposobljeni organizaciji ali podjetju.

V primeru, če se gospodarske javne službe izvajajo v
okviru javnega podjetja ali režijskega obrata, opravlja stro-
kovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge pristojni
oddelek občinske uprave v sodelovanju z javnim podjetjem.
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V. VARSTVO UPORABNIKOV

15. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet

uporabnikov občine, ki šteje sedem članov.
Člane imenuje občinski svet, pri čemer upošteva zasto-

panost vseh uporabnikov javnih služb celotnega območja
občine.

Svet uporabnikov:
– zastopa in usklajuje interese uporabnikov, in oblikuje

skupne predloge glede izvajanja gospodarskih javnih služb,
njihovega razvoja in financiranja v razmerju do občine in
njenega sveta,

– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajal-
cev gospodarskih javnih služb in opozarja na pomanjkljivosti
ter predlaga izboljšave,

– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili.

16. člen
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo

sveta uporabnikov.

17. člen
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani

izvajalca gospodarske javne službe, lahko uporabnik od pri-
stojnega organa občine zahteva izdajo odločbe, s katero naj
ta odloči o njegovi pravici za katero meni, da je kršena in
naloži izvajalcu javne službe ustrezno ravnanje.

VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

18. člen
Gospodarske javne službe se financirajo iz cen javnih

dobrin, proračunskih sredstev in drugih virov.
Uporabnikom, katerim so zagotovljene storitve gospo-

darskih javnih služb pod št. 1., 2., 3., 4., 7.,9. in 12. iz 3. člena
in št. 1., 2., 6. in 8. iz 4. člena tega odloka morajo te storitve
obvezno uporabljati in plačati.

Iz cene se financirajo storitve tistih javnih služb, ki so
individualno določljive in izmerljive in jih plačujejo njihovi
uporabniki glede na količino porabe.

Občinski svet lahko odloči, da se cene posameznih sto-
ritev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste upo-
rabnikov ali glede na količino porabljenih javnih dobrin.

Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogo-
če ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z neso-
razmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračuna ali
drugih virov.

19. člen
Predloge cen oziroma spremembe cen javnih dobrin

oziroma storitev določa občinski svet na predlog izvajalca.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Postopek za ustanovitev sveta uporabnikov izvede ob-

činski svet v roku 90 dni od uveljavitve tega odloka.

21. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati

odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni
list RS, št. 71/94).

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

319.

Občinski svet občine Litija je na podlagi 12. člena zako-
na o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 2/88 pr.b.) in 15.
člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95 in 70/95)
na 15. seji dne 28. 12. 1995 sprejel

S K L E P
o ukinitvi dobrine v splošni rabi

1. člen
S tem sklepom se ukinja status dobrine v splošni rabi za

nepremičnino parc. št. 1028/3 cesta v izmeri 306 m, vpisano
v zk. vložku št. 855, k.o. Litija.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha

imeti značaj dobrine v splošni rabi in postane družbena last-
nina v uporabi Občine Litija.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 462-5/95
Litija, dne 28. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Litija
Franci Rokavec l. r.

MEDVODE

320.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) ter 20. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 - odločba ustavnega sodišča
RS, št. U-I-144/94 in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 -
odločba ustavnega sodišča RS, št. U-I-25 85/94) in na podla-
gi 17. člena statuta Občine Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95
je Občinski svet občine Medvode na 12. seji dne 28. 12. 1995
sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Medvode za

leto 1995

1. člen
V odloku o proračunu Občine Medvode za leto 1995, ki

ga je sprejel Občinski svet občine Medvode na 10. seji, dne
28. novembra 1995 se spremeni 3. člen tako, da se glasi:
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“Skupni prihodki proračuna za leto 1995 znašajo
640,652.000 SIT in se razporedijo za:

– financiranje zagotovljene porabe 533,091.000 SIT
– financiranje drugih dogovorjenih nalog 107,561.000

SIT.
Rebalans bilance prihodkov in odhodkov je sestavni del

tega odloka.”

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

listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določi-
tev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 1995.

Št. 1110/95
Medvode, dne 28. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

MURSKA SOBOTA

321.

Na podlagi 39. in 43. 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. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 22.
in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95) ter 23. člena statuta
Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 28/95) je
Mestni svet mestne občine Murska Sobota na 11. seji dne 2.
11. 1995 sprejel

O D L O K
o sprejetju zazidalnega načrta za območje mesta M.
Sobota med Ulico Štefana Kovača, Severjevo ulico,

Borovnjakovo ulico in mestnim parkom

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za območje

med Ulico Štefana Kovača, Severjevo ulico, Borovnjakovo
ulico in Mestnim parkom v M. Soboti (v nadaljnjem besedilu
– območje Osnovne šole I), ki ga je izdelala ZEU – Družba za
načrtovanje in inženiring d.o.o., M. Sobota pod št. 11/95-ZN/
MS v septembru l995.

2. člen
Zazidalni načrt iz prejšnjega člena vsebuje:
a) Tekstualni del:
– podatke o firmi – izdelovalcu ZN
– izjavo o opravljeni notranji kontroli
– izjave o upoštevanju predpisov s področja
– varstva pred požarom
– zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami
– varstva pred prekomernim hrupom

– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo plan-
skih odločitev

– etapnost izvajanja zazidalnega načrta
– aproksimativni predračun stroškov za izvedbo zazi-

dalnega načrta
– predhodni pogoji in soglasja pristojnih organov in

organizacij
b) Grafični del:
– izrez iz prostorskih sestavin srednjeročnega družbene-

ga plana občine M. Sobota za obdobje l986–1990  M 1:5000
– kopija katastrskega načrta M 1:1000
– situacija obstoječega stanja z inventarizacijo M 1:1000
– arhitektonsko-ureditvena situacija z zasnovo zelenih

površin M 1: 500
– funkcionalno-oblikovalski pogoji M 1: 500
– prometno-tehnična situacija M 1: 500
– situacija obstoječih in predvidenih komunalnih vodov

M 1: 500
– zakoličbena situacija M 1: 500
– požarna varnost in zaklanjanje M 1: 500.

II. MEJA IN NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen
Območje ZN obsega površino med Ulico Št. Kovača,

Severjevo ulico, Borovnjakovo ulico ter Mestnim parkom, ki
ga tvorijo naslednje parcele: 725, 726, 727, 728, 729, 730,
731, 732 in 651 – vse v k.o. M. Sobota in meri skupaj 3,1 ha.

4. člen
Namensko je kompleks opredeljen funkcionalnim po-

trebam Osnovne šole I, ki z določenimi spremljajočimi ob-
jekti po dimenzioniranih gabaritih in režimih uporabe, služi-
jo tudi širšim mestnim potrebam (telovadnica – športna
dvorana, šolske atletske naprave kot manjši atletski stadion).

III. POGOJI ZA FUNKCIONALNE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE OBJEKTOV IN NAPRAV, OZIROMA

POSEGOV V PROSTOR TER DOVOLJENE
TOLERANCE

5. člen
Poleg že obstoječega matičnega objekta Osnovne šole I

(po projektih arh. Novaka iz leta 1940), skupaj z majhno
telovadnico ter pozneje izvedenega prizidka učilnic in v naj-
novejše prizidave jedilnice s kuhinjo, zazidalni načrt predvi-
deva gradnjo in ureditev sledečih objektov:

a) – Šolske telovadnice – občasno športne dvorane za
vadbo iger z žogo in sprovedbo tekem odbojke in košarke –
povezane s povezovalnim traktom s šolskim objektom ter z
aneksom za garderobe, sanitarije in kabineta, locirane zahod-
no od obstoječega objekta na zemljišču dosedanjega šolskega
stadiona.

b) – Novega šolskega atletskega stadiona oziroma atlet-
skih naprav na vzhodnem delu kompleksa (med šolo in par-
kom) – kot nadomestilo za dosedanji – dotrajani atletski
šolski stadion – za šolske potrebe, vadbo in manjša neuradna
tekmovanja (prostor ne omogoča več kot 300 m stezo).

c) – Zunanjo ureditev okolice objektov v kompleksu s
parkirnimi površinami in dovozom ter avtobusnim postajališ-
čem za učence v jugozahodnem delu, ureditvijo dodatnih
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zelenih površin v severozahodnem delu ob Severjevi in Bo-
rovnjakovi ulici in dodatno zeleno ploščadjo za zadrževanje
učencev oziroma obiskovalcev prireditev ob južni strani pred-
videne dvorane (v večjem odmiku od obeh ulic), ureditvijo
peš poti med stadionom in parkom (bivša Košičeva ulica),
manjše tribune v obliki manjšega terasnega zemeljskega na-
sipa vzdolž zahodnega roba – glavne atletske steze z mož-
nostjo postavitve manjše montažne ute za potrebe vodenja
atletskih prireditev, dodatno ozelenitvijo in zasaditvijo ob
južnem, zahodnem (namesto dotrajanih topolov) in severnem
robu kompleksa, rekonstrukcijo obstoječih asfaltnih površin
– igrišč za rokomet, košarko in odbojko na severnem delu
kompleksa ter ureditev dodatnih dostopnih poti k novim ob-
jektom z Ulice Štefana Kovača (za stadion, kolesarje, za
dvorano, servisni dovoz do kuhinje), dovoz na parkirišče in
avtobusno postajališče iz Severjeve ulice.

6. člen
Horizontalni in vertikalni gabariti objektov so razvidni

iz grafičnih prilog ZN, kjer so definirani maksimalni gabariti
od katerih se navzgor lahko odstopa, ob dodatni preverbi in
izmerah na lokaciji, le v izjemnih primerih.

– Gabariti dvorane so pogojeni z njenimi robnimi funk-
cijami: vadba za rokomet (tlorisna dimenzija 46 x 28 m),
tekme odbojke (svetila višina 9 m), 5–6 vadbenimi enotami
(garderobe, sanitarije), max. 500 obiskovalcev (spremljajoči
prostori).

– Gabariti stadiona so prilagojeni razpoložljivemu pro-
storu in tekmovanjem šolskih kategorij (300 m tartanska
krožna steza, znotraj steze ostale atletske naprave in travnate
površine). Zakoličbeni podatki za objekte in odmike so raz-
vidni iz ustrezne grafične priloge.

7. člen
Oblikovalski vidiki kompleksa in posebej telovadnice –

športne dvorane se morajo v projektnih rešitvah strogo po-
drejati in prilagajati arhitektonsko-oblikovalskim zasnovam
moderne arhitekture matičnega objekta arh. Franca Novaka
iz predvojnega časa. V tem smislu novi objekti ne smejo
zavzemati prostora oziroma motiti pogledov na obstoječi
objekt z njegove zahodne, južne in vzhodne strani. Objekt
telovadnice s povezovalnimi in sanitarnimi trakti mora biti
masivne izvedbe in podobne fasadne obdelave (po materialih
in videzu) kot matični objekt.

8. člen
Prometna ureditev in komunalni priključki so navezani

na okolne ulice ter komunalne naprave v njih in delno na že
izvedene naprave kot je to podrobno razvidno iz grafičnih
prilog.

IV. FAZNOST IZVEDBE ZAZIDALNEGA NAČRTA

9. člen
Celotna novo predvidena zazidava objektov in ureditev

ter oprema kompleksa je, glede na funkcionalno medsebojno
pogojenost in zaokroženost, predvidena v enem zamahu.

V. ZAČASNA NAMEMBNOST OBMOČJA

10. člen
Do realizacije celotne ureditve zazidalnega načrta, osta-

nejo vsa zemljišča v sedanji rabi. Posegi, ki bi bili v nasprot-
ju z ZN, oziroma bi preprečevali njegovo realizacijo niso
dovoljeni. Možna so le nujna vzdrževalna dela ali pa priprav-

ljalna dela za realizacijo ZN.

VI. KONČNE DOLOČBE

11. člen
ZN je stalno na vpogled na upravi Mestne občine M.

Sobota.

12. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, se iz odloka o sprejetju

PUP za mesto M. Sobota z okolico (Ur. objave, št. 25/89),
izvzame območje – PIN/-11, ki se je pod to označbo urejalo s
PUP.

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

listu RS.

Št. 352-9/95
Murska Sobota, dne 2. novembra 1995.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine
Murska Sobota

Rudolf Horvat, dipl. jur. l. r.

PIRAN

322.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Piran (Uradne obja-
ve, št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 14. 12.
1995 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Piran

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom so določeni vrsta, pogoji, postopek in

način podeljevanja priznanj, njihova oblika in način vodenja
evidenc.

2. člen
Občina Piran podeljuje priznanja zaslužnim občanom,

skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam, za
njihove dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja, utrjevanja
miru in drugih področjih človekove ustvarjalnosti.

Občina lahko podeli priznanje tudi drugim državljanom
Slovenije in tujim državljanom.

Udeleženci postopka podeljevanja priznanj morajo spo-
štovati načela demokratičnosti, javnosti in družbene odgo-
vornosti.
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3. člen
Priznanja Občine Piran so:
– Zlati grb Občine Piran,
– Plaketa Občine Piran,
– Mala plaketa Občine Piran.

II. ZLATI GRB OBČINE PIRAN

4. člen
Zlati grb Občine Piran podeli Občinski svet občine Pi-

ran:
– posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali

enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
– skupinam občanov, društvom in drugim pravnim ose-

bam za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo
ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem po-
dročju življenja in dela.

5. člen
 Zlati grb Občine Piran (reliefni odtis) dimenzije 36 ×

40 × 3 mm je izdelan iz zlata čistine 585/000 (14 karatov). V
embalaži se pritrdi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z
vgraviranim dvojezičnim napisom: Zlati grb Občine Piran,
ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.

III. PLAKETA OBČINE PIRAN

6. člen
Plaketo Občine Piran podeljuje župan Občine Piran posa-

mezniku, skupinam občanov, društvom in drugim pravnim
osebam ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izredno humanem
ali požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem ali delovnem jubi-
leju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih.

Plaketo lahko župan podeli tudi uglednim gostom ali
delegacijam, če je njihovo delovanje pomembno za razvoj
posamezne organizacije ali skupnosti v občini.

7. člen
Plaketa je reliefni odtis grba Občine Piran, dimenzije 45

× 50 × 4 mm izdelan iz srebra 900/000, ki je pritrjena na
marmorni podlagi. Na marmorno podlago se pritrdi tudi ko-
vinska ploščica (srebrna medenina) z vgraviranim dvojezič-
nim napisom Plaketa Občine Piran, ime in priimek prejemni-
ka ter datum podelitve.

IV. MALA PLAKETA OBČINE PIRAN

8. člen
Malo plaketo občine podeljuje župan Občine Piran učen-

cem in dijakom, skupinam učencev ter dijakov osnovnih in
srednjih šol ali mladoletnim članom klubov in društev občine
za posebne dosežke in uspehe na področju izobraževanja,
kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa ter za dejanja,
ki se odražajo v humanem odnosu do sovrstnikov in odraslih.

9. člen
Mala plaketa občine je reliefni odtis grba Občine Piran

dimenzije 36 × 40 × 3 mm izdelan iz brona, ki je pritrjen na
marmorni podlagi. Na marmorno podlago se pritrdi tudi ko-
vinska ploščica (baker) z vgraviranim dvojezičnim napisom
Mala plaketa Občine Piran, ime in priimek prejemnika in
datum podelitve.

V. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

10. člen
Pobudo za podelitev priznanja lahko podajo fizične in

pravne osebe Komisiji Občinskega sveta občine Piran za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem
besedilu: komisija) za Zlati grb Občine Piran, županu pa za
Plaketo Občine Piran in za Malo plaketo Občine Piran.

Zbiranje pobud za podelitev Zlatega grba Občine Piran
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja obja-
vi na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno.

Pobuda mora biti pisna z naslednjo vsebino:
– naziv ali ime pobudnika,
– ime predlaganega prejemnika priznanja in osnovne

osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

11. člen
Komisija oziroma župan obravnava pobude za podeli-

tev priznanj najkasneje v 60 dneh po prejemu pobude.

12. člen
Komisija oziroma župan lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni;
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno ute-

meljen;
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, ob-

činske organe ali druge ustrezne organizacije.

13. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev Zlatega

grba Občine Piran, ki ga posreduje občinskemu svetu v obrav-
navo in odločanje.

14. člen
O podelitvi Plakete Občine Piran in Male plakete Obči-

ne Piran odloča župan.

15. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med

seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega
pooblaščena oseba skupaj s posebno listino, ki vsebuje bese-
dilo sklepa o podelitvi.

Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta ob
praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan
način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom ob
dogodkih ali datumih pomembnih za občino ali dobitnike
priznanj na dan, ki je čimbližji takšnemu datumu.

VI. NAČIN VODENJA EVIDENCE

16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem priznanj opravlja urad župana.

17. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj

kronološko.
Evidenca vsebuje:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o pre-

jemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi

priznanja,
– datum izročitve priznanja.
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18. člen
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno

in je na vpogled v uradu župana.

19. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski

svet v proračunu občine za vsako leto posebej.

VII. KONČNI DOLOČBI

20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

priznanjih Občine Piran (Uradne objave, št. 2/93).
Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih, ostanejo

v veljavi in se uvedejo v evidenco skladno s 16. členom
odloka.

21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 901-1/95
Piran, dne 14. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.

Visto l’articolo 19 dello statuto del Comune di Pirano
(Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comunale di
Pirano, alla seduta del 14 dicembre 1995 ha approvato il

D E C R E T O
concernente i riconoscimenti ufficiali del Comune di

Pirano

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Con il presente decreto vengono stabiliti il tipo, le

condizioni, la procedura e le modalità secondo cui vengono
conferiti i riconoscimenti ufficiali, la loro forma, nonché la
tenuta dei registri di evidenza.

Art. 2
Il Comune di Pirano conferisce i riconoscimenti ufficia-

li ai cittadini benemeriti, a gruppi di cittadini, alle associazio-
ni e ad altre persone giuridiche, per risultati eccellenti da loro
conseguiti nel campo dell’economia, dell’istruzione, della
cultura, delle scienze, dello sport, dell’ecologia, della
protezione e del salvataggio, del consolidamento della pace e
in altre sfere della creatività dell’uomo.

Il comune può conferire i riconoscimenti anche ad altri
cittadini della Slovenia e ai cittadini stranieri.

Coloro che partecipano alla procedura di conferimento
dei riconoscimenti devono rispettare i principi di democratic-
ità, di trasparenza e di responsabilità sociale.

Art. 3
I riconoscimenti ufficiali del Comune di Pirano sono:
– lo Stemma d’oro del Comune di Pirano,
– la Targa del Comune di Pirano,
– la Piccola Targa del Comune di Pirano.

II STEMMA D’ORO DEL COMUNE DI PIRANO

Art. 4
Lo Stemma d’oro del Comune di Pirano viene conferito

dal Consiglio comunale di Pirano:
– ai singoli come premio alla carriera; per aver conseg-

uito successi pluriennali oppure per un risultato eccezionale,
di rilevanza nel tempo,

– ai gruppi di cittadini, alle associazioni e alle altre
persone giuridiche per aver conseguito successi pluriennali e
risultati eccellenti nel settore economico, sociale o in un altro
settore di vita e di lavoro, rafforzando così il prestigio del
comune.

Art. 5
Lo Stemma d’oro del Comune di Pirano, (in basso-

rilievo), delle dimensioni 36 × 40 × 3 mm č coniato in oro,
purezza 585/000 (di 14 carati). Sulla confezione viene appli-
cata una targa di ottone dorato recante incisa la scritta bi-
lingue: STEMMA D’ORO DEL COMUNE DI PIRANO,
nome e cognome dell’insignito e la data del conferimento.

III TARGA DEL COMUNE DI PIRANO

Art. 6
Il Sindaco del Comune di Pirano conferisce la Targa del

Comune di Pirano ai singoli, a gruppi di cittadini, alle associ-
azioni e ad altre persone giuridiche per risultati unici ed
eccezionali, conseguiti in occasione di circostanze in cui si
sono distinti per il loro spirito di umanità e di sacrificio; in
occasione di anniversari di vita o di lavoro, oppure in altre
occasioni simili.

Il sindaco può conferire tale targa anche agli ospiti
illustri o alle delegazioni, se la loro opera risulta importante
per lo sviluppo della singola organizzazione o comunità nel
comune.

Art. 7
La targa, raffigurante a bassorilievo lo stemma del

Comune di Pirano, delle dimensioni 45 × 50 × 4mm, č
coniata in argento 900/000 e viene fissata ad una base mar-
morea. Alla base viene fissata anche una targhetta d’ottone
argentato recante incisa la scritta bilingue: TARGA DEL
COMUNE DI PIRANO, nome e cognome dell’insignito e la
data del conferimento.

IV PICCOLA TARGA DEL COMUNE DI PIRANO

Art. 8
Il Sindaco del Comune di Pirano conferisce la Piccola

Targa agli alunni e studenti, a gruppi di alunni e studenti
delle scuole elementari e medie superiori, oppure ai membri
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minorenni delle associazioni e dei club del comune per ri-
sultati e successi significativi, conseguiti nel campo
dell’istruzione, della cultura, della scienza, della tecnica,
dell’ecologia e dello sport, nonché per le imprese in cui si č
manifestato il loro comportamento umano nei confronti dei
loro coetanei e degli adulti.

Art. 9
La Piccola Targa del Comune raffigurante a bassorilievo

lo stemma del Comune di Pirano, delle dimensioni 36 × 40 ×
3 mm, č coniata in bronzo e viene fissata ad una base
marmorea. Alla base viene fissata anche una targhetta
d’ottone recante incisa la scritta bilingue: PICCOLA TAR-
GA DEL COMUNE DI PIRANO, nome e cognome
dell’insignito e la data del conferimento.

V PROCEDURA DEL CONFERIMENTO DEI
RICONOSCIMENTI UFFICIALI

Art. 10
Il conferimento di un riconoscimento ufficiale può es-

sere proposto dalle persone fisiche e giuridiche; se la propos-
ta riguarda il conferimento dello Stemma d’oro del Comune
di Pirano va indirizzata alla Commissione del Consiglio
comunale di Pirano responsabile per le questioni dei mandati,
le elezioni e le nomine (più avanti, per brevità: la commis-
sione); se invece viene proposto il conferimento della Targa
del Comune di Pirano e della Piccola Targa del Comune di
Pirano la proposta va indirizzata al sindaco.

La raccolta delle proposte di conferimento dello Stem-
ma d’oro del Comune di Pirano viene pubblicata, dalla Com-
missione per i mandati, le elezioni e le nomine, una volta
all’anno nei mezzi di pubblica informazione, come di con-
suetudine.

La proposta va presentata per iscritto e deve riportare:
– la denominazione oppure il nome del proponente,
– il nome di colui che č stato proposto a ricevere il

riconoscimento e le sue generalità,
– la motivazione della proposta,
– i documenti a comprovare quanto asserito nella moti-

vazione.

Art. 11
La commissione rispettivamente il sindaco esaminano

le proposte per il conferimento dei riconoscimenti al più tardi
entro 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

Art. 12
La commissione rispettivamente il sindaco hanno la

facoltà di:
– richiedere al proponente di completare la domanda,
– respingere la proposta qualora risulti non dovutamente

e adeguatamente motivata,
– richiedere il parere dell’apposita istituzione profes-

sionale, degli organi comunali o di un’altra organizzazione
idonea.

Art. 13
La delibera di conferimento dello Stemma d’oro del

Comune di Pirano, adottata dalla commissione, viene inviata
in dibattito e in approvazione al Consiglio comunale.

Art. 14
La decisione in merito al conferimento della Targa del

Comune di Pirano e della Piccola Targa del Comune di
Pirano spetta al sindaco.

Art. 15
Ai sensi di questo decreto i riconoscimenti ufficiali

vengono conferiti una sola volta, tuttavia non escludendosi
tra di essi. Di regola vengono consegnati dal sindaco o da
persona da lui autorizzata, accompagnati da un diploma re-
cante il contenuto della delibera di conferimento.

I riconoscimenti ufficiali vengono consegnati alla sedu-
ta solenne del consiglio comunale in occasione della Festa
comunale, oppure in modo solenne, in occasione di cerimo-
nie particolari, o ad un ricevimento ufficiale, in occasione di
una data o di un evento significativo per il comune o per gli
insigniti, offerto nel giorno che più si avvicina a tale ricorren-
za.

VI TENUTA DEI REGISTRI DI EVIDENZA

Art. 16
Le mansioni amministrative e professionali riguardanti

il conferimento dei riconoscimenti vengono svolte
dall’Ufficio del sindaco.

Art. 17
L’atto di conferimento dei riconoscimenti ufficiali vi-

ene registrato cronologicamente in appositi registri.
Nel registro si annota:
– il numero progressivo,
– nome e cognome oppure la denominazione nonché le

generalità dell’insignito,
– la data della seduta in cui č stato deliberato il conferi-

mento del riconoscimento ufficiale,
– la data di consegna del riconoscimento.

Art. 18
La completa documentazione concernente il conferi-

mento dei riconoscimenti ufficiali č pubblica, chiunque può
prenderne visione presso l’Ufficio del sindaco.

Art. 19
I mezzi per l’attuazione del presente decreto vengono

stanziati dal consiglio comunale nel bilancio del comune per
ciascun anno a parte.

VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto

cessa ad avere effetto il decreto sul riconoscimenti ufficiali
del Comune di Pirano (Foglio annunzi ufficiali, n. 2/93).

I riconoscimenti conferiti ai sensi di tali prescrizioni
mantengono il loro valore e vengono registrati, come nell’art.
16 del decreto.
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323.

Na podlagi 59. člena statuta Občine Piran (Uradne obja-
ve, št. 8/95) je Občinski svet občine Piran na seji dne 14. 12.
1995 sprejel

O D L O K
o določitvi območij krajevnih skupnosti v Občini Piran

1. člen
S tem odlokom se določijo območja krajevnih skupnosti

v Občini Piran na podlagi naselij in prostorskih okolišev.
Krajevne skupnosti lahko tudi opisano v svojem aktu določi-
jo območje krajevne skupnosti.

2. člen
Krajevna skupnost Piran obsega naselje Piran (prostor-

ski okoliši od 01 do 24) in del naselja Portorož (prostorska
okoliša 36 in 38).

3. člen
Krajevna skupnost Portorož obsega naselje Portorož

(prostorski okoliši od 25 do 35, 37, 39 do 41).

4. člen
Krajevna skupnost Lucija obsega naselje Lucija (pro-

storski okoliši od 42 do 64 in 93) in naselje Seča (prostorski
okoliši od 65 do 70).

5. člen
Krajevna skupnost Strunjan obsega naselje Strunjan

(prostorski okoliši od 88 do 92).

6. člen
Krajevna skupnost Sečovlje obsega naselje Parecag (pro-

storski okoliši od 71 do 74), naselje Sečovlje (prostorski
okoliši od 75 do 77 in 94) in naselje Dragonja (prostorski
okoliši 78 do 82).

7. člen
Krajevna skupnost Sv. Peter obsega naselje Sv. Peter

(prostorski okoliši od 83 do 85).

8. člen
Krajevna skupnost Padna obsega naselje Padna (pro-

storski okoliš 87).

9. člen
Krajevna skupnost Nova vas obsega naselje Nova vas

(prostorski okoliš 86).

10. člen
Potek mej krajevnih skupnosti je prikazan v osnovnem

kartografskem prikazu ROTE v merilu 1:5000, ki ga vodi
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska
uprava Koper, izpostava Koper in je kot tak sestavni del tega
odloka.

11. člen
Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne skup-

nosti in priključi k drugi krajevni skupnosti, če se na referen-
dumu za to odloči večina polnoletnih prebivalcev dela kra-
jevne skupnosti, ki se želi izločiti in večina polnoletnih
prebivalcev h kateri se ta krajevna skupnost želi priključiti.

Krajevna skupnost se lahko deli na dve ali več novih
krajevnih skupnosti, če se je na referendumu v posameznih
delih krajevne skupnosti večina polnoletnih prebivalcev od-
ločila za predlagano delitev.

Dve ali več krajevnih skupnosti se lahko združi, če se je
na referendumu večina polnoletnih prebivalcev posameznih
krajevnih skupnosti odločila za predlagano združitev.

12. člen
O postopkih, ki obravnavajo spremembe območij iz 11.

člena tega odloka dokončno odloči Občinski svet občine
Piran z odlokom.

13. člen
Referendum iz 11. člena tega odloka se izvede po do-

ločbah zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in IV.
poglavja statuta Občine Piran.

14. člen
Geodetska uprava RS je dolžna izvesti nastale spre-

membe s tem odlokom v svojih evidencah v roku dveh mese-
cev po uveljavitvi tega odloka.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati odloki

o potrditvi sklepov zborov volilcev o ustanovitvi Krajevnih
skupnosti: Portorož, Piran, Padna, Raven, Sečovlje, Nova
vas, Lucija (Uradni glasnik, št. 4 z dne 4. 6. 1965, odlok o
potrditvi sklepa zbora volivcev o ustanovitvi KS Strunjan
(Uradne objave, št. 16 z dne 27. 6. 1970), sklep Skupščine
občine Piran, št. 025-1/74 z dne 7. 2. 1974.

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

nem listu RS.

Št. 016-1/95
Piran, dne 14. decembra 1995.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Piran
dr. Milena Oblak-Juh l. r.

Art. 21
Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-

no successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale della R.S.

Numero: 901-1/95
Pirano, 14 dicembre 1995

Il Presidente
del Consiglio comunale di Pirano

dott. Milena Oblak-Juh
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Visto l’articolo 59 dello Statuto del Comune di Pirano
(Foglio annunzi ufficiali, n. 8/95) il Consiglio comunale di
Pirano, alla seduta del 14 dicembre 1995 ha approvato il

D E C R E T O
concernente la definizione delle circoscrizioni territoriali

delle comunità locali nel Comune di Pirano

Art. 1
Con il presente decreto vengono definite le circoscrizio-

ni territoriali delle comunità locali nel Comune di Pirano,
tenuto conto delle delimitazioni delle località abitate e delle
sezioni territoriali.

Le comunità locali possono definire la rispettiva circo-
scrizione territoriale anche in maniera descrittiva con l’atto
proprio.

Art. 2
La Comunità locale di Pirano comprende la località di

Pirano (sezioni da 01 a 24) e una parte della località di
Portorose (sezioni 36 e 38).

Art. 3
La Comunità locale di Portorose comprende la località

di Portorose (sezioni da 25 a 35, 37, 39 fino a 41).

Art. 4
La Comunità locale di Lucia comprende la località di

Lucia (sezioni da 42 a 64 e 93) e la località di Sezza (sezioni
da 65 a 70).

Art. 5
La Comunità locale di Strugnano comprende la località

di Strugnano (sezioni da 88 a 92).

Art. 6
La Comunità locale di Sicciole comprende la località di

Parezzago (sezione da 71 a 74), la località di Sicciole (sezioni
da 75 a 77 e 94) e la località di Dragogna (sezioni da 78 a 82).

Art. 7
La Comunità locale di Sv. Peter comprende la località di

Sv. Peter (sezioni da 83 a 85).

Art. 8
La Comunità locale di Padna comprende la località di

Padna (sezione 87).

Art. 9
La Comunità locale di Nova vas comprende la località di

Nova vas (sezione 86).

Art. 10
Lo scorrimento dei confini delle comunità locali č evi-

dente dalla cartografia fondamentale ROTE, in scala di
1:5000, conservata presso l’Amministrazione geodetica della
Repubblica di Slovenia, Amministrazione geodetica region-
ale di Capodistria, Dipartimento di Capodistria e come tale č
parte integrante del presente decreto.

Art. 11
Una parte della comunità locale può essere scorporata

dalla comunità locale di appartenenza e si può unire ad
un’altra comunità locale se così viene deciso al referendum
popolare dalla maggioranza dei cittadini di maggiore età,
residenti in questa parte della comunità locale e dalla mag-
gioranza dei cittadini maggiorenni residenti nella comunità
locale a cui la prima desidera unirsi.

La comunità locale può suddividersi in due o più nuove
comunità locali se al referendum popolare nelle singole frazi-
oni della comunità locale la maggioranza dei residenti di
maggiore età si sia pronunciata a favore.

Si può avere la fusione tra due o più comunità locali se
al referendum popolare la maggioranza dei residenti delle
singole comunità locali si sia espressa favorevolmente.

Art. 12
In merito alle procedure concernenti le modifiche terri-

toriali di cui all’art. 11 decide definitivamente il consiglio
comunale con decreto.

Art. 13
Le consultazioni referendarie di cui all’art. 11 del pre-

sente decreto vengono svolte in osservanza delle disposizioni
della legge sul referendum e l’iniziativa popolare e del IV
capitolo dello Statuto del Comune di Pirano.

Art. 14
L’amministrazione geodetica della R.S. č tenuta ad ag-

giornare i propri piani topografici, tenendo conto dei cambia-
menti di cui al presente decreto, entro il termine di due mesi
dall’entrata in vigore dello stesso.

Art. 15
Con il giorno dell’entrata in vigore del presente decreto

cessa l’efficacia dei decreti sulla convalida delle delibere
delle assemblee degli elettori sulla costituzione delle Comu-
nità locali: Portorose, Pirano, Padna, Raven, Sicciole, Nova
vas, Lucia (Bollettino ufficiale - Uradni glasnik n. 4 del 4-6-
1965, il decreto sulla convalida della delibera dell’assemblea
degli elettori sulla costituzione della Comunità locale di Strug-
nano (Foglio annunzi ufficiali - Uradne objave n. 16 del 27-
6-1970), la delibera dell’Assemblea del Comune di Pirano, n.
025-1/74 del 7-2-1974.

Art. 16
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica di Slovenia.

Numero: 016-1/96
Pirano, 14 dicembre 1995

Il Presi dente
del Consiglio comunale di Pirano

dott. Milena Oblak-Juh
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ŠKOCJAN

324.

Na podlagi 55. člena zakona o zaposlovanju in zavaro-
vanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/
92) in 7. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 29/
95) je Občinski svet občine Škocjan na svoji seji dne 20. 12.
1995

P R A V I L N I K
o kadrovskem štipendiranju študentov za potrebe javnih

zavodov na področju družbenih dejavnosti v Občini
Škocjan

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– zavodi, za katere Občina Škocjan štipendira strokov-

ne kadre;

– merila za dodeljevanje kadrovskih štipendij;
– postopek za izvajanje štipendiranja.

2. člen
Občina Škocjan zagotavlja proračunska sredstva za šti-

pendiranje potrebnih strokovnih kadrov za naslednje javne
zavode:

– Osnovna šola Škocjan
– Vzgojno varstvena enota Škocjan.
– Zdravstveni dom Škocjan.

II. MERILA ZA PODELJEVANJE KADROVSKIH
ŠTIPENDIJ

3. člen
Štipendije se podeljujejo študentom, ki so državljani Re-

publike Slovenije, s stalnim prebivališčem v Občini Škocjan in
se obvežejo, da bodo po končanem šolanju sklenili delovno
razmerje v javnih zavodih na območju Občine Škocjan.

Če za razpisane štipendije za deficitarne poklice ni do-
volj kandidatov iz Občine Škocjan, se štipendije lahko pode-
lijo tudi prosilcem drugih občin, če so državljani Republike
Slovenije.
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4. člen
Pri podeljevanju štipendij se upošteva šolski uspeh ter

študentove sposobnosti za izbran izobraževalni program, ozi-
roma za opravljanje poklica.

5. člen
Višina kadrovske štipendije se določa v odstotku od

zajamčenega osebnega dohodka po zakonu o zajamčenem
osebnem dohodku (Uradni list RS, št. 48/90), zmanjšanega
za prispevke in davke (v nadaljnjem besedilu: zajamčeni
osebni dohodek po zakonu) glede na učni uspeh in kraj
bivanja študenta.

6. člen
Kadrovska štipendija obsega:
– osnovna kadrovska štipendija za študente, ki se šolajo

v kraju stalnega bivališča, znaša 35% zajamčenega osebnega
dohodka po zakonu;

– dodatek k osnovni štipendiji za povečane stroške bi-
vanja za čas šolanja izven kraja stalnega bivališča (staršev,
skrbnikov ali zakonitih zastopnikov) znaša 50% zajamčene-
ga osebnega dohodka po zakonu;

– dodatek za stroške prevoza v šolo za primestni in
medkrajevni promet po ceniku, vendar največ do 50% zajam-
čenega osebnega dohodka po zakonu.

Dodatka iz druge in tretje alinee tega člena se med seboj
izključujeta.

7. člen
Študenti so upravičeni do posebnega dodatka (stimula-

cije) za učni uspeh, dosežen v preteklem šolskem letu. Doda-
tek se izplačuje v naslednji višini:

– študentom s povprečno oceno:
7,01 - 7,50 10%
7,51 - 8,00 15%
8,01 - 8,50 20%
8,51 - 9,00 25%
9,01 dalje 30%
zajamčenega osebnega dohodka po zakonu.

Pri študentih se uspeh določi tako, da se izračuna pov-
prečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1. oktobra
do 30. septembra v preteklem študijskem letu.

Dodatek za doseženi učni uspeh ne pripada študentom
prvega letnika.

8. člen
Štipendije se izplačujejo za celo šolsko leto, razen v

zaključnem letniku, kjer se upošteva redni absolventski staž.
Mesečno se štipendije nakazujejo štipendistom do 20. v

mesecu za tekoči mesec.

9. člen
Kadrovske štipendije se med šolskim letom valorizirajo

ob spremembi višine zajamčenega osebnega dohodka.
Dodatek za stroške prevoza se spremeni, ko se cene

prevoza povečajo za več kot 5%, izplačuje pa se ob prvem
naslednjem nakazilu štipendij.

III. PODELJEVANJE ŠTIPENDIJ

10. člen
Kadrovske štipendije se podeljujejo v skladu z ugotov-

ljenimi potrebami po strokovnih kadrih v javni zavodih iz
drugega člena tega pravilnika – na podlagi javnega razpisa ali
objave.

Vsebino razpisa za štipendije določi komisija za štipen-
diranje, ki jo imenuje Občinski svet občine Škocjan. Komisi-
ja ima predsednika in dva člana.

Razpis obsega:
– poklic, stopnjo strokovne izobrazbe, za katero se raz-

pisuje štipendija;
– število razpisanih štipendij;
– rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo;
– pogoj, da bo štipendist po končanem šolanju sklenil

delovno razmerje v skladu s pogodbo o štipendiranju.

11. člen
Prijavi na razpis je potrebno priložiti:
a) dokazilo o vpisu v tekoči letnik šole;
b) dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhod-

nega izobraževanja;
c) potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;
d) življenjepis.
Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati poslati v

roku, navedenem v c) točki prejšnjega člena.

12. člen
Komisija za štipendiranje opravi izbor kandidatov v

skladu z merili in kriteriji tega pravilnika.
Pri izbiri med prijavljenimi kandidati se upošteva:
– učni uspeh – splošni in specifični glede na smer študi-

ja;
– morebitni rezultati na verificiranih tekmovanjih šol-

skih in izvenšolskih aktivnosti, ki jih kandidat navede v
življenjepisu in priloži ustrezno potrdilo.

Pri enakih pogojih iz prvih dveh alinej se upošteva še
socialno stanje kandidatov.

13. člen
Komisija za štipendiranje mora o izbiri kandidatov pi-

smeno obvestiti vse prosilce v roku 30 dni po izbiri.
Prosilci imajo v 15 dneh od dneva prejema sklepa pravi-

co vložiti ugovor na svet Občine Škocjan. Odločitev občin-
skega sveta je dokončna.

14. člen
Razpisni postopek in podelitev kadrovskih štipendij mo-

ra biti zaključen do 30. oktobra.

15. člen
Medsebojna razmerja med občinskim svetom kot šti-

penditorjem in štipendistom se določi s pisno pogodbo.
Pogodbo o štipendiranju, po pooblastilu predsednika

občinskega sveta, sklene s štipendistom župan občine.

16. člen
V pogodbi se v skladu s tem pravilnikom določijo pravi-

ce in obveznosti štipendista in štipenditorja.

17. člen
Štipendist je dolžan na začetku šolskega leta predložiti

komisiji za štipendiranje:
– potrdilo o opravljenih izpitih in
– potrdilo o vpisu v naslednji letnik.

18. člen
Če komisija za štipendiranje ugotovi, da štipendist ne

opravi pravočasno študijskih obveznosti, mu izplačevanje
štipendije začasno ustavi. Lahko mu določi rok, v katerem
mora opraviti obveznosti. Za štipendista, ki v določenem
roku izpolni obveznosti, komisija prekliče začasno ustavitev
izplačevanja štipendije z veljavnostjo od dneva prenehanja
izplačevanja štipendije. Štipendist, ki obveznosti ne izpolni,
izgubi pravico do štipendije.

Štipendistu, kateremu je dovoljen ponovni vpis v isti
letnik, se štipendijsko razmerje ne prekine, vendar se mu
štipendija ne izplačuje za šolsko leto, ki ga ponavlja.
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19. člen
Štipendist, ki prekine izobraževanje, ali se ne zaposli v

skladu s pogodbo o štipendiranju, je dolžan vrniti izplačane
zneske štipendije z obrestmi po veljavni obrestni meri za
dolgoročne kredite, razen v opravičenih primerih, ki jih oceni
komisija za štipendiranje in jih potrdi občinski svet.

Štipendist izgubi pravico do štipendije in mora vrniti
vse izplačane zneske tudi v primerih:

a) če ne dokonča izobraževanja v roku, ki je po predpi-
sih določen v vzgojno izobraževalni organizaciji za študijski
program, za katerega mu je bila podeljena štipendija; oziro-
ma v podaljšanem roku, ki mu ga določi štipenditor na podla-
gi 18. člena tega pravilnika,

b) če opusti izobraževanje na šoli, kjer je vpisan ob
sklenitvi pogodbe,

c) če se med prejemanjem štipendije brez predhodnega
soglasja štipenditorja vključi v štipendiranje drugega štipen-
ditorja ali če se zaposli,

d) če je izključen iz višje oziroma visoke šole,
e) če med izobraževanjem ali po njem sporoči štipendi-

torju, da ni pripravljen skleniti delovnega razmerja v skladu s
pogodbo.

20. člen
Štipendist je dolžan povrniti sorazmerni del zneska pre-

jete štipendije, če ostane v delovnem razmerju manj časa, kot
znaša doba, za katero je prejemal štipendijo.

21. člen
Štipendist je prost vseh pogodbenih obveznosti:
a) če mu štipenditor v 60 dneh po njegovem pisnem

obvestilu, da je izobraževanje v skladu s pogodbo končal, ne
omogoči zaposlitve oziroma pripravništva v skladu s pogodbo,

b) če mu štipenditor po opravljenem pripravništvu in
strokovnem izpitu ne zagotovi sklenitve delovnega razmerja,

c) če postane trajno nezmožen za šolanje ali za delo.

22. člen
Štipendist je izjemoma oproščen vseh pogodbenih ob-

veznosti v naslednjih primerih:
a) zaradi težjega zdravstvenega stanja in nezmožnosti za

delo (težje nesreče, kronična obolenja, posledice nesreče ipd.),
b) zaradi sklenitve delovnega razmerja v javnih zavodih

Občine Škocjan,
c) iz drugih opravičljivih razlogov.

23. člen
Komisija za štipendiranje lahko štipendistu določi obroč-

no vračanje štipendije, če je materialno ogrožen.

24. člen
Štipendistu, ki predčasno konča šolanje, se izplača šti-

pendija v enkratnem znesku za čas, ko bi mu ta sicer pripada-
la. Osnova za izračun je višina štipendije za mesec, v katerem
je zaključil šolanje.

Štipendistu, ki se zaradi potreb štipenditorja zaposli v
času absolventskega staža, se novo nastale pravice in obvez-
nosti določijo z aneksom k tej pogodbi o štipendiranju.

25. člen
Vsak primer v zvezi z določili 18., 19., 20., 21., 22. in 23.

člena tega pravilnika, mora komisija za štipendije posebej
obravnavati in o njem odločiti v skladu s tem pravilnikom.

26. člen
Štipendist ima pravico do ugovora zoper odločitev o

njegovih pravicah in dolžnostih iz štipendijskega razmerja na
Občinski svet občine Škocjan. Rok ugovora je 8 dni od
vročitve pisnega odpravka. Občinski svet mora nato v 30
dneh sporočiti štipendistu svojo odločitev, ki je dokončna.

27. člen
V pogodbi o štipendiranju mora biti določeno, katero

sodišče je krajevno pristojno za reševanje sporov, ki bi nasta-
li ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti.

28. člen
Občina Škocjan je dolžna spremljati učne uspehe šti-

pendistov, vzdrževati z njimi stike, se seznanjati z morebitni-
mi problemi pri opravljanju njihovih študijskih obveznosti
ter najmanj dvakrat letno poročati svetu in komisiji za štipen-
diranje o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti štipendistov
in o drugi problematiki v zvezi s štipendiranjem.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

29. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Urad-

nem list RS, uporabljati pa se začne za študijsko leto 1995/96.

Št. 231/95
Škocjan, dne 28. decembra 1995.

Predsednica Občinskega sveta
občine Škocjan

Marija Halas l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

325.

Na podlagi 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) v zvezi s tretjim
odstavkom 37.a člena in sklepom Občinskega sveta občine
Šmarje pri Jelšah z dne 14. 12. 1995 je Občinska volilna
komisija Občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 4. 1. 1995
sprejela

S K L E P

Ugotovi se, da je mandat člana Občinskega sveta občine
Šmarje pri Jelšah prešel na Vladimirja Gobca, roj. 11. 1.
1939, stan. Ulica Franca Skaze št. 11, kandidata liste Liberal-
ne demokracije Slovenije v 2. volilni enoti za volitve v Ob-
činski svet občine Šmarje pri Jelšah.

Št. 008-1/96
Šmarje pri Jelšah, dne 23. januarja 1996.

Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Šmarje pri Jelšah

Suzana Smerdej l. r.

TURNIŠČE

326.

Na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni
list RS, št. 38/95) je Občinski svet občine Turnišče na 11.
redni seji z dne 22. 12. 1995 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje

izven ureditvenih naselij v Občini Lendava, ki se ne
urejajo s PIN
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1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostor-

sko ureditvenih pogojih za območje izven ureditvenih obmo-
čij naselij v Občini Lendava, ki se ne urejajo s prostorsko
ureditvenimi načrti (Uradne objave, št. 28/88).

2. člen
V drugem odstavku 6. člena ter v prvem in petem odstav-

ku 7. člena se besede “Kmetijska zemljiška skupnost” črtajo in
se nadomestijo z besedami “Upravna enota Lendava, Notranja
organizacijska enota za kmetijstvo s soglasjem Občine Turni-
šče”.

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

nem listu RS.

Št. 11/10-95
Turnišče, dne 22. decembra 1995.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Turnišče

Edvard Špilak, dipl. inž. agr. l. r.

VELIKE LAŠČE

327.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94), ter statuta Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Velike
Lašče na seji dne 12. januarja 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Velike Lašče

za leto 1995

1. člen
V odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto

1995 (Uradni list RS, št. 72/95), (v nadaljnjem besedilu:
odlok) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

Proračun Občine Velike Lašče za leto 1995 obsega
prihodke v višini 147,251.000 SIT in odhodke v višini
147,251.000 SIT.

2. člen
Spremembe plana prihodkov in odhodkov po merilih

sta sestavna dela tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 110/96
Velike Lašče, dne 12. januarja 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Velike Lašče
Peter Indihar l. r.

MINISTRSTVA

328.

Na podlagi določil 3. člena navodila o spremembah in
dopolnitvah navodila o ugotavljanju dovoljene mase plač in
denarnih prejemkov za obdobje do 31. 3. 1996 (Uradni list RS,
št. 68/95) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
objavlja

I N D E K S
rasti cen na drobno

Indeks rasti cen na drobno, s katerim se v skladu s 3.
členom navodila o spremembah in dopolnitvah navodila o
ugotavljanju mase plač in drugih prejemkov zaposlenih za
obdobje do 31. 3. 1996 revalorizirajo podatki v obrazcu 5A
za leto 1994, je 108,6.

Št. 663-02-001/96-02
Ljubljana, dne 23. januarja 1996.

Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve

Rina Klinar l. r.

329.

Na podlagi 4. člena pravilnika o metodologiji za upošteva-
nje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do
socialno varstvenih dajatev in denarne pomoči (Uradni list RS,
št. 57/94) objavlja ministrica za delo, družino in socialne zadeve

K O L I Č N I K
za preračun katastrskega dohodka

Količnik za preračun katastrskega dohodka posamezni-
ka in njegovih družinskih članov znaša 2,9 in se uporablja od
1. februarja 1996 dalje.

Št. 58800/010/94-14
Ljubljana, dne 22. januarja 1996.

Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve

Rina Klinar l. r.

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE
280. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega ve-

leposlanika Republike Slovenije v Republiki Italiji 465

VLADA
281. Sklep o postavitvi častnega konzula Republike Slo-

venije v Nikoziji 465

MINISTRSTVA
282. Odredba o tem, kaj se šteje za vlaganje lastnih

sredstev v gozdove, za kmetijsko in gozdarsko me-
hanizacijo ter naprave 465

283. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi
odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bo-
lezni v letu 1996 466

Stran
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto
1996 je 12.600 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu
vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, računovod-
stvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Žiro račun 50100-603-40323 – Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta
publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št.

4-245/92 z dne 25. I. 1992)

284. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska
dejavnost in o postopku njihove verifikacije ter
preverjanja 470

285. Pravilnik o oblikovanju in izvajanju programov
razvoja raziskovalne dejavnosti 477

286. Seznam gotovih zdravil, za katera je bilo od 24. 6.
1995 do 29. 9. 1995 dano dovoljenje, da smejo v
promet 481

287. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državnih organih 497

328. Indeks rasti cen na drobno 535
329. Količnik za preračun katastrskega dohodka 535

SODNI SVET
288. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k

vložitvi kandidatur 498
289. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika

okrajnega sodišča 498

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
290. Sklep o imenovanju državnih tožilcev na položaj

svetnikov državnih tožilstev 498

OBČINE
291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

računu Občine Cankova-Tišina za leto 1995 499
292. Ugotovitev, da je mandat občinskega svetnika pre-

šel na naslednjega kandidata z liste kandidatov
LDS (Cerklje na Gorenjskem) 499

293. Odlok o začasnem financiranju porabe Občine
Črnomelj 499

294. Odlok o odpravi imena naselja Kočevje in pri-
ključitvi območja tega naselja k mestu Črnomelj 500

295. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega na-
črta Danfoss Črnomelj 500

296. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za ob-
močje Občine Gorišnica – v naseljih: Brezovec,
Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruškovec, Mali
Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohorje, Prista-
va, Slatina in Veliki vrh 500

297. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
14. 1. 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka v
denarju na območju Občine Gorišnica v naseljih:
Brezovec, Cirkulane, Dolane, Gradišča, Gruško-
vec, Mali Okič, Medribnik, Meje, Paradiž, Pohor-
je, Pristava, Slatina in Veliki Vrh 501

298. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za ob-
močje Občine Gorišnica – v naseljih: Cunkovci,
Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas, Moškanjci,
Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagojiči in Zamu-
šani 502

299. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu dne
14. 1. 1996 o uvedbi občinskega samoprispevka v
denarju na območju Občine Gorišnica v naseljih:
Cunkovci, Formin, Gajevci, Gorišnica, Mala vas,
Moškanjci, Muretinci, Placerovci, Tibolci, Zagoji-
či in Zamušani 502

300. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o no-
velaciji zazidalnega načrta “Industrijska cona
Gornja Radgona” 503

301. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proraču-
na Občine Gornja Radgona v prvem trimesečju
leta 1996 503

302. Sklep o deficitarnih storitvenih dejavnostih v Ob-
čini Grosuplje 503

303. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča iz-
ven območja urejanja stavbnega zemljišča za Ob-
čino Grosuplje 504

304. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Grosuplje za leto 1996 504

305. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Ob-
čine Hodoš-Šalovci do sprejetja proračuna za leto
1996 504

306. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine
Kobilje za leto 1995 505

307. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za območje izven ureditvenih naselij v Občini Ko-
bilje, ki se ne urejejajo s PIN 505

308. Sklep o začasnem financiranju potreb proračun-
skih porabnikov v letu 1996 (Kobilje) 505

309. Statutarni sklep (Kozje) 505
310. Odlok o zazidalnem načrtu obrtna cona “Videm”

(Krško) 507
311. Odlok o ureditvenem načrtu Brestanica-trg (Krško) 510
312. Odlok o oskrbi prebivalstva s plinom v Občini

Lenart 516
313. Odlok o dejavnosti in pogojih za opravljanje gos-

podarskih javnih služb s koncesijo (Lenart) 518
314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gos-

podarskih javnih službah v Občini Lenart 519
315. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevne-

ga samoprispevka za naselje Kapca v KS Hotiza
(Lendava) 520

316. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevne-
ga samoprispevka za naselje Kot v KS Hotiza (Len-
dava) 521

317. Sprememba statuta Občine Litija 522
318. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini

Litija 522
319. Sklep o ukinitvi dobrine v splošni rabi (Litija) 524
320. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine

Medvode za leto 1995 524
321. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje

mesta Murska Sobota med Ulico Štefana Kovača,
Severjevo ulico, Borovnjakovo ulico in mestnim
parkom 525

322. Odlok o priznanjih Občine Piran 526
323. Odlok o določitvi območij krajevnih skupnosti v

Občini Piran 530
324. Pravilnik o kadrovskem štipendiranju študentov

za potrebe javnih zavodov na področju družbenih
dejavnosti v Občini Škocjan 532

325. Sklep o ugotovitvi, da je mandat člana Občinske-
ga sveta občine Šmarje pri Jelšah prešel na na-
slednjega kandidata (Šmarje pri Jelšah) 534

326. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za območje izven ureditvenih naselij v Občini Len-
dava, ki se ne urejajo s PIN (Turnišče) 534

327. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Velike Lašče za leto 1995 535
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