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DRŽAVNI ZBOR

3051.

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) se je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 25. 9. 1997 seznanil z na-
slednjim

S K L E P O M

Gospodu Zoranu Thalerju je z dnem 25. 9. 1997 prene-
hala funkcija ministra za zunanje zadeve in v skladu s prvim
odstavkom 14. člena zakona o poslancih ponovno opravlja
funkcijo poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funk-
cijo poslanca gospod Maksimiljan Lavrinc.

Št. 020-02/92-27/84
Ljubljana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3052.

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o poslan-
cih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) se je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 25. 9. 1997
seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je po-
slanec gospod Zoran Thaler dne 25. 9. 1997 podal odstopno
izjavo, zato mu v skladu s tretjim odstavkom 248. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ter z zad-
njo alineo prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena
zakona o poslancih preneha mandat s 25. 9. 1997.

Št. 020-02/92-27/85
Ljubljana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

3053.

Na podlagi šestega odstavka 6. člena zakona o regij-
skem parku Škocjanske jame (ZRPSJ), objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 56/96 z dne 19. oktobra 1996, dajem na
podlagi prvega odstavka 114. člena poslovnika Državnega
zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 5/93 in 28/96) v
objavo:

– publikacijsko karto zavarovanega območja parka
(2. člen),

– publikacijsko karto vplivnega območja parka
(3. člen).

Št. 801-07/94-5/3
Ljubljana, dne 25. februarja 1997.

Generalna sekretarka
Državnega zbora

Republike Slovenije
Jožica Velišček, dipl. jur. l. r.
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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3054.

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 odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika

Republike Slovenije v Arabski republiki Egipt

Odpokliče se
– Peter Toš, izredni in pooblaščeni veleposlanik Re-

publike Slovenije v Arabski republiki Egipt.

Št. 001-19-23/97
Ljubljana, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3055.

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 odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika

Republike Slovenije v Državi Kuvajt

Odpokliče se
– Peter Toš, izredni in pooblaščeni veleposlanik Re-

publike Slovenije v Državi Kuvajt s sedežem v Kairu.

Št. 001-19-24/97
Ljubljana, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3056.

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 odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika
Republike Slovenije v Združenih arabskih emiratih

Odpokliče se
– Peter Toš, izredni in pooblaščeni veleposlanik Re-

publike Slovenije v Združenih arabskih emiratih s sedežem v
Kairu.

Št. 001-09-25/97
Ljubljana, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3057.

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 Arabski republiki Egipt

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Arabski republiki Egipt se imenuje

Andrej Žlebnik.

Št. 001-19-11/97
Ljubljana, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

3058.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju pravnih oseb z družbenim kapitalom, ki
prirejajo posebne igre na srečo in o strukturi kapitala pravnih
oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja posebnih iger na srečo
(Uradni list RS, št. 40/97, v nadaljnjem besedilu: ZLPPOD) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o merilih za razdelitev navadnih delnic prirediteljev

posebnih iger na srečo med lokalne skupnosti

1. člen

V skladu s 13. členom ZLPPOD se navadne delnice
posameznih prirediteljev posebnih iger na srečo, ki so pred-
met lastninjenja po ZLPPOD v skupni višini 20%, razdelijo
med lokalne skupnosti tako, da posamezne lokalne skupnosti
pridobijo naslednje deleže navadnih delnic posameznih prire-
diteljev posebnih iger na srečo:

1. HIT d.o.o., Nova Gorica: navadnih delnic
– Občina Nova Gorica 17,77%
– Občina Kranjska gora 1,94%
– Občina Rogaška Slatina 0,17%
– Občina Novo mesto 0,12%

2. Casino Portorož:
– Občina Piran 8,16%
– Občina Sežana 11,84%
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3. TP Casino Bled d.o.o.:
– Občina Bled 20%

4. Casino Ljubljana d.o.o.:
– Mestna občina Ljubljana 20%

5. Casino Pohorje, Maribor:
– Mestna občina Maribor 20%

2. člen

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

Št. 470-07/97-1
Ljubljana, dne 2. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3059.

Na podlagi 26. in 28. člena zakona o Slovenski razvojni
družbi in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS,
št. 39/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Repub-
like Slovenije

U R E D B O
o datumu izdaje in podrobnejši vsebini pravic

iz obveznic Republike Slovenije za izvajanje programa
prestrukturiranja podjetij

1. člen

Ta uredba določa datum izdaje ter podrobnejšo vsebino
pravic iz obveznic, ki jih Republika Slovenija izda za izvaja-
nje programa prestrukturiranja podjetij v skladu z zakonom o
Slovenski razvojni družbi in programu prestrukturiranja pod-
jetij (Uradni list RS, št. 39/97) (v nadaljevanju: obveznice).

2. člen

Republika Slovenija izda obveznice iz prvega odstavka
prejšnjega člena (v nadaljevanju: obveznice), v roku 30 dni od
uveljavitve predpisa iz petega odstavka 29. člena ZSRDPP, v
eni seriji, ki se glasi na skupni nominalni znesek, enak proti-
vrednosti 10.000,000.000 SIT v nemških markah (v nadalje-
venju: DEM), preračunano po srednjem tečaju Banke Sloveni-
je na dan izdaje obveznic, zaokroženo navzdol na najbližji
mnogokratnik nominalnega zneska ene obveznice (ki znaša
1.000 DEM).

Obveznice dospejo v izplačilo 10 let po dnevu izdaje.
Obveznice se izdajo kot nematerializirani vrednostni pa-

pirji, vpisani v centralni register pri KDD, Klirinško depotni
družbi d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: KDD).

Vsaka obveznica se glasi na ime in se lahko prenaša v
skladu s pravili poslovanja KDD. Republika Slovenija bo ob
vsakem času štela za zakonitega imetnika obveznice osebo, ki
bo kot zakoniti imetnik obveznice vpisana v centralnem regi-
stru, razen ob dospelosti obveznice, ko bo za zakonitega imet-
nika na dan dospelosti obveznice štela osebo, ki bo kot zako-
niti imetnik obveznice vpisana v centralnem registru na dan,
ki je dva delovna dneva pred dnevom dospelosti obveznice.

3. člen

Dan izdaje obveznic je dan vpisa obveznic in njihovih
imetnikov v centralni register iz tretjega odstavka prejšnjega
člena.

4. člen

Republika Slovenija izpolni svojo obveznost izplačila
glavnice obveznice tako, da na dan, ki je kot dan dospelosti
obveznice določen s to uredbo, ali na dan, ki je na način iz
8. člena te uredbe določen kot dan predčasne izpolnitve (vsak
od obeh: dan dospelosti obveznice), plača njenemu zakonite-
mu imetniku tolarsko protivrednost nominalnega zneska ob-
veznice, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan dospelosti obveznice.

Na dan predčasne izpolnitve lahko Republika Slovenija
izplača glavnico obveznice tudi delno, pri čemer se s takšnim
dnem nominalni znesek obveznice zmanjša za DEM proti-
vrednost izplačanega zneska, preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan dospelosti obveznice.

Ko Republika Slovenija izplača glavnico obveznice v
celoti, KDD označi obveznico v centralnem registru kot izpla-
čano, pri delni predčasni izpolnitvi iz prejšnjega odstavka pa
ustrezno zmanjša njen nominalni znesek.

5. člen

Obresti od obveznice dospejo v plačilo polletno, in sicer
na dan, ki je 6 mesecev po dnevu izdaje obveznic, in na vsak
dan, ki je 6 mesecev po zadnjem dnevu dospelosti plačila
obresti, nazadnje pa na dan dospelosti obveznice (v nadaljeva-
nju vsak od takšnih dni: dan dospelosti plačila obresti).

Obresti, ki dospejo v plačilo na dan dospelosti plačila
obresti, se obračunajo za obrestno obdobje, ki se začne na
zadnji prejšnji dan dospelosti plačila obresti (ali na dan izdaje
obveznic, če gre za prvo plačilo obresti od obveznice) in
konča na dan dospelosti plačila obresti (vendar pa dneva
dospelosti plačila obresti ne vključuje).

Znesek obresti iz prejšnjega odstavka se obračuna od
nominalnega zneska obveznice v DEM, po obrestni meri
5,55% letno, na proporcionalni način, pri čemer se šteje, da
ima vsak mesec 30 dni, leto pa 360 dni (če pa se obresti
računajo za obdobje, krajše od enega meseca, se upošteva
dejansko število dni v obdobju).

Obresti se plačajo v tolarski protivrednosti, izračunani
po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan dospelo-
sti plačila obresti.

6. člen

Republika Slovenija plača na dan dospelosti plačila obre-
sti znesek obresti od obveznice osebi, ki je zakoniti imetnik
obveznice na dan, ki je dva delovna dneva pred dnevom
dospelosti plačila obresti.

7. člen

Republika Slovenija izpolni svoje obveznosti iz 4. in
6. člena te uredbe s plačilom na račun, ki ga KDD sporoči
zakonit imetnik obveznice na način, določen s pravili poslova-
nja KDD.

Če plačila iz prejšnjega odstavka ni mogoče izvršiti, ker
oseba, upravičena do takšnega plačila, ni obvestila KDD o
obstoječem računu, na katerega bi bilo mogoče izvršiti plači-
lo, ima takšna oseba možnost zahtevati plačilo s pisno vlogo,
naslovljeno na ministrstvo, pristojno za finance.

Če ministrstvo, pristojno za finance ugotovi, da je oseba,
ki je vložila zahtevo iz prejšnjega odstavka, upravičena do
zahtevanega plačila, izplača takšni osebi znesek, ki bi ji pripa-
dal na dan dospelosti obveznice, znižan za 5%, če gre za
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plačilo obresti oziroma za 1%, če gre za plačilo glavnice
obveznice (kot pavšalno nadomestilo za stroške obdelave vlo-
ge in stroške plačilnega prometa).

Če dan dospelosti obveznice ali dan dospelosti obresti ni
delovni dan v Republiki Sloveniji, se plačila iz prvega odstav-
ka tega člena uredbe izvršijo prvi naslednji delovni dan po
dnevu dospelosti.

Če srednji tečaj Banke Slovenije za DEM za katerega od
dni ni znan, se za izračun tolarske protivrednosti zneskov iz
obveznic uporabi tečaj, po katerem lahko Republika Slovenija
na takšen dan kupi nemške marke za tolarje.

8. člen

Vlada Republike Slovenije določi dan in način predča-
sne izpolnitve obveznosti iz obveznic najkasneje 15 delovnih
dni pred dnem predčasne izpolnitve.

9. člen

Pogodbo o vodenju registra nematerializiranih vrednost-
nih papirjev med KDD in Republiko Slovenijo sklene v imenu
Republike Slovenije minister za finance.

S pogodbo iz prejšnjega odstavka se Republika Sloveni-
ja zaveže plačevati KDD nadomestilo za opravljene storitve v
skladu z veljavno tarifo KDD in dejansko nastale stroške v
zvezi z opravljanjem storitev, ki jih plačilo nadomestila po
tarifi ne vključuje.

10. člen

Ministrstvo za finance vloži pri KDD zahteve za vpis
obveznic v sistem centralnega registra in na dan izdaje prenese
obveznice na račun nematerializiranih vrednostnih papirjev,
katerega imetnik je Slovenska razvojna družba.

Slovenska razvojna družba je imetnik obveznic, ki jih
prejme v skladu s prejšnjim odstavkom, za račun Republike
Slovenije, in do uporabe obveznic v skladu s predpisi ne more
uveljavljati nikakršnih pravic iz takšnih obveznic.

Slovenska razvojna družba je dolžna o vsaki spremembi
na računu iz prvega odstavka tega člena obvestiti Ministrstvo
za finance najkasneje naslednji delovni dan po nastanku tak-
šne spremembe.

Republika Slovenija je dolžna izpolniti tudi svoje obvez-
nosti iz obveznic, s katerimi je Slovenska razvojna družba
razpolagala v nasprotju s predpisi, veljavnimi v času razpola-
ganja, razen če je imetnik obveznice ob pridobitvi obveznice
vedel ali bi bil moral vedeti za takšno kršitev.

11. člen

Pri uporabi obveznic v skladu s predpisi se število ob-
veznic, ki se uporabijo, določi upoštevaje vrednost obveznice
na dan uporabe obveznic.

Kot vrednost obveznice na dan uporabe obveznic se šteje
vrednost glavnice obveznice in natečenih obresti v tekočem
obrestnem obdobju.

12. člen

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

Št. 440-23/97-1
Ljubljana, dne 2. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3060.

Na podlagi 26. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91) je Vlada Republike Slovenije na
30. seji dne 2. oktobra 1997 sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o normativih

in standardih za določanje sredstev za izvajanje
nacionalnega raziskovalnega programa

I

V sklepu o normativih in standardih za določanje sred-
stev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa
(Uradni list RS, št. 16/94) se v poglavju A) DOLOČITEV
OBSEGA SREDSTEV ZA IZVEDBO PROJEKTOV zadnji
odstavek točke 1.1 spremeni tako, da glasi:

“Poleg naštetih kriterijev je za razvrstitev potrebno upo-
števati še dodatna kriterija, ki sta vezana na raziskovalno
organizacijo, katere raziskovalna skupina izvaja projekte, in
sicer:”.

II

V poglavju B) – CENA RAZISKOVALNE URE se
točka 1. Elementi za določitev cene nadomesti z novo, ki
glasi:

“Povprečna cena raziskovalne ure se določi na podlagi
cene dela raziskovalca in ostalih stroškov projekta, pri čemer
se upošteva:

a) pri ceni dela raziskovalca:
1.1. Plača izvajalcev v RO, kjer se projekt izvaja, ki se

določi tako, da se izhodiščna plača, določena s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
pomnoži s količnikom 5,127, s količnikom 1,12 za delovno
dobo in količnikom 1,05 za delovno uspešnost ter z 12
(meseci) in deli s 1700 (efektivnimi urami).

1.2. Prispevki delodajalca, kot posledica izplačanih plač.
Pri ceni dela raziskovalca se upošteva, da ima posamez-

ni izvajalec dovoljeno obremenitev največ 1700 efektivnih
izvajalskih ur letno (kar predstavlja 2.184 obračunskih ur
letno) za redno delo, financirano iz proračuna MZT in največ
4/3 tega obsega, če je vsaj 1/3 financirana državnega prora-
čuna. Ta omejitev velja za delo, financirano iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije.

Pri nosilcu projekta se povprečni faktor poveča za 0,5;
pri mentorju mladih raziskovalcev pa za 0,2.

Če je za izvedbo projekta potrebno sodelovanje tehnič-
nih in strokovnih sodelavcev, se njihove ure v izračunu
skupnega števila ur upoštevajo s faktorjem 0,7.

Pri posameznem projektu ne sme biti razmerje vsote
vseh efektivnih izvajalskih ur za tehnične in strokovne sode-
lavce ter vsote vseh efektivnih izvajalskih ur za raziskovalne
sodelavce večje kot:

– D razred – 0,30,
– C razred – 0,25,
– B razred – 0,15,
– A razred – 0,00.
b) pri neposrednih stroških in amortizaciji:
3.1 Neposredni materialni stroški v zvezi z raziskoval-

nim delom.
3.2 Neposredni nematerialni stroški in storitve, kot so:
– stroški potovanj,
– avtorsko delo sodelavcev v drugih RO,
– pogodbeno delo, vezano na izvedbo projekta ipd.
2.3.1 amortizacija – obnavljanje in nadomeščanje ob-

stoječe materialne podlage raziskovanja in razvoja za izved-
bo projektov,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5067Št. 63 – 10. X. 1997

c) pri ceni fiksnih stroškov upravljanja in delovanja

javnih raziskovalnih zavodov in vzdrževanje njihove mate-

rialne infrastrukture, ki so obveznosti ustanovitelja.

2.1 Upravljanje in vodenje – stroški upravljanja in vo-

denja raziskovalne organizacije so vsi stroški, vključno s

plačami, kot so:

– direktorja,

– delavcev s posebnimi pooblastili,

– finančno računovodska dela,

– organi upravljanja in delovna telesa.

2.2 Fiksni stroški delovanja – stroški, vezani na zago-

tavljanje osnovnih delovnih pogojev v raziskovalni organi-

zaciji (hladni pogoj), kot so:

– reprezentančni stroški,

– stroški za energijo, vodo, PTT,

– vzdrževanje stavb,

– komunalna infrastruktura,

– varovanje,

– servisi.

1.3 Izplačila, predpisana s kolektivno pogodbo,

2.3.2 amortizacija – vezana na vzdrževanje in obnavlja-

nje nepremičnin.”

III

Drugi odstavek točke 1.2 se spremeni tako, da glasi:
“Število obračunskih točk v letu 1997 za posamezne

elemente cene glede na kategorijo je:

IV

V poglavju C) – Spremljanje porabe sredstev se tretji
odstavek 3. točke nadomesti z novim tretjim in četrtim od-
stavkom, ki glasita:

“Odstopanja od povprečno dovoljene porabe za odobre-
ne projekte raziskovalne skupine, ki dobiva denar tako za
izvajanje raziskovalnih projektov, kakor tudi denar za ustano-
viteljske obveznosti so možna, kot izhaja iz spodnje tabele.
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Odstopanja od povprečne dovoljene porabe za odobrene projekte raziskovalne skupine, ki dobiva sredstva le za
raziskovalne projekte, so možna, kot izhaja iz spodnje tabele:
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Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek se nadomestita z

novim sedmim odstavkom, ki glasi:
“Namensko porabo denarja za projekte nacionalnega

raziskovalnega programa, ki jih izvaja raziskovalna skupina,
se preveri tako, da se računovodsko ugotovljena poraba za
navedene vrste izdatkov v tabeli za projekte raziskovalne
skupine v letu 1997 deli z nakazanimi sredstvi v letu 1997 za
projekte raziskovalne skupine.”

V

V točki IV. se črtajo prvi, tretji in četrti odstavek.

VI

Točka III. se spremeni tako, da glasi:
“Izhodiščna vrednost obračunske točke za leto 1997 je

3,96 SIT ob upoštevanju povprečne izhodiščne plače v letu
1997, 38.016 SIT.

VII

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

MINISTRSTVA

3061.

Na podlagi 56. člena zakona o zdravilih (Uradni list
RS, št. 9/96) objavlja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil skupine A in B, za katera je bilo od 19. junija
1992 do 30. septembra 1997 razveljavljeno dovoljenje

za promet

Št. 392-03/97-1
Ljubljana, dne 2. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Zaporedna Registrirano ime Zdravilna oblika Režim (način) Proizvajalec Številka odločbe
številka generično ime pakiranje izdajanja predlagatelj datum odločbe

3350 ISOLIPAN kapsule Izdaja samo na Les Laboratories 512/B-3847/95
deksfenfluramin 60x15 mg zdravniški recept Servier, Gidy, Francija 29/09/1995

J. D.C. d.o.o., Ljubljana

Št. 512-2/97-16
Ljubljana, dne 30. septembra 1997.

Direktorica
Urada Republike Slovenije za zdravila

Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.

BANKA SLOVENIJE

3062.

Na podlagi 1. točke 25. člena in drugega odstavka
20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 3. točke sklepa o pogojih in načinu nakupa, proda-
je in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/92) in 6. točke sklepa o pogojih nakupa
deviz od bank s pravico povratnega odkupa (Uradni list RS,
št. 39/93) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P
o prenehanju veljavnosti sklepa o pogojih nakupa deviz

od bank s pravico povratnega odkupa

1

Banka Slovenije s tem sklepom preklicuje sklep o po-
gojih nakupa deviz od bank s pravico povratnega odkupa
(Uradni list RS, št. 39/93).

2

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

Št. 22-0273/97
Ljubljana, dne 7. oktobra 1997.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banke Slovenije

3063.

Na podlagi 5. točke sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 28/91, 3/92
in 38/92) in sklepa o pogojih in načinu nakupa, prodaje
in deponiranja tujih plačilnih sredstev pri Banki Slove-
nije (Uradni list RS, št. 1/92) izdaja guverner Banke Slove-
nije

S K L E P
o prenehanju veljavnosti sklepa o izdaji blagajniškega

zapisa Banke Slovenije, vplačanega z začasno
prodajo deviz
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1

Banka Slovenije s tem sklepom preklicuje sklep o izda-
ji blagajniškega zapisa Banke Slovenije, vplačanega z zača-
sno prodajo deviz (Uradni list RS, št. 13/95).

2

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

Št. 22-0275/97
Ljubljana, dne 7. oktobra 1997.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banke Slovenije

SODNI SVET

3064.

Sodni svet je na podlagi drugega odstavka 1. člena in
tretjega odstavka 62. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94) v zvezi z drugim odstavkom 96. člena zakona
o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97) na 97. seji dne
8. 10. 1997 sprejel

S K L E P

Sodni svet ponavlja javni poziv k vložitvi kandidatur za
prosto mesto predsednika Upravnega sodišča Republike Slo-
venije.

Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o
izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št.
50/97) pošljejo na naslov: Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, v 15 dneh od objave poziva v
Uradnem listu RS.

Predsednik
Sodnega sveta

Republike Slovenije
Janez Metelko l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3065.

Glede na sklep Državnega zbora Republike Slovenije, s
katerim je ugotovil, da je Zoranu Thalerju prenehal mandat
poslanca Državnega zbora na podlagi 9. člena zakona o
poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94) je Republiška
volilna komisija na 7. seji dne 1. 10. 1997 na podlagi 17. in
37. člena zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS,
št. 44/92 in 60/95)

u g o t o v i l a,

da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na na-
slednjega kandidata z liste kandidatov LDS – Liberalna de-
mokracija Slovenije v I. volilni enoti za volitve poslancev v

Državni zbor. To je Maksimiljan Lavrinc, roj. 8. 12. 1948,
stanujoč v Kamniku, Pot na Poljane 4 A.

Kandidat je dne 29. 9. 1997 podal izjavo, da je priprav-
ljen opravljati funkcijo.

Št. 18-4/96-12/97
Ljubljana, dne 1. oktobra 1997.

Republiška volilna komisija

Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.

Člani:
Igor Kaučič l. r.
Marija Bukovec-Marovt l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Slobodan Rakočevič l. r.
Dušan Jovanovič l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3066.

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90 in 61/90) v zvezi s 4. členom
ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o sa-
mostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, september 1997

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih septembra 1997 v primerjavi z avgustom
1997 je bil 0,014.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do septembra 1997 je bil 0,038.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih
izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do septembra 1997
je bil 0,004.

4. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri pro-
izvajalcih septembra 1997 v primerjavi z istim mesecem
prejšnjega leta je bil 0,066.

5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno septembra
1997 v primerjavi z avgustom 1997 je bil 0,009.

6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
septembra 1997 je bil 0,080.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do septembra 1997 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen na drobno septembra 1997 v
primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,101.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do septembra 1997 v primerjavi s povpreč-
jem leta 1996 je bil 0,074.

Št. 052-07-28/97
Ljubljana, 3. oktobra 1997.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA

3067.

Na podlagi 37. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94 in 20/95 – odločba US) in skladno z določili uredbe
o razporeditvi delovnega časa v upravnih organih (Uradni
list RS, št. 72/93) izdaja načelnica Upravne enote Ljubljana

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o razporeditvi

delovnega časa in uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana

1. člen

V odredbi o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v
Upravni enoti Ljubljana (Uradni list RS, št. 59/96, 68/96 –
popr. in 42/97) se 6. člen spremeni tako, da glasi:

“V sektorju za upravne notranje zadeve, to je v oddelku
za skupne zadeve, oddelku za javni red, oddelku za matične
zadeve in oddelku za promet, kjer se delo opravlja na oken-
cih v dveh izmenah, je delovni čas v ponedeljek, torek, sredo
in četrtek od 7. do 18. ure, v petek pa od 7. do 16. ure.

V oddelkih iz prvega odstavka tega člena se delovni čas
razporedi tako, da zajema čas obvezne prisotnosti delavcev
na delovnem mestu za dopoldansko izmeno v ponedeljek,
torek, sredo in četrtek od 7.30 do 15. ure ter v petek od 7.30
do 14. ure, za popoldansko izmeno pa v ponedeljek, torek,
sredo in četrtek od 10. do 17.30 ter v petek od 9. do 15.30.

Delovni čas v oddelku za potne listine in tujce ter v
krajevnem uradu Medvode v sektorju za upravne notranje
zadeve je v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 16. ure, v
sredo od 7. do 18. ure in v petek od 7. do 15. ure, čas
obvezne prisotnosti delavcev na delovnem mestu pa je v
ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do
17. ure in v petek od 8. do 13. ure.

V oddelku izpitni center v sektorju za upravne notranje
zadeve je delovni čas in čas obvezne prisotnosti delavcev na
delovnem mestu v ponedeljek in sredo od 11.30 do 20. ure, v
torek od 6.40 do 15. ure, v četrtek in petek pa od 6.40 do 14.
ure.

V krajevnih uradih Brezovica, Dobrova, Horjul, Ig,
Polhov Gradec, Preserje, Škofljica, Velike Lašče in Vodice
je delovni čas in čas obvezne prisotnosti delavcev na delov-
nem mestu v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 16. ure, v
sredo od 8. do 17. ure in v petek od 8. do 15. ure.”

2. člen

V 13. členu odredbe se prvi odstavek spremeni tako, da
glasi:

“V oddelku za matične zadeve in oddelku za javni red,
kjer je delo organizirano enoizmensko ter v krajevnem uradu
Vodice so uradne ure v ponedeljek in petek od 8. do 12. ure,
v sredo pa od 8. do 12. ure in od 14. do 16. ure.”

3. člen

V 13. členu odredbe se doda nov četrti odstavek, ki
glasi:

“V krajevnem uradu Medvode so uradne ure v ponede-
ljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure
in v petek od 8. do 13. ure.”

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 914/97
Ljubljana, dne 29. septembra 1997.

Načelnica
Upravne enote Ljubljana

Nina Jevšnik, dipl. ek. l. r.

3068.

Na podlagi 105. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) Mestna volilna
komisija mestne občine Ljubljana

r a z p i s u j e
naknadne volitve župana Mestne občine Ljubljana

I

Naknadne volitve župana Mestne občine Ljubljana, bo-
do v nedeljo, dne 21. 12. 1997.

II

Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 17. 10. 1997.

Št. MVK-7/97
Ljubljana, dne 8. oktobra, 1997.

Predsednik
Mestne volilne komisije
mestne občine Ljubljana

Borut Potrata, dipl. jur. l. r.

3069.

Na podlagi določb 14. in 15. člena zakona o državnem
svetu (Uradni list RS, št. 44/92), zakona o določitvi volilnih
enot za volitve predstavnikov lokalnih interesov v državni
svet (Uradni list RS, št. 48/92) ter 26. in 91. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na izredni seji dne
30. 9. 1997 sprejel

P R A V I L A
za izvolitev predstavnikov Mestne občine Ljubljana

v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter
za določitev kandidata za člana državnega sveta
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I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v volilno
telo volilne enote št. 1 za izvolitev člana državnega sveta (v
nadaljevanju: predstavniki) ter postopek določitve kandidata
za člana državnega sveta (v nadaljevanju: kandidat).

Predstavnike MOL v volilno telo in kandidata za člana
državnega sveta izvoli oziroma določi Mestni svet MOL.

II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV MOL V VOLILNO
TELO

2. člen

Volilno telo za volitve člana državnega sveta v volilni
enoti št. 1 sestavljajo izvoljeni predstavniki MOL in ostalih
občin na območju te volilne enote.

3. člen

MOL ima v volilnem telesu 54 predstavnikov.

4. člen

Kandidate za predstavnike predlagajo stranke in liste,
zastopane v Mestnem svetu MOL.

Predlagatelji iz prvega odstavka predlagajo kandidate
za predstavnike v razmerju z doseženim rezultatom na zad-
njih lokalnih volitvah.

5. člen

Za predstavnika je lahko predlagan in izvoljen polnole-
ten, poslovno sposoben državljan Republike Slovenije, ki
ima stalno prebivališče na območju MOL.

6. člen

Na podlagi predlogov določi Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja seznam kandidatov za pred-
stavnike po abecednem vrstnem redu.

7. člen

Volitve kandidatov za predstavnike so javne ali tajne.
Tajne volitve kandidatov za predstavnike vodi petčlan-

ski volilni odbor, ki ga na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja imenuje Mestni svet MOL
izmed delavcev strokovne službe Mestnega sveta MOL.

Predstavniki so izvoljeni, če za listo glasuje večina
navzočih članov Mestnega sveta MOL.

8. člen

Sekretar Mestnega sveta MOL predloži seznam izvolje-
nih predstavnikov volilni komisiji volilne enote št. 3 najka-
sneje 30 dni pred dnem glasovanja.

III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA

9. člen

Mestni svet MOL določi enega kandidata za člana dr-
žavnega sveta.

10. člen

Za člana državnega sveta je lahko predlagan polnole-
ten, poslovno sposoben državljan Republike Slovenije, ki
ima stalno prebivališče na območju volilne enote št. 1.

11. člen

Po enega kandidata lahko predlaga vsak član Mestnega
sveta MOL.

Predlogi morajo biti pisni in morajo vsebovati nasled-
nje osebne podatke: ime in priimek, rojstni datum, naslov
stalnega prebivališča in delo, ki ga opravlja. Predlogu mora
biti priloženo soglasje kandidata.

12. člen

Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim
glasovanjem. Glasuje se z glasovnicami. Glasovanje vodi
volilni odbor, ki ga na predlog Komisije za mandatna vpra-
šanja, volitve in imenovanja imenuje Mestni svet MOL.

Za člana državnega sveta je določen kandidat, za kate-
rega glasuje večina navzočih članov Mestnega sveta MOL.

Če v prvem krogu nihče od kandidatov ne dobi večine
glasov navzočih članov Mestnega sveta MOL, se opravi
drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita kandidata, ki
sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov
dobilo enako največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo
vsi ti kandidati. Če je samo en kandidat prejel prvo največje
število glasov in več kandidatov drugo največje število gla-
sov, se v drugi krog uvrstijo kandidati s prvim največjim
številom glasov in vsi kandidati z drugim enakim največjim
številom glasov. Ta način glasovanja se ponavlja toliko časa,
da ostaneta samo dva kandidata.

13. člen

Predstavnik kandidata za člana državnega sveta je pred-
sednik Mestnega sveta MOL.

Če je za kandidata za člana državnega sveta določen
predsednik Mestnega sveta MOL, je predstavnik kandidata
najstarejši podpredsednik.

14. člen

Sekretar Mestnega sveta MOL posreduje sklep o dolo-
čitvi kandidata volilni komisiji volilne enote št. 3 najkasneje
30 dni pred dnem glasovanja.

IV. KONČNI DOLOČBI

15. člen

Predloge za predstavnike in kandidate posredujejo pred-
lagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja najpozneje v petnajstih dneh od dneva, določenega za
izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.

16. člen

Mestni svet MOL sprejme ta pravila z dvetretjinsko
večino glasov navzočih članov sveta.

Ta pravila prično veljati z dnem sprejema na seji Mest-
nega sveta MOL, uporabljajo pa se tudi za splošne volitve
26. novembra 1997.

Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Št. 013-1/97
Ljubljana, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Mestnega sveta

mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.
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HRASTNIK

3070.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/86, 43/89
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97), zakona o plani-
ranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) in na podlagi 33. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95 in
26/97 ter odločbe – US RS št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96,
44/96) ter 22. člena statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 5/95)
je župan Občine Hrastnik sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine

Hrastnik v letu 1997

1

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Hrastnik za obdobje 1986–2000 (UVZ, št. 20/91).

2

Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Poslov-
ne stavbe v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 7. Javna razgrni-
tev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3

V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Direkciji za
prostor, okolje in javne komunalne službe Občine Hrastnik.

4

V času javne razgrnitve bodo izvedene javne obravnave
v krajevnih skupnostih Rudnik, Dol, Prapretno-Plesko, Bo-
ben, Marno, Kovk in Steklarna.

5

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 352-6/95
Hrastnik, dne 2. oktobra 1997.

Župan
Občine Hrastnik

Leopold Grošelj l. r.

KAMNIK

3071.

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 7. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/94) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kam-
nik (Uradni list RS, št. 39/95 in 25/97) je Občinski svet
občine Kamnik na 28. seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij

na področju opravljanja gospodarske javne službe
“ravnanje z odpadki”

1. člen

S tem odlokom se določajo pogoji, postopki in merila
za podeljevanje koncesij na področju izbirne gospodarske
javne službe “ravnanje z odpadki” v Občini Kamnik (v nada-
ljevanju: javna služba).

2. člen

Javna služba nudi naslednje storitve:
1. ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na izvoru nji-

hovega nastajanja,
2. ločen prevoz posameznih frakcij,
3. sortiranje, pretovarjanje, skladiščenje in kompostira-

nje v Centru za ravnanje z odpadki,
4. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo

oziroma predelavo,
5. odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlaga-

liščih,
6. okolju prijazno ravnanje z nevarnimi in ostalimi

odpadki in varno skladiščenje le-teh do odvoza v predelavo,
7. nabava in zamenjava posod (po potrebi) za ločeno

zbiranje odpadkov,
8. nabava in prodaja posebnih vrečk za odpadke (v

primeru večje količine gospodinjskih odpadkov in za gospo-
dinjstva, kjer ni mogoč dostop s smetarskim vozilom),

9. odvoz kosovnih odpadkov na osnovi naročila pov-
zročiteljev le-teh (dvakrat na leto),

10. saniranje divjih odlagališč in odvoz opuščenih av-
tomobilov,

11. ekološko osveščanje in sodelovanje pri čistilnih
akcijah,

12. vodenje seznama postavljenih posod za odpadke v
Občini Kamnik in za to predvidenih lokacij (otokov),

13. druge storitve, ki jih določa zakon ali izvršilni pred-
pis.

3. člen

Koncedent po tem odloku je Občina Kamnik (v nada-
ljevanju: občina).

4. člen

Uporabniki storitev javne službe so vse pravne in fizič-
ne osebe v Občini Kamnik, pri katerih nastajajo odpadki.

5. člen

Javno službo praviloma opravlja en koncesionar, ki
ima na podlagi koncesijske pogodbe na celotnem območju
občine:

1. izključno pravico opravljati javno službo, razen v
primerih, ko je z zakonom ali s predpisi, sprejetimi na podla-
gi zakona, posamezno opravilo naloženo drugi osebi,

2. dolžnost zagotavljati uporabnikom kontinuirano in
kvalitetno izvajanje javne službe v skladu s predpisi.

6. člen

Poslovni prostori in druge nepremičnine so last občine,
ki jih bo pogodbeno dala v najem koncesionarju.

Koncesionar izvaja javno službo ob uporabi delovnih
priprav in drugih sredstev, potrebnih za opravljanje javne
službe, ki so njegova last, oziroma ki si jih sam najame ali
kakorkoli drugače priskrbi.

Koncesionar s svojo dejavnostjo ne sme dodatno degra-
dirati okolja.
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7. člen

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpol-
njuje naslednje pogoje:

1. da je registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije
in izpolnjuje pogoje po 4. členu zakona o gospodarskih
družbah ali je vpisan v register samostojnih podjetnikov
oziroma ima obrtno dovoljenje,

2. da zaposluje najmanj eno osebo s strokovno izobraz-
bo najmanj V. stopnje tehnične ali ustrezne smeri in najmanj
tri leta delovnih izkušenj na področju ravnanja z odpadki,

3. da razpolaga z zadostnim številom delavcev z ustrez-
nimi kvalifikacijami, usposobljenostjo oziroma izkušnjami
na področju javne službe,

4. da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delov-
nih priprav,

5. da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi,
državi ali občini,

6. da predloži elaborat o opravljanju dejavnosti z vidika
kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti, finanč-
no-operativnega vidika in razvojnega vidika,

7. da izpolnjuje druge s predpisi določene pogoje.

8. člen

Posamezne storitve iz 2. člena se opravljajo v skladu s
pravilnikom o odvozu odpadkov, ki ga pripravi ustrezna
strokovna služba občine v sodelovanju s koncesionarjem in
potrdi Občinski svet občine Kamnik in ob upoštevanju stan-
dardov in normativov, veljavnih za to področje.

Predlog programa dela za naslednje leto predloži kon-
cesionar občini do konca oktobra tekočega leta v sprejem.

9. člen

Posamezna dela oziroma storitve v okviru javne službe,
navedene v 2. členu tega odloka za koncesionarja, lahko
izvaja oseba, zaposlena pri koncesionarju.

10. člen

Uporabnik ima pravico opozoriti izvajalca javne službe
na kvaliteto opravljenih storitev javne službe in oblikovati
predloge ter pobude za boljše in učinkovitejše izvajanje.

Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v
roku 30 dni.

11. člen

Seznam postavljenih posod za odpadke iz 2. člena vse-
buje podatke o številu in velikosti posod na posameznih
lokacijah.

Seznam, ki je last občine, se vodi v obliki računalniške-
ga zapisa.

Kopijo ažuriranih podatkov izroča koncesionar občini
periodično, vendar najmanj enkrat letno, ob prenehanju ve-
ljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v celoti.

12. člen

Cenik storitev za opravljanje dejavnosti iz 2. člena tega
odloka mora biti sestavni del koncesijske pogodbe in v skla-
du z uredbo o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev,
ki jo izdaja Vlada Republike Slovenije.

13. člen

Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesij-
ske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:

– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevest-
nim opravljanjem javne službe,

– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravlja-
njem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe upo-
rabnikom ali drugim osebam.

Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je za-
varovanje sklenjeno v korist Občine Kamnik.

14. člen

Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka oprav-
lja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi loče-
no računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske
službe.

Koncesionar, ki opravlja javno službo tudi na območju
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru ločenega računo-
vodstva za potrebe javne službe posebej evidentirati račune
za storitve, opravljene na območju Občine Kamnik.

15. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe izvaja občinska uprava.

Občina za posamezna strokovna in druga opravila lah-
ko pooblasti ustrezno strokovno službo, zavod oziroma dru-
go ustrezno inštitucijo.

16. člen

Osebam, ki se izkažejo s pooblastilom župana, mora
koncesionar omogočiti odrejeni nadzor, pregled naprav ter
omogočiti vpogled v dokumentacijo in nuditi zahtevane po-
datke in pojasnila.

Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan.

17. člen

Občina izvrši napovedan nadzor s poprejšnjo napoved-
jo, praviloma najmanj 15 dni pred izvedbo. Nadzor mora
potekati tako, da ne ovira opravljanja redne dejavnosti kon-
cesionarja in tretjih oseb, praviloma le v poslovnem času
koncesionarja.

Občina lahko zaradi utemeljenih razlogov izvrši tudi
nenapovedan nadzor v smislu prejšnjega člena.

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta pred-
stavnika koncesionarja in občine oziroma pooblaščenec ob-
čine.

18. člen

Koncesionar mora na zahtevo občine predložiti poroči-
la o stanju objektov in naprav, opravljenih in potrebnih
delih, potrebnih investicijah in organizacijskih ukrepih, sa-
moiniciativno pa lahko tudi v vseh drugih primerih.

Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta
podati občini letno poročilo o opravljenih storitvah za pre-
teklo leto.

19. člen

Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpi-
sa, ki ga izda pristojni oddelek občinske uprave. Javni razpis
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu

s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prija-

vi noben kandidat.
O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z odloč-

bo. Pred izdajo odločbe o izbiri, pridobi občinska uprava
predlog komisije za vodenje razpisa.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 5075Št. 63 – 10. X. 1997

Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pri-
tožba. O pritožbi odloča župan.

20. člen

Občina in koncesionar skleneta pisno koncesijsko po-
godbo. V imenu občine pogodbo podpiše župan.

21. člen

Koncesijska pogodba se sklene za določen čas, za dobo
10 let.

22. člen

Koncesijsko razmerje preneha s potekom roka, za kate-
rega je bilo sklenjeno, s sporazumnim razdrtjem ali z odvze-
mom.

Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja
pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz
ustreznega vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela
koncesijo.

23. člen

Koncesionar je dolžan obvestiti občino nemudoma o
spremembi okoliščin, ki so bile pomembne za sklenitev kon-
cesijske pogodbe.

Koncesionar je dolžan obvestiti občino o vsaki statusni
spremembi, vključno s spremembo kapitalske strukture. Če
koncesionar tega v razumnem roku ne stori, če je zaradi
sprememb prizadet interes občine ali če so zaradi sprememb
bistveno spremenjena razmerja iz koncesijske pogodbe, lah-
ko občina odvzame koncesijo.

24. člen

Prenehanje koncesijske pogodbe, ne glede na razlog ali
način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Zato občina
opravljanje javne službe do ponovne ureditve razmer v skla-
du s tem odlokom lahko prevzame v režijo s tem, da je
dotedanji koncesionar do ponovne ureditve razmer dolžan
občini na njeno zahtevo omogočiti uporabo svojih delovnih
priprav.

25. člen

Občina lahko koncesionarju odvzame koncesijo v pri-
meru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavlja-
jočih se ali neodpravljenih koncesionarjevih kršitev.

Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.

26. člen

Hude kršitve koncesijske pogodbe so:
– nepravočasen pričetek opravljanja javne službe glede

na rok, določen s koncesijsko pogodbo,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje pogodbenih obvez-

nosti,
– neposredno izvajanje del ali storitev preko oseb, ki ne

izpolnjujejo pogojev iz 9. člena tega odloka,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje veljavnih tehničnih,

stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih stan-
dardov in normativov za dejavnost,

– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega in ne-
popolnega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zara-
di česar pride do večje ogroženosti varnosti ljudi in premo-
ženja, ne glede na to ali so posledice nastopile ali ne,

– angažiranje podizvajalcev brez soglasja občine,
– uporaba cen, ki so drugačne od dogovorjenih s kon-

cesijsko pogodbo oziroma določenih s sklepom pristojnega
organa,

– opustitev sklenitve zavarovanja po 13. členu tega od-
loka,

– drugi primeri kršitev, določeni s tem odlokom ali s
koncesijsko pogodbo.

27. člen

Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih
je možen odvzem koncesije, so:

– občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, strokov-
nih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov ter
normativov za dejavnost,

– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih
območjih ali na posameznih pomembnejših objektih,

– nepopolno vodenje seznama postavljenih posod za
odpadke,

– drugi primeri neposredno določeni s tem odlokom ali
s koncesijsko pogodbo.

Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je
možen, če je občina na konkretno kršitev koncesionarja pred-
hodno pisno opozorila, mu postavila rok za odpravo more-
bitnih posledic kršitve in mu pri tem zagrozila z odvzemom
koncesije.

28. člen

Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo
izda občina.

29. člen

Kot višja sila se razumejo izredne nepredvidene oko-
liščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so
zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi,
poplave ter druge elementarne nezgode, vojne ali ukrepi
oblasti, pri čemer pride do spremenjenih okoliščin ekonom-
skega ali sistemskega značaja, pri katerih izvajanje javne
službe ni možno na celotnem območju občine ali na njenem
delu na način, ki ga predpisuje koncesijska pogodba.

Koncesionar je dolžan v pogojih višje sile nadaljevati z
opravljanjem javne službe, občina pa je dolžna koncesionar-
ju na ustrezen način povrniti morebitne povečane stroške, ki
nastajajo v teh pogojih.

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o iz-
vajanju javne službe v takih pogojih.

30. člen

Koncesija ni prenosljiva, razen s soglasjem občine. V
izjemnih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo, lahko
koncesionar ob izrecnem soglasju občine sklene z drugim
usposobljenim izvajalcem storitve javne službe pogodbo o
začasni vzajemni pomoči, v okviru katere lahko podizvaja-
lec opravlja posamezne storitve na območju občine.

Koncesionar mora v primeru delnega izvajanja javne
službe preko pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do občine
in uporabnikov ter javnosti v zvezi s tem, nastopati v svojem
imenu.

31. člen

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

Št. 02101-0059/97
Kamnik, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik

Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.
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KOČEVJE

3072.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega odstavka
1. člena 580., 457. in 459. člena zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 30/93) ter 10. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Kočevje (Uradni list
RS, št. 37/95) in 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 39/95, 48/95 – popravek in 23/97) je Občinski
svet občine Kočevje na 30. redni seji dne 30. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o statusnem
preoblikovanju javnega komunalnega podjetja

Komunala Kočevje, p.o., v Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje d.o.o.

1. člen

S tem odlokom se odlok o statusnem preoblikovanju
Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, p.o., v
Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., spre-
meni in dopolni, tako, da se pri dejavnosti družbe (III.) v
4. členu doda 4. točka, ki glasi:

0/90 00 Podjetje lahko opravlja zbiranje in odstranjeva-
nje starih baterij in ostalih posebnih odpadkov.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 3. oktobra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

LAŠKO

3073.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94), 3. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in
23. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 34/95) je
Občinski svet občine Laško na seji dne 30. junija 1997
sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Laško

za leto 1997

1. člen

Spremeni se 2. člen odloka tako, da glasi:
“Proračun Občine Laško za leto 1997 je določen v

skupni višini 843.349.338,80 SIT, od tega:

v tisoč SIT

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 843.349 –
Odhodki  755.763  87.586
Presežek 87.586 –

Primanjkljaj – 87.586

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

2. člen

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 403-234/96
Laško, dne 30. junija 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Laško
Matevž Kolar l. r.

LOŠKI POTOK

3074.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št.
8/87), 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85 in Uradni list RS, št. 33/95) je Občin-
ski svet občine Loški Potok na seji dne 11. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih
stroških urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti

stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 1997

1. člen

Povprečna gradbena cena 1 m2 koristne stanovanjske
površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne
stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča, v
Občini Loški Potok dne 31. 12. 1996 znaša 105.000 SIT.

2. člen

Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene določene na dan 31. 12. 1996 in
znaša za:

I. cono 1%
II. cono 0,8%.
V prvo cono spada naselje Hrib, v drugo cono vsa

ostala naselja v Občini Loški Potok.

3. člen

Povprečni stroški urejanja zemljišč na območju Občine
Loški Potok za II. stopnjo opremljenosti in gostoto naselje-
nosti za 100 prebivalcev na ha znašajo na dan 31. 12. 1996:

– stroški individualne komunalne naprave za m2 korist-
ne stanovanjske površine znašajo 5.500 SIT/m2,

– stroški za kolektivne komunalne naprave za m2 ko-
ristne stanovanjske površine znašajo 6.500 SIT/m2.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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Št. 01-350-2/97
Loški Potok, dne 12. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. 1. r.

3075.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93 in 71/93),
6. člena navodila o merilih za to, kaj se šteje za objekte
oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne ob-
jekte (Uradni list SRS, št. 27/85) ter statuta Občine Loški
Potok (Uradni list RS, št. 32/95 je Občinski svet občine
Loški Potok na seji dne 11. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih

posegov v prostor za katere ni potrebno lokacijsko
dovoljenje na območju Občine Loški Potok

1. člen

S tem odlokom določamo vrsto, namen, največjo veli-
kost, način in pogoje pomožnih objektov in naprav za potre-
be občanov in njihovih družin na območju Občine Loški
Potok, ter druge posege v prostor za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje in zadostuje odločba o dovolitvi pri-
glašenih del.

2. člen

Za objekte oziroma posege v prostor, za katere ni po-
trebno lokacijsko dovoljenje, se štejejo:

– tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in na-
pravah s katerimi se ne spreminjajo zunanjost, zmogljivost,
velikost ali namembnost obstoječih objektov in se z njimi ne
posega v konstrukcijske elemente objekta ali naprave,

– adaptacije s katerimi se bistveno ne spreminja zuna-
njost (vertikalni in horizontalni gabarit in izgled objekta),
zmogljivost, konstrukcijski elementi objekta, namen obsto-
ječih objektov, ter da ne terja novih komunalnih in drugih
priključkov,

– drvarnice, shrambe za vrtno orodje, garaže za en oseb-
ni avto, če ne presegajo skupne tlorisne površine 30 m2;
objekt je lahko lesen ali zidan, v razmerju stranic vsaj 1: 1,5,
pritličen, tipološko prilagojen, v sklopu ali na robu funkcio-
nalnih zemljišč stanovanjskih in gospodarskih objektov,

– pesjaki, kurniki, zajčniki in drugi objekti za rejo do-
mačih živali, če ne presegajo 10 m2 skupne tlorisne površine;
objekt je lahko lesen ali zidan, pritličen, v sklopu stanovanj-
skih in gospodarskih objektov na območjih, kjer reja ni
prepovedana s posebnim predpisom,

– montažni rastlinjaki in tople grede do maksimalne
skupne tlorisne površine 30 m2 v sklopu ali na robu funkcio-
nalnih stanovanjskih in gospodarskih objektov,

– vrtne in dvoriščne medposestne ograje in žive meje
do višine največ 1 m z odmikom 1 m od posestne meje s
sosednjim zemljiščem, upoštevati pogoje za odmik uprav-
ljalcev cest in drugih infrastrukturnih objektov; odmik od
posestne meje je lahko manjši, če investitor predhodno pri-
dobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča oziroma je ogra-

ja lahko v meji; ograje morajo biti prilagojene tipologiji
naselja; uporaba odpadnega gradiva je prepovedana,

– oporni zidovi do višine 1 m z odmikom 3 m od javnih
prometnih površin in z odmikom 1 m od posestne meje s
sosednjim zemljiščem, s tem, da je temeljna peta zidu v
minimalnem odmiku 0,5 m od posestne meje s sosednjim
zemljiščem; izvedeni v naklonu ali vertikalno, zidani ali
suhozidni, z uporabo kamna brez poudarjenih fug ali armira-
nobetonski primerno obdelani; oporni zidovi ne smejo pov-
zročati izliva meteornih voda na sosednja zemljišča; upošte-
vati je potrebno pogoje za odmik, ki jih podajo v soglasjih
upravljalci javnih površin, namenjenih za vodnogospodar-
ske ureditve, komunalnih ter drugih infrastrukturnih naprav;
odmiki so v soglasju z lastnikom ali upravljalcem javne
infrastrukture lahko manjši,

– nadstreški, pokriti parkirni prostori, pokrite terase do
tlorisne velikosti 30 m2, s tem da so izvedeni iz lesenih in
kovinskih elementov na točkovnih temeljih,

– vetrolovi, nadstrešnice nad vhodi v stanovanjske hiše
ustreznega naklona in kritine, zunanje stopnice ob stano-
vanjskem objektu; pergole v leseni, zidani in kovinski izved-
bi brez pokritja na točkovnih temeljih,

– greznice in kapnice locirane neposredno ob obstoje-
čih objektih, s tem, da so greznice triprekatne v nepropustni
izvedbi brez izpusta v teren,

– dozidava in povečava dimnikov, sončni kolektorji,
sončne celice, satelitske antene,

– frčade in strešna okna, če ne obsegajo več kot 20%
strešne površine in ne segajo preko obstoječih slemen,

– svinjaki, hlev za drobnico, kašče, lope za shrambo
sena, poljščin, strojev in orodja, če skupna površina ne pre-
sega 30 m2, če so pritlični, leseni, z opečno kritino, pravilo-
ma simetrično dvokapni, v razmerju stranic 1: 1,5; v sklopu
gospodarskih objektov,

– izven funkcionalnih zemljišč je izjemoma možna po-
stavitev lesenih na pašniških površinah s točkovnimi temelji
brez temeljne plošče, z ne barvanimi lesenimi deli, razen z
osnovno zaščito,

– pokriti silosi za krmo, do 35 m2 tlorisne površine,
višina korita ne sme presegati kote terena za več kot 1,5 m;
odprti silosi za krmo do 90 m3 prostornine in največ do 1,5 m
nad koto terena,

– prestavitev in postavitev enojnih kozolcev in presta-
vitev ali postavitev novih, v celoti lesenih tipološko ustrez-
nih toplarjev brez omejitve površine in toplarjev z betonski-
mi stebri, če niso večji od dveh polj, s točkovnimi temelji,

– leseni čebelnjaki, pritlični, v širini 3 m in v dolžini
5 m, ki služijo funkcionalnim dopolnitvam objektov kmetij-
skega gospodarstva; v soglasju z neposrednimi mejaši,

– montažni rastlinjaki, tople grede do maksimalne skup-
ne površine 40 m2, v sklopu ali na robu funkcionalnih zem-
ljišč stanovanjskih in gospodarskih objektov,

– proizvodni rastlinjaki brez omejitve velikosti, če ne
potrebujejo temeljenja in nimajo nobenih komunalnih pri-
ključkov in je možna hitra vzpostavitev v prejšnje stanje
brez gradbenih posegov,

– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč k zgrad-
bam,

– greznice in higienske kapnice, locirane neposredno
ob obstoječih objektih; greznice morajo biti triprekatne, v
nepropustni izvedbi, brez izpusta v teren,

– gnojnične jame ter gnojišča za potrebe kmetijskih
gospodarstev v nepropustni izvedbi, največ do 50 m3 pro-
stornine, locirani ob gospodarskih objektih, tako da ne pred-
stavljajo motnje za sosednje stanovanjske objekte,

– mali kontejnerji za prodajo gospodinjskega plina do
velikosti 10 m3,



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5078 Št. 63 – 10. X. 1997

– mali rezervoar za tekoči naftni plin do vsebine
2000 kg, z izvedbo priključka na objekt, rezervoar za kurilno
olje do 5 m3,

– spominska obeležja, umetniška dela in znamenja ter
nagrobna in druga obeležja ter manjši sakralni objekti (kape-
lice) do tlorisne velikosti 5 m2 skupne površine,

– ureditve vaških pokopališč, ki ne zahtevajo večjih
ureditvenih del,

– plakatna in oglasna mesta, neprometni znaki, če last-
niki objektov ali parcel s postavitvijo soglašajo,

– manjše agromelioracije, pri katerih s finančnimi sreds-
tvi ne sodeluje Ministrstvo za kmetijstvo,

– ureditve poslovnih prostorov v obstoječih stanovanj-
skih objektih.

Za pomožne objekte iz prejšnjih točk ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje ob upoštevanju, da ti pomožni objekti:

– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih ob-
jektov in naprav,

– ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključ-
kov na javne komunalne objekte in naprave,

– zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebu-
jejo posebnega statičnega in drugega gradbeno tehničnega
preverjanja.

3. člen

Pomožni objekti ne smejo biti postavljeni med promet-
no površino in obstoječo gradbeno linijo, razen če so odda-
ljeni najmanj 4 m od prometne površine oziroma je pridob-
ljeno pisno soglasje pristojnega organa za promet za manjši
odmik. Pomožni objekti ne smejo biti postavljeni v pregled-
nostnem trikotniku križišča.

Odmik pomožnega objekta od sosedove parcelne meje
mora biti najmanj 3 m, ob pisnem soglasju soseda pa je lahko
manjši.

Pomožni objekti ne smejo stati na komunalnih, energet-
skih in drugih infrastrukturnih vodih.

Pri postavitvi morajo biti upoštevani predpisi o varstvu
pred požarom.

Pri oblikovanju in izboru gradiv je potrebno upoštevati
krajinske in oblikovne značilnosti območja.

Pomožni objekti se ne smejo uporabljati in opremljati
za bivalne namene.

4. člen

Gradnja objektov in drugih posegov v prostor ter grad-
nja pomožnih objektov iz prejšnjega člena je možna, če ni v
nasprotju z veljavno prostorsko dokumentacijo ter če so
izpolnjeni vsi pogoji iz 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor oziroma če investitor pred pričet-
kom del le-te priglasi pri pristojnem upravnem organu za
urejanje prostora na podlagi 51. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor.

Vloga za priglasitev po tem odloku mora vsebovati:
– urbanistično mnenje, ki ga pripravi pooblaščena or-

ganizacija, ki vsebuje opis posega in zemljišča, na katerem
bo objekt stal (tehnični opis, višino objekta, naklon strešin,
uporabljena gradiva, konstrukcijske rešitve), skico posega s
kotiranimi odmiki, grafične podrobnejše ureditve (dimenzi-
je, vrisane odprtine, položaj glede na obstoječ objekt),

– potrebna soglasja,
– kopijo katastrskega načrta,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem,
– gradbeno dovoljenje za posege iz 1., 2. in 3. alinee v

skladu z 62. členom zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor.

5. člen

V smislu 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor upravni organ, pristojen za urbanizem, ob
pravilno sestavljeni in vloženi vlogi za priglasitev, na podla-
gi ugotovitve, da za nameravana dela zadostuje priglasitev
ter da dela niso v nasprotju s prostorsko izvedbenim aktom
in z njimi ne bodo prizadete pravice ali interesi drugih oseb,
izda o tem investitorju odločbo, v nasprotnem pa mu izdajo z
odločbo zavrne.

Odločba preneha veljati, če investitor s priglašenimi
deli ne začne v enem letu po prejemu odločbe o dovolitvi
priglašenih del.

6. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpekcija za
okolje in prostor pri Inšpektoratu Republike Slovenije za
okolje in prostor, enota Ribnica.

7. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 01-350-1/97
Loški Potok, dne 12. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.

3076.

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 11. člena
statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 32/95) je
Občinski svet občine Loški Potok na seji dne 11. 9. 1997
sprejel

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

za leto 1997

1. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Loški Potok za leto
1997 znaša za poslovne prostore 0,1235 SIT/m2, za stano-
vanjske prostore pa 0,1723 SIT/m2.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1997
dalje.

Št. 01-350-3/97
Loški Potok, dne 12. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Loški Potok
Peter Rus, dr. med. l. r.
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NOVO MESTO

3077.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Urad-
ni list SRS, št. 35/85), 30. v zvezi s 56. členom zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94),
določil statuta Krajevne skupnosti Šmarjeta, je Svet krajevne
skupnosti Šmarjeta dne 29. septembra 1997 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega

samoprispevka v Krajevni skupnosti Šmarjeta

1. člen

Za Krajevno skupnost Šmarjeta se razpiše referendum
za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za realizaci-
jo srednjeročnega programa 1998–2002 kot sledi:

1. asfaltiranje makadamskih odsekov, širitve in prevle-
ke krajevnih cest,

2. kanalizacija in čistilne naprave,
3. gradnja vodovodov,
4. napeljava javne razsvetljave,
5. dokončanje družbenega doma,
6. pomoč pri obnovi kulturnih znamenitosti kraja,
7. razvoj turizma,
8. financiranje tekočega in zimskega vzdrževanja.

2. člen

Skupna predračunska vrednost programa iz 1. člena
znaša 220,000.000 SIT, s samoprispevkom pa naj bi se zbra-
lo 100,000.000 SIT. Preostala sredstva naj bi se zagotovila
na podlagi razpisov državnih organov in skladov, proračuna
Občine Novo mesto, del sredstev pa bodo krajani prispevali
tudi z delom.

O realizaciji programa in porabi sredstev samoprispev-
ka mora Svet krajevne skupnosti Šmarjeta redno poročati na
zborih krajanov.

3. člen

Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.

4. člen

Referendum bo 23. novembra 1997 od 7. do 19. ure na
običajnih voliščih.

5. člen

Samoprispevek bodo plačevali:
– občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skup-

nosti Šmarjeta,
– lastniki počitniških hišic na območju Krajevne skup-

nosti Šmarjeta,
in sicer:
– po stopnji 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih

prejemkov, ki imajo značaj plač,
– po stopnji 2% upokojenci od mesečne pokojnine,
– po stopnji 3% od neto zavarovalne osnove iz samo-

stojnega opravljanja obrtnih, intelektualnih in drugih gospo-
darskih in negospodarskih dejavnosti,

– po stopnji 5% od katastrskega dohodka,
– po stopnji 3% od dobička v enkratnem letnem znesku

občani, ki imajo dohodek od obrti in drugih gospodarskih
dejavnosti,

– po stopnji 3% od povprečne slovenske neto plače v
tekočem letu lastniki počitniških hišic.

6. člen

Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.

Kmetijskim proizvajalcem oziroma zavezancem kata-
strskega dohodka in samostojnim podjetnikom bo obračuna-
val in odtegoval samoprispevek Davčni urad Republike Slo-
venije, izpostava Novo mesto.

Zavezanci – lastniki počitniških hiš na območju Kra-
jevne skupnosti Šmarjeta plačujejo samoprispevek enkrat
letno na žiro račun Krajevne skupnosti Šmarjeta. Krajevna
skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo samopris-
pevka.

Samoprispevek se ne plačuje od socialnovarstvenih po-
moči, od otroških dodatkov, invalidnin, od štipendij, od
regresa za letni dopust, od jubilejnih nagrad in odpravnin.

7. člen

Pravico do glasovanja imajo vsi občani, ki so vpisani
v volilni imenik, s stalnim prebivališčem na območju KS
Šmarjeta, oziroma lastniki počitniških hišic, in so starejši
od 18 let.

8. člen

Referendum vodi volilna komisija Krajevne skupnosti
Šmarjeta, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona
o volitvah in zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

9. člen

Na referendumu glasujejo občani neposredno in z gla-
sovnicami. Na glasovnicah je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Šmarjeta

glasovnica

za glasovanje na referendumu dne 23. 11. 1997 o uved-
bi krajevnega samoprispevka za financiranje srednjeročnega
programa 1998–2002.

glasujem
ZA PROTI

štampiljka

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico, tako da obkroži
ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma besedo
PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

10. člen

Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna
skupnosti Šmarjeta.

11. člen

Zavezancem se plačani zneski krajevnega samopris-
pevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona o
dohodnini).

12. člen

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

Šmarjeta, dne 30. septembra 1997.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Šmarjeta

Janez Kermc l. r.
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SEVNICA

3078.

Na podlagi 25 in 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
44/97) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US in
9/96 – odločba US) in 22. člena statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica
na seji dne 24. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje

starega mestnega jedra Sevnice

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Sprejme se odlok o prostorskih ureditvenih pogojih (v
nadaljevanju: PUP) za širše območje starega mestnega jedra
Sevnice, ki jih je izdelal AR Projekt d.o.o. Sevnica, pod
številko PUP 1/97.

II. OPIS OBMOČIJ

2. člen

Območja, ki jih urejajo PUP so:
I. CENTER STAREGA MESTNEGA JEDRA
 – Glavni trg s Florjansko ulico zajema:
 – CONA 1
 – CONA 2
 – CONA 3
II. OBMOČJE ZAHODNO OD STAREGA

MESTNEGA JEDRA
 – Območje ob Kvedrovi cesti
 – Območje športa, rekreacije in šolstva
 – Območje pokopališča s predvideno širitvijo
 – Območje ob Cesti na grad
III. OBMOČJE SEVERNO OD STAREGA

MESTNEGA JEDRA
 – Območje individualne gradnje
 – Območje proizvodnih dejavnosti
IV. OBMOČJE VZHODNO OD STAREGA

MESTNEGA JEDRA
 – Območje individualne gradnje.

3. člen

Območja, ki jih PUP ne zajemajo:
– ZN Staro sejmišče (Uradni list SRS, št. 28/78)
– grad Sevnica z grajskim parkom (Uradni list RS, št.

22/91-I)
– zazidalni načrt Florjanska ulica (Skupščinski Dolenj-

ski list, št. 20/69 in Uradni list SRS, št. 20/75, 30/76, 14/85,
28/81 in 33/85).

4. člen

Posamezna območja, njihove evidenčne številke ter  par-
celne številke v katastrski občini so vrisane na grafičnih
prilogah v projektu, ki je naveden v 1. členu tega odloka.

III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA RABO IN
KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV

V PROSTOR

1. Opredelitev možnih posegov v prostor

5. člen

Na vseh območjih, ki so navedena v 2. členu tega
odloka, so možni nasledni posegi v prostor:

a) ureditev komunalnega, energetskega omrežja, njiho-
vih objektov ter omrežja zvez;

b) gradnja objektov za urejanje vodnega režima z na-
menom, da se zagotovi obramba pred poplavami in erozijo,
varstvo vodnih količin in zalog ter varstvo kakovosti voda,
objektov za vzdrževanje naravnih vodotokov, vodnogospo-
darskih objektov in naprav v splošni rabi;

c) gradnja nadomestnih objektov;
d) gradnja objektov skupnega pomena določenih v dol-

goročnem planu;
e) gradnja prizidkov in nadzidava obstoječih objektov;
f) ureditev zelenih in parkirnih površin.

6. člen

Pri gradnji nadomestnih objektov se mora upoštevati
naslednje pogoje:

– da se nadomestni objekt gradi na istem mestu ali v
neposredni bližini objekta, ki se nadomešča. Večji odmik od
objekta, ki se nadomešča, je možen le v primeru, če je to
potrebno zaradi geološko nestabilnega terena ali prometne
varnosti;

– da je novi objekt iste namembnosti kot objekt, ki se
nadomešča. Pri tem ni odločilno stanje, vpisano v katastru,
temveč je gradnja nadomestnega objekta možna le takrat, ko
je po ogledu na terenu možno ugotoviti namembnost objek-
ta, ki se nadomešča;

– da je objekt, ki se nadomešča statično in funkcional-
no neprimeren. V primeru dvoma, ali se objekt šteje za
statično ali funkcionalno neprimernega, si pristojni upravni
organ pridobi strokovno mnenje na stroške investitorja;

– da se investitor zaveže, da bo v primeru, ko se nado-
mestni objekt ne gradi na istem mestu kot stoji stari objekt,
le-tega po dograditvi novega odstranil, s tem da se objekt, ki
se nadomešča, vknjiži v zemljiški knjigi in ni možna njegova
odtujitev;

– da je zagotovljena ustrezna komunalna opremljenost.
Na objektu, ki se nadomešča z novim nadomestnim

objektom, niso dovoljena nikakršna gradbena dela. Lahko pa
se dovoli, da se stari objekt po preteku petih let od izdaje
gradbenega dovoljenja uporablja za potrebe spremljajoče
dejavnosti nadomestne gradnje. O možnosti nadaljnje upora-
be starega objekta odloča gradbena inšpekcija.

7. člen

Poleg posegov, ki so našteti v 5. členu tega odloka, so
na posameznih območjih možni naslednji posegi v prostor:

a) v območjih II., III., IV. je možna gradnja poslovno
stanovanjskih objektov in objektov namenjenih izključno za
opravljanje obrtnih storitev, vendar le za tisto dejavnost, ki
nima motilnih vplivov na okolje (hrup, onesnaževanje…);

b) v območju II. ŠR (športna rekreacija), je možna grad-
nja objektov in naprav oziroma vzdrževanje le-teh za rekrea-
cijske namene;

c) v območjih II., III., IV., je možna gradnja individual-
nih stanovanjskih objektov v smislu zapolnitve, dopolnitve
in nadomestnih objektov ob upoštevanju pogojev za novo
gradnjo, ki so podani v ta namen izdelanih strokovnih podla-
gah, katere upoštevajo vse pogoje iz odloka.
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d) v območjih II., III., IV., je možna gradnja pomožnih
objektov, gradnja prizidkov in nadzidav obstoječih objek-
tov. Pomožni objekti morajo biti funkcionalno in oblikovno
usklajeni z obstoječimi objekti. Vrsto, namen, velikost in
način gradnje pomožnih objektov, za katere zadostuje potr-
dilo o priglasitvi del, določa odlok o določitvi pomožnih
objektov za potrebe občanov (Uradni list SRS, št. 9/87);

e) v območju II. P, P – R (pokopališče in njegova
širitev) so dovoljena ureditvena in vzdrževalna dela na ob-
stoječem pokopališču, širitev pokopališča pa je možna samo
po sprejetju ureditvenega načrta;

f) v območju I. so možna samo vzdrževalna dela na
obstoječih objektih, za katere je bilo pridobljeno dovoljenje
oziroma so bili objekti zgrajeni pred letom 1965, vzdrževal-
na dela ter obnova komunalnih objektov in naprav, cestne
infrastrukture, vodotokov ter ureditev parkirnih in zelenih
površin na območju občinske stavbe Sevnica. Vsi posegi
morajo biti načrtovani in izvedeni na podlagi izhodišč in
soglasja pristojnega ZVNKD Celje. Po izdelavi ureditvene-
ga načrta za ožje staro mestno jedro Sevnice (grafična prilo-
ga), pa se izvajajo posegi v skladu z načrti.

8. člen

Gradnja novih in nadomestnih objektov, prizidkov, nad-
zidav, adaptacij je dopustno pod naslednjimi pogoji:

– možni so posegi v prostor, ki ne spreminjajo bivalnih
in delovnih pogojev;

– dostop do novozgrajenih objektov mora biti funkcio-
nalno in varnostno zgrajen v skladu z osnovnimi principi
urejene novogradnje;

– vsi posegi morajo biti usklajeni s predpisi o požarni
varnosti in sanitarno tehničnimi predpisi;

– gradnja prostostoječih objektov je dopustna na tistih
zemljiščih, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost
razpoložljive parcele skladno z urbanističnimi konstantami,
ki jih določa okoliško grajena struktura;

– intenzivnost rabe se s posameznim posegom z novo-
gradnjo ne sme bistveno spremeniti. V nasprotnem primeru,
ko gre za več posegov in večje spremembe, ki se bodo
izvajale etapno, je potrebno za primerno in enotno ureditev
območja predhodno izdelati ustrezen urbanistični dokument
celotne ureditve;

– pri stavbah, proizvodnih in mestnih dejavnosti se mo-
ra predhodno preveriti dejanski deficit površin za izvajanje
osnovne dejavnosti (ob ugotovitvi možnosti za izboljšanje
tehnologije in ekološke sanacije dejavnosti), kar je pogoj za
zvišanje intenzivnosti rabe zemljišča oziroma povečanje ka-
pacitete.

2. Sprememba namembnosti v stavbnem fondu

9. člen

Sprememba namembnosti objektov je dovoljena, koli-
kor objekt z novo namembnostjo ne vpliva na bivalne in
delovne pogoje.

10. člen

Na območjih II., III., IV., so možne spremembe iz sta-
novanjskih in pomožnih prostorov v poslovne pod naslednji-
mi pogoji:

– da so izpolnjeni sanitarno tehnični pogoji;
– da se s spremembo namembnosti ne poslabšajo bival-

ni pogoji;
– nova dejavnost – namembnost ne sme negativno vpli-

vati na obstoječo rabo parcele in sosednjih parcel;

– funkcionalno in logično se navezuje na že obstoječo
zasnovo objektov;

– dopustne so funkcionalne spremembe objektov za po-
trebe razvoja sodobnejših (čistejših) tehnologij v skladu z
veljavnimi predpisi;

– pridobiti je potrebno soglasja pristojnih organov in
zavodov in ugotoviti potrebo po dodatnih mnenjih, glede na
specifiko primera.

11. člen

V območju I. so možne spremembe namembnosti, ki
imajo:

– mestotvoren karakter; intenziven stik z obiskovalci,
aktivnosti (trgovina, gostinstvo, specializirana obrt, kultura,
izobraževanje ipd.);

– da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in
dostava;

– da so izpolnjeni sanitarno tehnični predpisi;
– vsi posegi morajo biti načrtovani in izvedeni na

podlagi izhodišč in soglasja ZVNKD Celje.

12. člen

Spremembe namembnosti  v območjih vrtov, poti in
parkov niso možne, razen v primerih, ko gre za program-
sko preobrazbo tovrstne površine (npr. preureditev vrta v
park, drevored ali igrišča za potrebe mladine in predšol-
skih otrok, ipd.).

3. Vzdrževanje objektov

13. člen

Za vse obstoječe objekte in naprave velja možnost te-
kočih vzdrževalnih del, pri čemer je potrebno ohraniti funk-
cionalno tehnične  ter arhitektonsko ambientalne  značilno-
sti.  Poleg splošnih pogojev za novogradnje je potrebno
upoštevati še:

– ohranjati obstoječe gabarite in gradbeno linijo objek-
tov;

– ohranjati značilne arhitektonske elemente in členitve
fasad;

– pri obnovi strehe na objektu je potrebno uporabiti
enak material. Barvo ali kritino je potrebno prilagoditi pre-
vladujočemu tipu v območju.

Spremembe znotraj objekta so možne ob upoštevanju
osnovnih funkcionalno-tehničnih elementov stavbne za-
snove.

4. Postavitev začasnih in pomožnih objektov in naprav

14. člen

V območjih, ki so našteta v 7. členu pod točko d) tega
odloka, veljajo za postavitev pomožnih objektov pogoji kot
pri novogradnji.

Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim ali drobni
ulični ponudbi, morajo biti nameščeni tako, da ne bo oviran
promet in funkcionalna zasnova ureditve območja.

Igrala in dodatno opremo obstoječih parkov, internih
dvorišč, stanovanjskih in vzgojnovarstvenih območij, poči-
vališč, igrišč in naprav za rekreacijo, je možno postaviti v
skladu s splošnimi principi varnosti in oblikovno zasnovo
območja.

15. člen

Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zem-
ljišča, objekta ali naprave pred nezaželenimi vplivi okolice,
zavarovanje območja pred nevarnimi vplivi na ljudi in živali
ter preprečevanje nedovoljenega prečkanja območja.
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Ograje ni možno postavljati v primeru, kjer že poteka
obstoječa služnostna pot preko parcel.

Ograje ne smejo biti višje od 1,50 m, razen v primerih
posebnih varnostnih ali zaščitnih zahtev.

V primeru postavljanja ograje proti javni cesti je obve-
zen odmik od ograje, da je omogočeno nemoteno vzdrževa-
nje cestnih površin. Predvidene ograje morajo biti lahke, v
primeru, ko predstavljajo vizualno ali protihrupno zaščito,
naj bodo masivne.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE TER
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE  OBJEKTOV IN

NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR

1. Gabariti novogradenj in pomožnih objektov

16. člen

Horizontalni gabariti morajo biti prilagojeni obstoječim
gradbenim linijam oziroma značilnim prostorskim potezam
v urbanistični zasnovi prostora.

Globina stavbe oziroma tlorisno razmerje dolžina in
širina, mora upoštevati tipologijo zazidave za določeno na-
mensko rabo.

Presežen ne sme biti višinski gabarit okoliških oziroma
obstoječih stavb, ki so značilne za območje, kjer se poseg
izvaja, razen v primerih, ko je poseg del celovitejše ureditve
prostora in so za to izdelane posebne strokovne podlage.

17. člen

V območju I. so preureditve podstrešij v bivalne pro-
store možne le v skladu s smernicami ZVNKD Celje.

2. Lega (lokacija) objektov

18. člen

Pri določanju objektov je potrebno upoštevati nasled-
nje pogoje:

– novi objekti morajo biti odmaknjeni od parcelne meje
oziroma od drugih objektov tako, da ni motena sosednja
posest, da je možno vzdrževanje objektov in da so upošteva-
ni požarno in sanitarno varstveni pogoji;

– odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v
skladu s predpisi in normativi za posamezno vrsto komunal-
nih naprav oziroma s predhodnim soglasjem upravljalca ko-
munalnih vodov;

– odmiki od vodotokov morajo biti najmanj 5 m oziro-
ma v skladu s soglasjem upravljalca vodotokov.

3. Arhitekturne značilnosti novogradenj in pomožnih
objektov ter ambientalne značilnosti nepozidanih

površin

19. člen

Tipologija arhitekture novih objektov mora biti prila-
gojena obstoječemu tipu zazidave.

Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje
parcel mora biti usklajena z obstoječo parcelacijo.

Smer slemena na objektu mora biti usklajena z obstoje-
čo zasnovo in ambientalno ureditvijo prostora.

20. člen

Pri dograjevanju in prenavljanju objektov veljajo na-
slednji pogoji:

– površina prizidkov ne sme biti večja od 70% tlorisa
osnovnega objekta oziroma velikost prizidka se mora prila-

gajati velikosti parcele tako, da bo razmerje zidanega in
nezazidanega prostora 70:30%;

– nadzidave objektov so možne v obsegu meril, ki so
določeni v 16. členu tega odloka;

– dograjevanje in prenavljanje objektov, za katere ve-
ljajo pogoji varovanja dediščine ali so opredeljeni kot kul-
turni spomenik, se načrtujejo in izvajajo na podlagi izhodišč
in soglasja ZVNKD Celje.

21. člen

Funkcionalno zemljišče se določi glede na velikost in
namembnost objekta, lego sosednjih objektov in naravne
danosti zemljišča. Omogočati mora normalno uporabo in
vzdrževanje objekta z vsemi spremljajočimi prostorskimi
potrebami.

Širina funkcionalnega zemljišča okrog objekta je pravi-
loma najmanj 2 m. Širina dovoza do objekta mora biti naj-
manj 3,5 m.

Velikost funkcionalnega zemljišča za vse ostale objek-
te (dejavnosti, ki potrebujejo večje število parkirnih mest) se
določi glede na vrsto namembnosti.

Funkcionalno zemljišče oziroma gradbena parcela se
določi v lokacijski dokumentaciji.

22. člen

Pri urejanju okolice objektov veljajo naslednji pogoji:
– višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagoje-

na sosednjim zemljiščem;
– podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso

možna drugačna zavarovanja brežin, obdelani pa morajo biti
z naravnimi materiali;

– po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev
zemljišča z avtohtonim zelenjem.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE OBMOČIJ

23. člen

Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sana-
cija obstoječega prometnega omrežja in naprav, mora biti
usklajeno z urbanističnimi zasnovami in predpisi, ki urejajo
področje ter v skladu s pogoji za varovanje območij in po
objektu, ki jih ureja ta odlok.

Vsi načrtovani posegi pri urejanu in sanaciji prometne-
ga omrežja in naprav se rešujejo z ustreznimi strokovnimi
podlagami, ki upoštevajo pogoje tega odloka.

24. člen

Dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem
upravljalca cest.

Pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest in naprav ob
cestah se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektih
za graditev oziroma rekonstrukcijo.

V območju I. se ureditev glavnega trga rešuje z uredi-
tvenim načrtom.

Novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzi-
dav in nadomestnih objektov ni možna, kolikor ni zagotov-
ljen dovoz do parcele na kateri je predviden poseg.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČIJ

25. člen

Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziro-
ma novozgrajeno komunalno omrežje pod pogoji, ki jih pred-
pišejo upravljalci komunalnih naprav.
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26. člen

Minimalna komunalna oprema obsega kanalizacijsko
omrežje s predvideno navezavo na čistilno napravo, omrežje
in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno ener-
gijo ter omrežju in naprave cestnega prometa.

27. člen

Pri gradnji plinovoda v območju I. je potrebno upošte-
vati rešitve potrjene s strani pristojnega ZVNKD Celje in
upravljalca plinovodnega omrežja. V vseh ostalih območjih
se plinovodno omrežje rešuje skladno z veljavnimi predpisi.
Vidne objekte plinovodnega omrežja v območju I. je potreb-
no oblikovati v skladu z ambientalnimi zahtevami prostora.

28. člen

Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove,
ki so jih izdelale pooblaščene delovne organizacije v skladu
z določili predpisov in pravilnikov, veljavnih na območju
Občine Sevnica. Vse komunalne ureditve morajo biti izvede-
ne na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo.

VII. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE

29. člen

Površine zahodno od centra starega mestnega jedra,
med obstoječim pokopališčem in pozidavo ob lokalni cesti
Sevnica–Blanca, ostanejo nepozidane in se zasadijo z avtoh-
tono vegetacijo.

Ob potokih, ki tečeta skozi obravnavano območje, se
varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer je uničena, je
potrebna ponovna zasaditev. Stara ali poškodovana drevesa
se skuša revitalizirati, v primerih, ko to ni mogoče, se dreve-
sa nadomesti z novimi.

30. člen

Na širšem območju starega mestnega jedra je prenova
odprtega prostora poenotena. Za ureditev trga, ulic, mostov,
površin za pešce in oblikovanje urbane opreme (svetilke,
koši za smeti, reklamne table, nadstrešnice, ograje, klopi,
oblika in barva tlakovcev…) se priporoča izdelava projekta
oziroma kataloga, ki bo enoten za celotno območje in bo
izdelan v sklopu ureditvenega načrta.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE

31. člen

Celotno staro mestno jedro Sevnice je valorizirano in
varovano kot spomenik historičnega urbanizma. Meje so
označene v grafičnem delu karte.

Pri izvajanju kakršnihkoli posegov v zavarovanem ob-
močju naselij je potrebno upoštevati smernice iz elaborata
02-138/6-89 “Spomeniškovarstvena izhodišča za prenovo
starega mestnega jedra Sevnica”, ki ga je izdelal ZVNKD
Celje 11. 10. 1989. Vsa načrtovanja in izvedbe posegov v
območju I. morajo potekati v sodelovanju in pod nadzorom
pristojnega zavoda.

Investitor mora k zahtevi za priglasitev del oziroma k
zahtevi za lokacijsko dokumentacijo priložiti soglasje
ZVNKD Celje, da so načrtovani posegi v skladu s spome-
niško-varstvenimi pogoji.

32. člen

Območje II. je delno zavarovano kot vplivno območje.
Za vsa načrtovana  dela v tem prostoru mora investitor

pridobiti spomeniško-varstveno mnenje, da planirani posegi
ne vplivajo negativno na zavarovano območje naselja.

IX. POGOJI ZAVAROVANJA OKOLJA

33. člen

Splošni pogoji za zagotovitev kvalitetnejših pogojev
bivanja in varovanja okolja so:

– zaščita vodnih virov in vodotokov pred onesnaževa-
njem;

– organizacija odvoza komunalnih odpadkov in sekun-
darnih surovin;

– sanacija območij, ki so izpostavljena hrupu in prepre-
čevanje nastajanja novih virov hrupa v bližini stanovanj in
delovnih mest.

34. člen

Vsi viri onesnaževanja morajo biti izdelani, grajeni,
opremljeni, uporabljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v
zrak večjih koncentracij škodljivih snovi kot je dovoljeno s
predpisi.

35. člen

Za varstvo tal veljajo pogoji:
– pri gradnji kanalizacijskega omrežja je najkasneje v

šestih mesecih obvezna priključitev vseh objektov na to
omrežje;

– vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov mora-
jo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke in
podtalnico (lovilci olj in sifoni);

– tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza
pogojem za odvod odpadnih voda, je potrebno predhodno
ustrezno očistiti oziroma nevtralizirati v individualnih na-
pravah.

X. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Lokacijsko in gradbeno dovoljenje je potrebno pridobi-
ti za vsak poseg v prostor, razen za objekte in naprave, ki so
opredeljeni v občinskem odloku o določitvi pomožnih ob-
jektov za potrebe občanov ter za tekoča vzdrževalna dela na
obstoječih objektih in napravah za adaptacijo, s katero se ne
bodo bistveno spremenila zunanjost, zmogljivost, velikost in
namen obstoječih objektov, za postavitev začasnih objektov
in naprav, ki so namenjene sezonski turistični ponudbi ali
prireditvam, proslavam in podobno ter za druge postavitve,
ki ne zahtevajo večjih ureditvenih del.

37. člen

Odlok PUP za širše območje starega mestnega jedra
Sevnice je stalno na vpogled občanom, podjetjem in drugim
delovnim organizacijam pri pristojnem občinskem organu za
urejanje prostora v Občini Sevnica.

38. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka o PUP vrši inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor, inšpekcija za pro-
stor, enota Krško.

39. člen

Odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem
svetu.
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Št. 35200-0009/96
Sevnica, dne  24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

3079.

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o gospo-
darskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94),
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list
RS, št. 42/93) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica dne
24. septembra 1997 sprejel

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

Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala
Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo

1. člen

V odloku o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v
javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgo-
vornostjo (Uradni list RS, št. 63/94, 1/97 in 25/97) se v
4. členu točki b) druge dejavnosti komunalnega značaja na
koncu postavke 6 doda dejavnost »G 52.120 trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah, DK 29.130
proizvodnja pip in ventilov (montaža, popravila in vzdrževa-
nje pip in ventilov), DK 29.230 proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva (proizvodnja,
montaža, popravila in vzdrževanje hladilnih in ogrevalnih
naprav, razen za gospodinjstva)«.

2. člen

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preobli-
kovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala
Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo prične veljati pet-
najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35300-0018/97
Sevnica, dne 24. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica

Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

SEŽANA

3080.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Sežana
(Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine
Sežana na seji dne 25. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sežana

za leto 1997

1. člen

Spremeni se 12. člen odloka o proračunu Občine Seža-
na za leto 1997 (Uradni list RS, št. 25/97) tako, da glasi:

Uporabniki proračunskih sredstev morajo nabavo
opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve odda-
jati s pogodbo ob izpolnjevanju pogojev zakona o javnih
naročilih.

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 401-22/97
Sežana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3081.

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/48, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/94
in 71/93) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
25. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za servisno-turistično trgovsko

cono v Sežani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986–2000 s
projekcijo prostorskega in družbenega razvoja mesta Sežana
do leta 2015 ter urbanistične zasnove mesta Sežana kot se-
stavni vsebinski del dolgoročnega plana Občine Sežana za
obdobje 1986–2000 s projekcijo prostorskega in družbenega
razvoja mesta Sežana do leta 2015. (Primorske novice, Ko-
per 15. junija 1993), sprejme zazidalni načrt za servisno –
turistično Trgovsko cono v Sežani.

Zazidalni načrt je izdelal Projekt Nova Gorica d.d. v
oktobru 1996 pod številko 14-01-PS.

2. člen

Zazidalni načrt vsebuje tekstualne opise in grafične
prikaze, ki se nanašajo na območje servisno-turistično trgov-
ske cone ter na lego, potek, zmogljivost in oblikovanje ob-
jektov, naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
Odlok o zazidalnem načrtu.
– Povzetek usmeritev urbanistične zasnove mesta Seža-

na kot sestavni vsebinski del dolgoročnega plana Občine
Sežana za obdobje 1986–2000 s projekcijo prostorskega in
družbenega razvoja mesta Sežana do leta 2015 (Primorske
novice Koper, 15. junij 1993).
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– Prostorske pogoje za realizacijo planskih odločitev in
prostorske ureditve po posameznih področjih.

– Opis obstoječega stanja.
– Funkcionalne in oblikovalske rešitve območja.
– Funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in na-

prav.
– Idejne rešitve infrastrukturnega omrežja.
– Začasne ureditve za izvedbo objektov in naprav v

območju ZN.
– Prestavitve, rušitve in preureditve obstoječih objek-

tov in naprav.
– Vodnogospodarske ureditve.
– Varovanje in urejanje naravne in kulturne dediščine,

krajinskih značilnosti, dobrin splošnega pomena in plodne
zemlje.

– Varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega
okolja.

– Zasnova ureditve zelenih površin.
– Načrt gradbenih parcel.
– Seznam sedanjih uporabnikov zemljišč v ureditve-

nem območju.
– Položaj, namembnost in velikost novih gradbenih par-

cel v odnosu do obstoječih.
– Površine predvidenih objektov in parkingov,
– Oceno stroškov za izvedbo načrta.
– Etape izvajanja načrta.
– Funkcionalne celote.
– Pogoje pristojnih organov, organizacij, skupnosti.

Grafični del obsega:
– Prikaz iz urbanistične zasnove

mesta Sežana M 1: 5000
– Pregledna ureditvena situacija M 1: 5000
– Mapno kopijo
– Obstoječe stanje M 1: 1000
– Ureditvena situacija M 1: 1000
– Ureditvena situacija zelenih površin M 1: 1000
– Ureditvena situacija vključitve cone v SN omrežje
– Ureditvena situacija komunalnih naprav M 1: 1000
– Zazidalna situacija na ZKN M 1: 1000
– Zakoličbeni načrt M 1: 1000
– Predlog parcelacije M 1: 1000
– Obodna parcelacija M 1: 1000
– Etape izvajanja načrta

funkcionalne celote.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen

Ureditveno območje zazidalnega načrta obsega parcele
med avtocesto, Partizansko cesto, priključno cesto mesta
Sežana na avtocesto in nadvoz pri mejnem prehodu Ferneti-
či, na katastrskem območju:

k.o. Sežana
Seznam parcel
k.o. Sežana
4400/2 del, 4401 del, 4399 del, 4398 del, 4212/236 del,

4393 del, 4392/3 del, 4393/2 del, 4392/1 del, 4212/103 del,
4380/1 del, 4362 del, 4366 del, 4363 del, 4360/2, 4360/3,
4360/4, 4364/1 del, 4394/2, 4212/126 del, 6084/22 del, 4373
del, 4374 del, 4354, 4212/9, 4359/1, 4358, 4359/2, 4356/1,
4355, 4212/104, 4337, 4353, 4212/128 del, 4212/127 del,
4352, 4212/129 del, 4212/134 del, 4212/135, 4312/137 del,
4342 del, 4212/154 del, 4212/258, 4212/136, 4341, 4340/1,
4340/2, 4338, 4339, 4336, 4335, 4334/1, 4334/2, 4325/1
del, 4212/139 del, 4212/138 del, 4212/255 del, 4317/2 del

III. SERVISNO-TURISTIČNA TRGOVSKA CONA
SEŽANA

4. člen

S predvideno izgradnjo servisno-turistično trgovske co-
ne v Sežani se odpirajo nove možnosti za razvoj mesta na
območju med državno mejo in obstoječim mestnim organiz-
mom. Glede na specifično situacijo TTC v prostoru se v
konceptu zasnove enakovredno prepletajo: objekti, promet-
na mreža in tudi elementarna narava oziroma urejena krajina.

Program sodobnega poslovnega središča obsega: spe-
cializirane upravne, poslovne, turistične, trgovske, gostin-
ske, servisne in druge spremljajoče dejavnosti. Mestoslužne
dejavnosti bodo locirane ob Partizanski cesti, servisne pa v
ozadju cone ob avtocesti. Ta arhitekturno urbanistični sklop
bo imel družbeno-ekonomsko in tudi humanistično kulturno
komponento v nadaljnjem razvoju.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

5. člen

Upoštevati je naslednje usmeritve in pogoje za urbani-
stično arhitekturno in krajinsko oblikovanje objektov in dru-
gih posegov v prostor.

Urbanistični pogoji
Koncept primarnih prometnih povezav znotraj območja

se v bodoče ne bo spreminjal, sekundarni priključki se lahko
znotraj posameznih otokov načeloma lahko dopolnjujejo v
skladu z funkcionalnimi zahtevami bodočih objektov. Med
Partizansko cesto in bodočimi objekti bo izoblikovan dvojni
drevored s »promenado«, ki se bo povezovala tudi z zeleni-
cami v cezurah med objekti.

Oblikovanje objektov
Mestotvornost območja bo vzpostavljena ob Partizan-

ski cesti z ustrezno oblikovanimi trietažnimi objekti in s
»promenado«. Zazidalni otoki pa so v notranjosti območja
lahko tudi nižji in po potrebi prostorsko organizirani okrog
atrijev oziroma v obliki zalivov.

Krajinsko oblikovanje
Krajinske ureditve bodo obsegale zelen pas med avto-

cesto in bodočo pozidavo ter posamezne »oaze« znotraj za-
zidalnih otokov. Ohrani naj se čim več geomorfoloških zna-
čilnosti in kvalitetne vegetacije, urediti bo potrebno zelenice
in namestiti ustrezno parkovno opremo.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

6. člen

Vodovod:
Predvidena servisno-turistična trgovska cona bo pri-

ključena na lokalno omrežje, ki služi oskrbi s sanitarno –
pitno vodo in požarno vodo. Primarni cevovod preseka
250 mm poteka vzdolž Partizanske ceste. Iz vidika količin in
pritiska v ceveh bo zadovoljivo zagotovljena oskrba s sani-
tarno pitno in požarno vodo.

Kanalizacija:
Za obravnavo območja TTC bo potrebno fekalno kana-

lizacijo usmeriti do zbirnega kanala, ki je predviden na se-
verni strani Partizanske ceste. Od tu bo možna navezava na
obstoječo mestno kanalizacijo. Zaradi specifičnih terenskih
razmer bo potrebno prečrpavanje fekalne vode.

Elektrika in TT zveze:
Servisno-turistično trgovska cona bo priključena na ob-

stoječe RP TERMINAL preko 20 KV kabelskega omrežja.
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Za pokrivanje potreb po elektro energiji bodo na območju
TTC potrebne tri trafo postaje, vzankane v 20 KV kabelsko
mrežo. Objekti bodo napajani z nizkonapetostnim kabelskim
omrežjem.

Servisno-turistično trgovska cona bo na telefonsko
omrežje povezana kabelsko iz ATC Sežana, in sicer v 4-
cevni obstoječi kabelski kanalizaciji na desni strani Partizan-
ske ceste.

Ogrevanje:
Na območju zazidalnega načrta TTC je predvideno ogre-

vanje z mestnim plinom.
Prometna infrastruktura:
Bistveno spremembo v poteku motornega prometa v

Sežani predstavlja novozgrajena avtocesta, ki prevzema ve-
čino tranzitnega tovornega prometa. S tem bo cestni sistem
Sežane razbremenjen hrupa, onesnaženja zraka in prometnih
zastojev. Partizanska cesta kot osrednja prometna hrbtenica
s tem postane mestna magistrala. Notranji promet območja
TTC bo navezan na Partizansko cesto z dvema priključkoma
in indirektno na avtocesto preko južnega servisnega platoja.

VI. VAROVANJE IN UREJANJE NARAVNIH
IN KULTURNIH VREDNOT, KRAJINSKIH

ZNAČILNOSTI, DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA
IN PLODNE ZEMLJE

7. člen

Potrebno je varovati prostorske prvine, ki jih predstav-
ljajo:

1. Geomorfološke posebnosti: vrtače, brezna, posamez-
ne velike skale, skupine večjih skal, škraplje, ploskve golega
kamenja, skalni robovi vrtač itd.

2. Varovati je potrebno tudi značilno kraško vegetacijo,
ki ima predvsem ekološko vrednost, to so: sestoji hrastovih
dreves na skalnih in bolj strmih brežinah, saj predstavljajo
fond drevnine bodočih zelenic. S pozidavo se bo življenjski
prostor zmanjšal, vendar bo to mogoče ublažiti z povezava-
mi med nepozidanimi otoki znotraj cone in območji konti-
nuiranih zelenih površin ob avtocesti.

3. Plodna zemlja se bo na površinah predvidenih za
gradbišča objektov in prometne površine pred pričetkom
gradnje odstranila na robove gradišč, po končani gradnji pa
uporabila za sanacijo zelenih površin.

4. Izkopni material
Ves izkopni material, ki bo nastal pri pripravi gradbišč

se bo odvažal na površine, ki so predvidene za zasip (ceste,
parkingi itd).

VII. VAROVANJE IN IZBOLJŠANJE BIVALNEGA
IN DELOVNEGA OKOLJA

8. člen

Varstvo zraka
Na območju zazidalnega načrta ne pričakujemo zapra-

ševanja oziroma drugih oblik onesnaženja zraka v okoje, ker
bo treba te preprečiti že na izvoru z ustreznimi ukrepi.

Varstvo pred hrupom
Na območju zazidalnega načrta ni pričakovati preko-

merne emisije hrupa v okolje, ker bo te treba preprečiti že na
izvoru z ustreznimi ukrepi. Avtocesta je oddaljena od roba
pozidave 100 m in več, razen enega objekta na zahodni
strani zazidalnega območja.

Varovanje podtalja
Na tem območju ni podtalnice, zato ne bo potrebno

izvajati posebnih ukrepov.

Varovanje pred emisijami plinov
Glede na to, da so objekti v razdalji 100 m od roba

avtoceste je ocenjeno, da bodo dnevne emisije plinov v
mejah dovoljenih vrednosti.

VIII. ZASNOVA UREDITVE ZELENIH POVRŠIN

9. člen

Po končani gradnji objektov in komunalnih naprav bo
potrebno za vsako fazo posebej sanirati prizadete površine in
izvesti zasaditev z avtohtonimi drevesi.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

10. člen

Investitorji in izvajalci bodo izvajali naslednja opazo-
vanja in ukrepe sestavin okolja na določenih mestih in v
določenem časovnem obdobju pred gradnjo med gradnjo in
po gradnji.

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja.
– izdelati detajlni inventar naravne in podzemeljske geo-

morfološke dediščine in zagotoviti zaščito.
Pred pričetkom del na objektih je investitor dolžan:
– opraviti ogled lokalnih cest na območju zazidalnega

načrta in uskladiti poseg na parceli, ne da bi bili prizadeti
lastniki že zgrajenih objektov, ali zemljišč,

– pridobiti od upravljalca cest dovoljenje za vsa dela v
cestnem svetu,

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi gradnje –
prevoza materialov ne bo poslabšala,

– prijaviti začetek in zaključek del upravljalcu cest,
– zagotoviti varovanje gradbišča, tako da bosta zago-

tovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zem-
ljišč,

– izvesti bo potrebno geomehanske raziskave za posa-
mezne objekte in komunalne infrastrukture.

V času gradnje:
– organizirati promet z odvozom in dovozom materia-

lov v času gradnje, tako, da ne bo prihajalo do zastojev,
– zagotavljati čiščenje transportnih vozil pred izstopom

z gradbiščnega prostora,
– zagotoviti vse varnostne ukrepe in organizacijo na

gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih
goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode
zagotoviti takojšnje ukrepanje,

– odkrivanje, prijavljanje in spremljanje stanja na even-
tualnih podzemnih jamah,

– odstraniti plodno zemljo in jo ustrezno deponirati.
Po končani gradnji:
– sanirati vse degradirane površine na območju gradbe-

nih posegov,
– sanirati morebitno škodo, ki bi nastala na dovoznih

cestah in drugih objektih in napravah.
Obveznosti v zvezi z ureditvijo skupnih površin, par-

kov, zelenic itd. bo potreben poseben dogovor med pred-
stavniki TTC in predstavniki Mestne občine Sežana.

X. ETAPNOST

11. člen

Pogoji za oblikovanje etap oziroma faz izvajanja načrta
bodo podani predvsem z izgradnjo komunalne infrastruktu-
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re, ki se bo priključevala v smeri Partizanske ceste od vzho-
da proti zahodu.

XI. TOLERANCE

12. člen

Vse stacionaže – dimenzije objektov in naprav se na-
tančneje določijo v lokacijski in projektni dokumentaciji.
Eventualna odstopanja od zazidalnega načrta, ki bi nastala
med izdelavo lokacijskih dokumentacij so dopustna samo
znotraj posameznih karejev – objektov med obodnimi cesta-
mi in to le v primeru, da se oblikovalski, prometno tehnični
in okoljevarstveni pogoji ne bodo poslabšali. Ta odstopanja
ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo
soglašati soglasodajalci.

Za posamezne objekte in naprave bo potrebno izdelati
lokacijske dokumentacije.

XII. NADZOR

13. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna
inšpekcija.

XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

14. člen

Zazidalni načrt je na vpogled na Občini Sežana.

15. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 351-34/96
Sežana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. str. l. r.

3082.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in
na osnovi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na osnovi
16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in
35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 25. 9.
1997 sprejel

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

načrtu Suhozemni terminal Sežana

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o zazidal-
nem načrtu Suhozemni terminal Sežana (Uradne objave št.
20/91 in 18/93, Uradni list RS, št. 1/97).

2. člen

Spremembe in dopolnitve iz prejšnjega člena vsebujejo
samo tekstualni del.

3. člen

Dopolni se prvi stavek 19. člena tako, da glasi:
Območje carinske cone Sežana-Kare E je namenjeno

izgradnji skladiščnih, industrijskih, obrtnih, poslovnih, go-
stinskih, trgovskih, zabaviščnih in podobnih objektov.

Dopolni se zadnji stavek 23. člena tako, da glasi:
Postavitev novih poslovnih objektov, proizvodnih in

skladiščnih objektov ter razširitev obstoječih je mogoča samo
v odnosu na smeri gradbenih linij, ki so razvidne iz geodetske
zazidalne situacije s 15% tolerancami.

4. člen

Z dnem, ko začne veljati odlok o spremembah in dopol-
nitvah odloka o ZN STS, prenehajo veljati členi odloka o ZN
STS, na katere se nanašajo zgoraj navedene spremembe in
dopolnitve.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 352-30/97
Sežana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3083.

Na podlagi 31., 33. in 50. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) in 1. in 2. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je
Občinski svet občine Sežana na seji dne 25. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

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

Občine Sežana za obdobje od leta 1986 do leta 1990
v letu 1996

1. člen

Dolgoročni plan Občine Sežana za obdobje 1986–2000
(Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 1/89, 37/89,
5/92) in družbeni plan Občine Sežana za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 14/88 in Uradne objave, št. 4/89,
37/89, 5/92 in 18/93) ter odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Ob-
čine Sežana v letu 1994 (Uradni list RS, št. 10/94) se dopol-
nijo in spremenijo s sestavinami, navedenimi v členih tega
odloka ter veljajo za območje Občine Sežana.
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Dolgoročni plan

2. člen

V prostorskem delu dolgoročnega plana se v poglavju:
5. Raba, preobrazba in način urejanja prostora
doda nov odstavek, ki glasi:
“Meje ureditvenih območij naselij Dane pri Sežani,

Gradnje, Kopriva, Pliskovica, Šmarje pri Sežani in Štorje se
spremenijo in so prikazane v kartografski dokumentaciji na
kartah PKN v merilu 1:5000, ki so sestavni del tega odloka.”

Prostorske sestavine družbenega plana

3. člen

V poglavju:
Prostorske sestavine družbenega plana
se v 2. točki doda nov odstavek, ki glasi:
“Meje ureditvenih območij naselij Dane pri Sežani,

Gradnje, Kopriva, Pliskovica, Šmarje pri Sežani in Štorje se
spremenijo in so prikazane v kartografski dokumentaciji na
kartah PKN v merilu 1:5000, ki so sestavni del tega odloka.”

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 020-66/96
Sežana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3084.

Na podlagi 25., 39. in 40. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in
57/93) ter 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS,
št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
25. 9. 1997 sprejel

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

ureditvenih pogojih v Občini Sežana

1. člen

Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Seža-
na (Uradne objave, št. 28/91) in odlok o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Ob-
čini Sežana (Uradni list RS, št. 54/95) se spremenita in
dopolnita s sestavinami navedenimi v členih tega odloka.

2. člen

Besedilo 3. člena se črta. Novo besedilo 3. člena se
glasi: “Meja območja, ki se ureja s tem odlokom, je identična
z administrativno mejo Občine Sežana in je razvidna iz
grafičnih prilog”.

3. člen

Za 3. členom odloka se doda 3.a člen, ki glasi: “Meje
ureditvenih območij naselij Dane pri Sežani, Gradnje, Ko-
priva, Pliskovica, Šmarje pri Sežani in Štorje se spremenijo
in so prikazane v kartografski dokumentaciji na kartah PKN
v merilu 1:5000, ki so sestavni del tega odloka.

4. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 020-67/96
Sežana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.

3085.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in
na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
25. 9. 1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejme se predlog odloka o zazidalnem načrtu za ob-
močje ZS 34 in PS 25-»Ograde« v Sežani v 1. obravnavi.
Predlog odloka se javno razgrne.

2

Predlog zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani,
oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino
Sežana.

6

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 352-47/96
Sežana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.
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3086.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in
na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
25. 5. 1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejme se predlog odloka o zazidalnem načrtu za ob-
močje ZC 26 v Sežani v 1. obravnavi. Predlog odloka se javno
razgrne.

2

Predlog zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani,
oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino
Sežana.

6

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 352-47/96
Sežana, dne 25. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

3087.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in
na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
25. 9. 1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejme se predlog odloka o zazidalnem načrtu ZS 11 –
»Lehte« v Sežani v 1. obravnavi. Predlog odloka se javno
razgrne.

2

Predlog zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu RS.

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani,
oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino
Sežana.

6

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 352-47/96
Sežana, dne 25. maja 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

3088.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 57/93) in
na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora
v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na
podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št.
28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne
25. 9. 1997 sprejel

S K L E P

1

Sprejme se predlog odloka o ureditvenem načrtu za ob-
močje UC-9 (Športno rekreacijski center Sežana) v 1. obrav-
navi. Predlog odloka se javno razgrne.

2

Predlog zgoraj navedenega odloka bo razgrnjen v pro-
storih Občine Sežana in KS Sežana.

3

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v
Uradnem listu.

4

V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava.

5

Pripombe in predloge na javno razgrnjen predlog lahko
podajo občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani,
oziroma prizadeti. Pripombe se pisno posredujejo na Občino
Sežana.
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6

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 352-43/96
Sezana, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. str. inž. l. r.

SVETI JURIJ

3089.

Občinska volilna komisija Občine Sveti Jurij na podla-
gi prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95)

R A Z P I S U J E
nadomestne volitve v Občinski svet občine Sveti Jurij

1. Nadomestne volitve se izvedejo:
– v volilni enoti 3, ki obsega območje naselja Grabo-

noš,
– v volilni enoti 8, ki obsega območje naselja Sovjak.
2. V vsaki volilni enoti se voli en član sveta.
3. Nadomestne volitve v občinski svet bodo v nedeljo,

7. 12. 1997.
4. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila, se šteje 7. 10. 1997.
5. Za izvedbo nadomestnih volitev skrbi občinska vo-

lilna komisija.
6. Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-

je in na krajevno običajen način.

Št. 001-1/97
Sveti Jurij, dne 6. oktobra 1997.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Sveti Jurij
Dragan Kujundžič l. r.

ŠENTJERNEJ

3090.

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih jav-
nih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 17. člena statuta
Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet
občine Šentjernej na 28. seji dne 29. 9. 1997 sprejel

O D L O K
 o spremembi in dopolnitvi odloka prispevku

za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja

komunalnih odpadkov

1. člen

V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na po-
dročju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 71/96),
se 2. člen spremeni in dopolni tako, da se pika na koncu
2. člena nadomesti z vejico in doda besedilo: pri čiščenju
odpadnih voda se upošteva tudi faktor onesnaženosti.

2. člen

V odloku o prispevku za investicijska vlaganja na po-
dročju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in
odlaganja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 71/96),
se 3. člen spremeni in dopolni tako, da se zadnji odstavek
3. člena črta in nadomesti z novim besedilom:

JP Komunala Novo mesto mesečno revalorizira prispe-
vek v skladu z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji
v preteklem mesecu.

3. člen

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1.
oktobra 1997 dalje.

Št. 012-43/95
Šentjernej, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

3091.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na
28. seji dne 29. 9. 1997 sprejel

O D L O K

o nadomestitvi člena odloka o ravnanju z odpadki
na območju Občine Šentjernej

1. člen

V Občini Šentjernej se več ne uporablja tretji odstavek
42. člena odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine
Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/87 in Uradni
list RS, št. 29/91).

2. člen

Materija, ki jo ureja določilo, ki se več ne uporablja se
vsebinsko uredi s tem odlokom in glasi:

»Za kmečka gospodinjstva sme Komunala na zahtevo
zavezanca ali na predlog KS določiti smetarino v višini 50 %
polne obveznosti. Kmečkemu gospodinjstvu, ki poleg kme-
tijske dejavnosti opravlja tudi dopolnilno dejavnost s katero
povzroča odpadke, se odmeri plačilo odvoza odpadkov v
polni vrednosti.«

3. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 012-42/95
Šentjernej, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

3092.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) ter na podlagi opozorila in predloga za
rešitev Ministrstva za notranje zadeve št. 0211-2-S-557/97, z
dne 30. 7. 1997 je Občinski svet občine Šentjernej na
28. redni seji dne 29. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o plakatiranju v Občini Šentjernej

1. člen

V odloku o plakatiranju v Občini Šentjernej (Uradni list
RS, št. 57/96) se 13. člen spremeni tako, da se črta beseda
»policija« in se novo besedilo 13. člena glasi:

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunal-
na inšpekcija in redarji.

2. člen

Te spremembe odloka začnejo veljati takoj po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 012-45/95
Šentjernej, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

3093.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) ter na podlagi predloga župana občine, ter
v smislu 3. točke 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Šentjernej
na 28. seji dne 29. 9. 1997 sprejel

S K L E P E

1

Odvzame se status javnega dobra za:
a) parc. št. 2896/3 k.o. Šentjernej – poslovna stavba v

izmeri 9 m2,
b) parc. št. 4412/16 k.o. Gradišče – dvorišče v izmeri

20 m2.

2

Pooblasti se Občino Šentjernej za izdajo odločbe in
izbrisu javnega dobra v zemljiški knjigi.

3

Pooblasti se Občino Šentjernej, da parc. št. 2896/3 –
posl. stavba v izmeri 9 m2, k.o. Šentjernej, podari Prostovolj-
nemu gasilskemu društvu Dol. Stara vas, p. Šentjernej.

Pooblasti se Občino Šentjernej, da parc. št. 4412/16 –
dvorišče v izmeri 20 m2, k.o. Gradišče, proda Slavku in Vidi
Pavšelj, Dobravica 38, p. Šentjernej.

Št. 061-95/351
Šentjernej, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.

3094.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni
list RS, št. 43/95) in 3. člena odloka o prispevku za investi-
cijska vlaganja na področjih vodooskrbe, odvajanja in čišče-
nja odpadnih voda in odlaganja komunalnih odpadkov
(Uradni list RS, št. 71/96) je Občinski svet občine Šentjernej
na 28. seji dne 29. 9. 1997 sprejeli

S K L E P

Višina prispevka, določenega na podlagi 3. člena odlo-
ka o prispevku za investicijska vlaganja na področjih vodo-
oskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda in odlaganja
komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 71/96), se s 1. 9.
1997 revalorizira za 3,03%, to je za višino rasti cen na
drobno v Republiki Sloveniji v obdobju maj 1997–avgust
1997 in znaša od 1. 9. 1997 dalje:

1. Oskrba s pitno vodo SIT/M3

– za gospodinjstva 16,36
– za ostale porabnike 34,09

2. Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
2.1. Odvajanje
– za gospodinjstva 13,37
– za ostale porabnike 20,45

2.2. Čiščenje
– za gospodinjstva 4,09
– za ostale porabnike 10,91

3. Odlaganje komunalnih odpadkov
– za gospodinjstva 1,36
– za ostale porabnike 4,09
– ali  409,13

Št. 061-95/347
Šentjernej, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej

Alojz Simončič l. r.
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ZREČE

3095.

Na podlagi 7. in 20. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine Zreče na
seji dne 29. septembra 1997 sprejel

O D L O K
o prazniku Občine Zreče

1. člen

Za praznik Občine Zreče se določi 29. maj, dan, ko je

bil izglasovan referendum za ustanovitev Občine Zreče.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012-45/97
Zreče, dne 29. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Zreče

Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

ŽALEC

3096.

Na podlagi 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), 51. člena statuta

Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) ter na
podlagi odločbe ustavnega sodišča št. U-I256/96-10 (Uradni
list RS, št. 1/97)

r a z p i s u j e m
ponovne volitve v Svet krajevne skupnosti Liboje

1. Ponovne volitve predsednika in članov Sveta krajev-
ne skupnosti Liboje bodo v nedeljo, dne 14. decembra 1997.

2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila se šteje 13. oktober 1997.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija

in volilna komisija Krajevne skupnosti Liboje in volilni od-
bori.

Št. 00800/001/97

Žalec, dne 7. oktobra 1997.

Župan
Občine Žalec

Milan Dobnik, profesor l. r.

KRANJ

3097.

Na podlagi 2. točke 18. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj
na 27. seji dne 1. 10. 1997 sprejel

O D L O K
 o priznanjih v Mestni občini Kranj

1. člen

Mestna občina Kranj podeljuje priznanja po določilih
tega odloka svojim občanom, pa tudi drugim osebam in
organizacijam, ki so z delom prispevali k političnemu
znanstvenemu, gospodarskemu, kulturnoprosvetnemu in dru-
gemu napredku ali splošno koristnemu delovanju v Mestni
občini Kranj in izven nje, ter pomembnim prireditvam in
gostom Mestne občine Kranj.

2. člen

Priznanja Mestne občine Kranj so:
1. podelitev domicila Mestne občine Kranj,
2. častni občan Mestne občine Kranj,
3. nagrada Mestne občine Kranj,
4. listine o priznanju Mestne občine Kranj,
5. plaketa Mestne občine Kranj,
6. Prešernova plaketa Mestne občine Kranj.

3. člen

Domicil v Mestni občini Kranj se podeljuje vojaškim,
družbenim organizacijam in društvom s sedežem izven ob-
močja občine ali takim organizacijam, ki so v preteklosti
delovale na območju občine in so bistveno prispevale k
razvoju in ugledu Mestne občine Kranj.

Sklep o podelitvi domicila sprejme na seji Svet mestne
občine Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. V
sklepu se navedejo razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje
podeljeno ter kako se izvrši podelitev.

Na podlagi sprejetega sklepa se o podelitvi domicila
izroči organizaciji ali društvu posebna listina, ki je oprem-
ljena s pečatom ali suhim pečatom Mestne občine Kranj,
katero podpišta župan in predsednik Sveta Mestne občine
Kranj.

4. člen

Naslov častni občan Mestne občine Kranj se podeljuje
fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali
stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine, širše
družbene skupnosti ali vsega človeštva.

Sklep o podelitvi naslova sprejme Svet mestne občine
Kranj na predlog Komisije za nagrade in priznanja. O tem se
na enak način kot je določeno v tretjem odstavku 3. člena
izda posebna listina, v kateri se navedejo razlogi, zaradi
katerih je bilo priznanje podeljeno.

5. člen

Nagrada Mestne občine Kranj se podeljuje občanom,
skupinam občanov, družbenim organizacijam in društvom,
krajevnim skupnostim, podjetjem ter drugim organizacijam
za delo in dejanja, ki si v mestni občini zaslužijo splošno
priznanje in odlike, za izredne uspehe pri delu in za zgledna
dejanja, ki imajo poseben pomen za družbeni in gospodarski
razvoj občine.

Nagrade Mestne občine Kranj se dajejo občanom, sku-
pinam občanov, družbenim organizacijam in društvom, kra-
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jevnim skupnostim, podjetjem in drugim organizacijam v
mestni občini pa tudi iz drugih občin, če so njihovi uspehi
pri delu oziroma dejanja pomembna za območje Mestne
občine Kranj.

Občan ali organizacija lahko dobi nagrado večkrat, ven-
dar naslednjo šele po preteku 5 let od prejšnje podelitve.

Nagrade in priznanja Mestne občine Kranj vsako leto
razpiše Komisija za nagrade in priznanja pri Svetu mestne
občine Kranj z javnim razpisom.

Višina denarne nagrade znaša 3 povprečne osebne do-
hodke v zadnjem trimesečju v Republiki Sloveniji.

Nagrade se podeljujejo 3. decembra, ob prazniku Mest-
ne občine Kranj. V posameznem letu se lahko podelijo naj-
več 3 nagrade. Sklep o podelitvi sprejme Svet mestne občine
Kranj na podlagi predloga Komisije za nagrade in priznanja.

6. člen

Občanom, skupini občanov, podjetjem ali drugim orga-
nizacijam se za dosežene uspehe pri delu, za prizadevanja v
korist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških živ-
ljenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju ali zaradi
aktivne udeležbe v drugih humanitarnih akcijah podeljuje
listino o priznanju Mestne občine Kranj.

Priznanja podeljuje na predlog Komisije za nagrade in
priznanja Sveta mestne občine Kranj.

Na podlagi sprejetega sklepa se izda listina o priznanju.

7. člen

Plaketo Mestne občine Kranj se podeljuje za uspešno
družbeno delovanje ali za udejstvovanje na katerem koli
področju, razen za področje kulture, kjer se podeljujejo Pre-
šernove plakete.

Obe plaketi sta izdelani v dveh velikostih in sicer:
– velika plaketa v obliki okrogle plošče premera 19 cm

in debeline 7 mm,
– mala plaketa v velikosti okrogle plošče premera

4,5 cm in debeline 4 mm.
Na plaketi Mestne občine Kranj (v obeh izvedbah) je

silhueta mesta Kranja. Na Prešernovi plaketi (v obeh izved-
bah) je upodobljen pesnikov lik. O morebitnih spremembah
zunanjega izgleda plaket odloča mestni svet.

Veliko plaketo Mestne občine Kranj in Veliko Prešer-
novo plaketo podeljuje Svet mestne občine Kranj na predlog
komisije za nagrade in priznanja. Obenem s plaketo se izda
tudi listina o podelitvi, ki jo podpišeta župan in predsednik
Sveta mestne občine Kranj.

Malo plaketo Mestne občine Kranj in Malo Prešernovo
plaketo podeljuje Komisija za nagrade in priznanja, Malo
plaketo Mestne občine Kranj pa tudi župan.

8. člen

Priznanja od 1. do 6. točke 2. člena tega odloka se
podeljujejo na obrazloženo pisno pobudo, ki jo lahko dajo
župan in svetniki Mestne občine Kranj, politične stranke,
družbene organizacije in društva, podjetja in druge organiza-
cije ter krajevne skupnosti. Predlagatelj pa je upravičen dati
predlog za podelitev priznanja tudi brez predhodne pobude.

9. člen

Domicil v Mestni občini Kranj, imenovanje za častnega
občana in listino o priznanju lahko podeli Svet mestne obči-
ne Kranj skupaj z drugimi občinami tako, da se o tem izda
skupna listina.

V takem primeru se občine dogovorijo za čas, kraj in
način podelitve ter glede sestave in vsebine listine.

10. člen

Svet Mestne občine Kranj na osnovi predloga župana z
vsakoletnim proračunom zagotovi finančna sredstva za na-
grade, priznanja in plakete, ki jih podeljuje Mestna občina
Kranj.

11. člen

V primeru, da se ugotovi, da so bila priznanja po tem
odloku podeljena na podlagi zmotnih ali lažnih podatkov, ki
bi, če bi bili znani, vplivali na drugačno odločitev o pode-
litvi, lahko podeljevalec dano priznanje razveljavi.

Priznanje, ki je podeljeno fizični osebi, se lahko tudi
prekliče, če je ta pravnomočno obsojena zaradi kaznivega
dejanja, po postopku, ki velja za podelitev.

12. člen

O podeljevanju priznanj po tem odloku se za vsako
obliko posebej, razen za tiste po devetem členu, vodi eviden-
ca v knjigi priznanj.

V evidenco se vpišejo:
1. datum in kraj podelitve priznanja,
2. ime in priimek, prebivališče ter poklic oziroma funk-

cija osebe, ki je dobila priznanje,
3. razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno in

kdo je odločal o podelitvi,
4. kdo je pobudnik in kdo predlagatelj za podelitev

priznanja.
Oddelek župana Mestne občine Kranj skrbi za izdelavo

listin in plaket ter za vodenje knjig po tem odloku.

13. člen

Z uveljavitvijo odloka o podeljevanju priznanj v Mest-
ni občini Kranj, za Mestno občino Kranj preneha veljati
odlok o podeljevanju nagrad in priznanj v Občini Kranj
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/79).

14. člen

Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati osmi dan po objavi. Besedilo odloka se
objavi tudi v glasilu Kranjčan.

Št. 90101-0001/97-17
Kranj, dne 1. oktobra 1997.

Predsednik
Sveta mestne občine Kranj

Branko Grims l. r.

SLOVENJ GRADEC

3098.

Na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 41/95) in ter člena statuta Občine
Mislinja sta Svet mestne občine Slovenj Gradec dne 17. 7.
1997 in Svet občine Mislinja sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem
načrtu plinifikacije Mestne občine Slovenj Gradec

in Občine Mislinja
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1. člen

V odloku o lokacijskem načrtu plinifikacije Mestne
občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja se spremeni
2. člen odloka tako, da se pri vsebini lokacijskega načrta pri
grafičnem delu prilog dodajo naslednje točke:

15. Križanja in približevanja
komunalnih vodov M=1:X

16. Lokacija MRP Štibuh II M=1:200

2. člen

Dopolni in spremeni se 3. člen odloka tako, da v celoti
glasi:

Območje, ki ga bo napajal predvideni plinovod je raz-
deljeno v dve coni.

Cona 1 zajema naselja v mestu Slovenj Gradec, ki so
zaradi določitve tras razdeljena v naslednja območja:

Območje Okvirna opredelitev območja

območje 1  Štibuh
območje 2 Pot ob Homšnici
območje 3 Kopališka
območje 4 Meškova
območje 5 Tomšičeva, Kajuhova
območje 6 Bernekarjeva
območje 7 Sejmiška
območje 8 Muratova
območje 9 Podgorska
območje 10 Gosposvetska
območje 11 Glavni trg
območje 12 Pod kotlarno
območje 13 Stari trg
območje 0 Legen (že zgrajeno)

Na obstoječe plinovodno omrežje 100 mbar se bodo v
perspektivi priključili še komercialni uporabniki na območju
industrijske cone IC4.

Na predvideno plinovodno omrežje 1 bar se bodo v
perspektivi priključili še potencialni uporabniki, za katere v
prvi fazi projektiranja še ni v celoti določeno omrežje. To so
predvsem območja: rezervirana stanovanjska cona na Oza-
rah, predvideno območje OC1 v Starem trgu, TSC in OSC
ob Celjski cesti, celotno področje med Mislinjo in obvoznico
na območju Ronkove ulice, blokovno naselje ob Partizanski
poti, naselje Podgorje ter potencialni uporabniki na območju
ob trasi plinovoda.

Predvidijo se tudi povezave posameznih območij plino-
vodnega omrežja 1 bar:

– povezava območij 7 in 13 po Sejmiški cesti,
– povezava območij 1 in 10 po Celjski cesti,
– povezava območij 3, 10 in 5 po Partizanski poti in

Celjski cesti,
– povezava območij 5 in 12 po Šmarski cesti.

Cona 2 pa zajema širšo okolico mesta Slovenj Gradca
in Mislinje in sicer okvirno v naseljih:

Okvirna določitev poteka trase plinovoda v naseljih:
Pameče,
Troblje,
Podhomec,
Trebuško vas,
Šmartno,
Žabjo vas,

Tomaško vas,
Turiško vas,
Mislinjsko Dobravo,
Sp. in Zg. Dovže,
Šmonovo vas in
Mislinjo.
Trasa plinovoda poteka od obstoječe merilne postaje

(MP) na Štibuhu, kjer bo izvedena dodatna MRP Štibuh II –
plinovodno omrežje 1 bar v smeri območij 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12 in 13 ter ostali perspektivni uporabniki in naselje
Podgorje v Coni 1 in plinovodno omrežje 4 bar za naselja v
smeri Mislinja opredeljenih kot Cona 2.

Plinovod iz obstoječe MRP Legen bo napajal območja
4 in 11 v Coni 1.

Plinovod iz merilne postaje MP Kolinska–Pameče pa
bo napajal območje Pameče–Troblje in tovarno Nieros.

3. člen

Dopolni in spremeni se prvi odstavek 6. člena odloka:
1 Predvidene dolžine nizkotlačnega omrežja za posa-

mezna območja v Coni 1 so naslednje:

Območje Dolžina (m)

območje 1 3086 m
območje 2 885 m
območje 3 1121 m
Območje 4 393 m
območje 5 4115 m
območje 6 598 m
območje 7 747 m
območje 8 1446 m
območje 9 2709 m
območje 10 613 m
območje 11 463 m
območje 12 1062 m
območje 13 3195 m
območje 0 (že zgrajeno) 5700 m
Skupaj 26133 m

4. člen

Dopolni se 7. člen odloka z naslednjimi odstavki:
1 Predvidene so tri točke za predajo plina s strani doba-

vitelja družbe GEOPLIN d.o.o. Ljubljana in sicer v MRP
Štibuh II, MRP Legen in MP Kolinska.

4 Predvideni sta dve izstopni liniji za obratovalni tlak: 1
bar in 4 bar.

5 MRP sestavljajo naslednji glavni elementi: filtra za
plin, merilnik pretoka plina z elektronskim korektorjem In-
stromet, zaporni organi in kontrolna instrumentacija (mano-
metri in termometri) in odorirna naprava za obe liniji ter
reducirna proga z regulatorjem tlaka, varnostnim hitrozapor-
nim ventilom in varnostnim izpušnim ventilom za linijo
1 bar.

6 Glavna oprema je predvidena v dveh linijah (delovna
in rezervna s 100% zmogljivostjo).

5. člen

Dopolni in spremeni se drugi odstavek 12. člen odloka
tako, da glasi:

2 Pri prekopu moderniziranih cest se izkopani material
delno nadomesti z gramozom za tamponsko plast, zadnja
plast se obnovi v asfaltni izvedbi.

6. člen

Dopolni in spremeni se drugi odstavek 13. člen odloka
tako, da glasi:
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2 Na mestih prekopa se asfalt strojno reže, izkopani
material se delno nadomesti z izkopom oziroma pomožnim
materialom s primerno zbitostjo, zadnja plast se ponovno
asfaltira.

7. člen

Dopolni se 14. člen tako, da se mu doda zadnji od-
stavek:

4 Kolikor so odmiki od plinovoda manjši od minimal-
nih se zaščiti plinovod.

8. člen

Dopolni se 15. člen tako, da se mu doda zadnji odsta-
vek:

5 Kolikor so odmiki od plinovoda manjši od minimal-
nih se zaščiti plinovod.

9. člen

Spremeni in dopolni se naslov, prvi in peti odstavek
16. člena:

n Križanja vodovoda
1 Križanja plinovoda in vodovoda morajo biti pravilo-

ma izvedena pod pravim kotom.
2 Kolikor so odmiki od plinovoda manjši od minimal-

nih se zaščiti plinovod.

10. člen

Spremeni in dopolni se peti odstavek 17. člena:
5 Kolikor so odmiki od plinovoda manjši od minimal-

nih, se zaščiti plinovod.

11. člen

Spremeni in dopolni se prvi drugi in tretji odstavek
18. člena odloka:

1 Plinovod naj poteka vsaj 5 m odmaknjen od zgornjega
roba brežin posameznih vodotokov.

2 Prečkanja vodotokov se izvedejo pri mostnih kon-
strukcijah po njih ali pa pod vodotokom:

Pri mostnih konstrukcijah naj bo plinovod obešen na
voziščno ploščo na nizvodni strani mostu v zaščiteni cevi.
Zaščitena cev ne sme segati v svetli profil mostne konstruk-
cije.

Pod dnom vodotoka naj plinovod poteka v zaščiteni
cevi s temenom cevi na globini 1,2–1,5 m pod niveleto
vodotoka. Cev mora biti varna pred vzgonom. Vstopna in
izstopna mesta naj bodo odmaknjena od brežine vsaj 5 m in
označena.

3 Po izvršeni položitvi plinovoda je potrebno brežine in
dno vodotoka vzpostaviti v prvotno stanje.

12. člen

Spremembe in doponitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 311-01/95
Slovenj Gradec, dne 17. oktobra 1997.

 Predsednik Sveta
mestne občine Slovenj Gradec

Niko R. Kolar l. r.

Predsednik Sveta
občine Mislinja

Dominik Javornik l. r.

VLADA

3099.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 6. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in
ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), v skladu s
17. členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list
RS, št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92-odl. US, 7/93, 43/93 –
odl. US in 80/94) in v skladu z uredbo o začasnem financira-
nju potreb iz proračuna Republike Slovenije v letu 1997
(Uradni list RS, št. 60/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o finančnih intervencijah za celostno urejanje podeželja

in obnovo vasi za leto 1997

1. člen

Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o fi-
nančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se sredstva finančnih intervencij za celostno urejanje
podeželja in obnovo vasi za leto 1997 namenijo za:

A) pokritje pogodbenih obveznosti iz leta 1996 v skup-
nem znesku 123,416.609 SIT za naslednje namene:

Postavka Opis SIT

1502 Komasacije 1,866.830
1505 Izdelava predhodnih analiz in

investicijsko tehnične
dokumentacije 15,226.695

1497 Akumulacije 10,682.804
1494 Namakanje kmetijskih zemljišč 64,579.216
3807 Državni demonstracijski center

za namakanje 1,590.000
1431 Celostno urejanje podeželja in

obnova vasi – dokumentacija 10,491.400
1458 Celostno urejanje podeželja

in obnova vasi – izvedba 7,545.620
3804 Kmetijska infrastruktura 3,600.000
3805 Vinske ceste 830.145
1506 Raziskovalne naloge s področja

celostnega urejanja prostora
ter promocija CRPOV 7,003.899

B) izvajanje programa Ministrstva za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) za
leto 1997 v skupnem znesku 313,640.000 SIT za naslednje
namene:

Postavka Opis SIT

6556 Sanacija nedokončanih
komasacij 50,000.000

1491 Agromelioracije 13,992.420
1497 Akumulacije 11,719.196
1494 Namakanje kmetijskih

zemljišč 178,275.784
3807 Državni demonstracijski center

za namakanje 4,441.000
6555 Priprava in uvajanje nacionalnega

programa namakanja 3,785.000
1508 Vzdrževanje akumulacije

Vogršček 17,232.000
1431 Celostno urejanje podeželja

in obnova vasi – dokumentacija 3,294.600
3804 Kmetijska infrastruktura 9,900.000
3805 Vinske ceste 13,000.000
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Postavka Opis SIT

1506 Raziskovalne naloge s področja
celostnega urejanja prostora
ter promocija CRPOV 8,000.000

C) realizacijo zahtevkov, prispelih na javne razpise za
zbiranje zahtevkov za dodelitev nepovratnih sredstev iz na-
slova intervencij za celostno urejanje podeželja in obnovo
vasi za leto 1997, v skupnem znesku 77,263.391 SIT, za
naslednje namene:

Postavka Opis SIT

1502 Komasacije 17,950.170
1505 Izdelava predhodnih analiz

in investicijsko tehnične
dokumentacije 4,757.305

1491 Agromelioracije 18,556.580
1458 Celostno urejanje podeželja

in obnova vasi – izvedba 22,610.380
3804 Kmetijska infrastruktura 6,748.000
3805 Vinske ceste 3,401.855
1506 Raziskovalne naloge s področja

celostnega urejanja prostora
ter promocija CRPOV 3,239.101

2. člen

Sredstva iz točke A) 1. člena te uredbe dodeljuje mini-
strstvo za pokritje pogodbenih obveznosti iz leta 1996 v
nepovratni obliki.

Sredstva iz točke B) 1. člena te uredbe dodeljuje mini-
strstvo na podlagi programa ministrstva, ki ga sprejme mini-

ster za leto 1997, v nepovratni obliki.
Sredstva iz točke C) 1. člena te uredbe dodeljuje mini-

strstvo za realizacijo zahtevkov, prejetih na javne razpise za
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova intervencij za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi za leto 1997. Pogo-
je dodelitve sredstev, upravičence, merila, način uveljavlja-
nja in koriščenja sredstev ter druge pogoje, pomembne za
uveljavljanje intervencij, je določal javni razpis.

3. člen

Upravičenec lahko pridobi sredstva za posamezne na-
mene v naslednjih deležih od dejanske vrednosti iz vloge in
sicer za:

– komasacije – do 100%,
– izdelavo predhodnih analiz in investicijsko tehnične

dokumentacije – do 100%,
– agromelioracije – do 75%,
– akumulacije – do 100%,
– namakanje kmetijskih zemljišč (objekt za zbiranje in

odvzem vode, sistem distribucije do območja namakanja
vključno s hidrantom in napravami za grobo čiščenje vode) –
do 100%,

– izdelavo predhodnih analiz in investicijsko tehnične
dokumentacije – do 100%,

– celostno urejanje podeželja in obnova vasi – doku-
mentacija – do 50%,

– celostno urejanje podeželja in obnova vasi – izvedba
– do 50%,

– kmetijsko infrastrukturo – do 50%,
– vinske ceste – do 50%,
– raziskovalne naloge s področja celostnega urejanja

prostora ter promocija CRPOV – do 100%.

4. člen

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

Št. 402-03/97-28
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

3100.

Na podlagi 5. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Re-
publike Slovenije

U R E D B O
o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev

1. člen

Cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94) v
podrazredih:

E 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi nači-

ni odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav.

(v nadaljnjem besedilu: storitve), ki so bile oblikovane
skladno s predpisi in uporabljene na tržišču na dan uveljavi-
tve te uredbe se določijo kot najvišje.

2. člen

Zavezanci, ki oblikujejo cene storitev v skladu s to
uredbo, v času trajanja te uredbe ne smejo spreminjati do-
bavnih in drugih plačilnih pogojev.

3. člen

Zavezanec lahko v primeru, če ugotavlja, da cene, obli-
kovane na podlagi prejšnjega člena, ne pokrivajo stroškov
enostavne reprodukcije z zahtevkom predlaga Vladi Repub-
like Slovenije, da odredi višjo stopnjo povečanja cen.

Zahtevek se vloži na upravno enoto, na območju katere
zavezanec opravlja dejavnost. Upravna enota zahtevek,
opremljen z mnenjem, posreduje na Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5. Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj pridobi mnenje župana občine
na območju katere se opravlja dejavnost in pripravi predlog
Vladi Republike Slovenije za odreditev višje stopnje poviša-
nja cen.

Zahtevku morajo biti priloženi naslednji podatki:
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za ka-

tero je zavezanec registriran in matično številko iz poslovne-
ga registra,

– ustrezen predpis o določitvi opravljanja storitve kot
javne službe, z navedbo občin na območju katerih se posa-
mezna storitev opravlja,

– pogodbo o izdaji koncesije v primeru, da je zaveza-
nec koncesionar,
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– cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter pov-
prečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne re-
produkcije, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in od-
stotek povečanja teh cen v letih 1995 in 1996,

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov ter povprečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov eno-
stavne reprodukcije, za katero se vlaga zahtevek, z datumom
predvidene uveljavitve,

– ceno in elemente te cene po vrstah storitev, ki jo
plačajo posamezne vrste porabnikov, to je ceno, ki vključuje
tudi razne prispevke in takse,

– pregled fizičnega obsega opravljene posamezne vrste
storitve za posamezne vrste porabnikov za leti 1995, 1996 in
obdobje januar–september 1997,

– pregled prihodkov in odhodkov ter njihovo strukturo
za storitev, za katero se vlaga zahtevek za leti 1995 in 1996
ter za obdobje od januarja do septembra 1997,

– navedba vseh storitev, ki jih podjetje opravlja kot
gospodarsko javno službo in pregled prihodkov in odhodkov
ter njihovo strukturo za vse te storitve za leti 1995 in 1996,
ter za obdobje od januarja do septembra 1997,

– bilanco uspeha in bilanco stanja za leti 1995 in 1996
za podjetje kot celoto.

4. člen

Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o tem
obvesti zavezanca.

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zah-
teva tudi dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za
pripravo predloga Vladi Republike Slovenije.

Zavezanec mora na način in v roku, ki ga določa uprav-
na enota, ali Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
zahtevek dopolniti, sicer se šteje, da zahtevek ni bil vložen.

5. člen

Za storitev, ki se bo na nekem območju opravljala
prvič, se cena lahko oblikuje tako, da ne presega ravni cene,
ki je na nekem območju že uporabljena na tržišču za enako
storitev in vrsto uporabnika, opravljeno s podobno ali enako
tehnologijo.

Najmanj petnajst dni pred uveljavitvijo cene komunal-
ne storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci o tem
obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ter
Ministrstvo za okolje in prostor.

Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– območje, na katerem se bo storitev izvajala,
– mnenje župana občine na območju katere se bo stori-

tev izvajala,
– razčlenitev predvidenih stroškov za opravljeno stori-

tev,
– opis tehnologije opravljanja storitve,
– datum predvidenega pričetka opravljanja storitve,
– raven cene storitve z navedbo primerljive cene za

enako storitev, ki se na tržišču že uporablja ter navedbo
območja, na katerem se ta storitev opravlja.

Zavezanec lahko prične uporabljati ceno za navedeno
storitev po pridobitvi pozitivnega mnenja Ministrstva za eko-
nomske odnose in razvoj. Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj lahko izda mnenje le na podlagi predhodno pridob-
ljenega mnenja Ministrstva za okolje in prostor.

6. člen

Zavezanec sme na podlagi odločitve pristojnega občin-
skega organa, sprejete v letu 1997, v primeru ukinitve tistih
občinskih taks oziroma drugih dajatev, ki jih je predpisala
pred uveljavitvijo te uredbe in ki so jih uporabniki plačevali

na dan uveljavitve te uredbe neposredno ob ceni storitev,
povečati cene storitev v višini občinskih taks in drugih daja-
tev, zmanjšanih za odstotek prometnega davka.

Najmanj petnajst dni pred uveljavitvijo cene komunal-
ne storitve iz prejšnjega odstavka morajo zavezanci in obči-
na o tem obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj ter Ministrstvo za okolje in prostor.

Obvestilo mora vsebovati:
– naziv in firmo zavezanca,
– naziv in sedež občine,
– območje na katerem se dejavnost izvaja,
– dokazilo o razveljavitvi lokalne takse oziroma drugih

dajatev, ki jih je predpisala občina in sicer z odlokom o
razveljavitvi objavljenem v uradnih glasilih,

– dokazilo o višini plačila lokalne takse oziroma druge
dajatve, zmanjšane za odstotek prometnega davka, po posa-
meznih uporabnikih oziroma skupinah uporabnikov.

Zavezanec lahko prične uporabljati ceno iz prvega od-
stavka tega člena po pridobitvi pozitivnega mnenja Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj. Ministrstvo za eko-
nomske odnose in razvoj lahko izda mnenje le na podlagi
predhodno pridobljenega mnenja Ministrstva za okolje in
prostor.

7. člen

Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1997.

Št. 380-05/97-81
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

3101.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena zakona o Jamstve-
nem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 25/97) in
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o začetku poslovanja Jamstvenega sklada

Republike Slovenije

I

Jamstveni sklad Republike Slovenije, Glinška 12, Ljub-
ljana, začne s poslovanjem dne 3. novembra 1997.

II

Z dnem začetka poslovanja Jamstvenega sklada Republi-
ke Slovenije začne teči rok iz prvega odstavka 31. člena
zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije, v katerem
morajo upravičenci vložiti zahtevo za uveljavitev pravic po
tem zakonu.

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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Št. 400-09/97-4
Ljubljana, dne 9. oktobra 1997.

Vlada Republike Slovenije

Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

MINISTRSTVA

3102.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih

in divjih prašičev iz Županije Zagrebačke
v Republiki Hrvaški

I

Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republi-
ko Slovenijo, se iz Županije Zagrebačke v Republiki Hrvaš-
ki prepoveduje:

a) uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja
Republike Slovenije pošiljk:

1. domačih prašičev,
2. divjih prašičev,
b) ter uvoz pošiljk:
1. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih pra-

šičev,
2. živil, pridobljenih iz domačih in divjih prašičev,

razen za naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi

dosežena vrednost F3 ali več, in sicer sterilne konzerve, med
katere se štejejo tudi konzerve hrane za pse in mačke;

– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj
70 °C; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast, me-
sno-kostna moka, želatina in podobno;

– kemično povsem predelane živalske surovine, kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane
ščetine in podobno.

II

Živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, ki jih
potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz Županije Zagrebačke v Re-
publiki Hrvaški, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti in
uničiti.

III

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-068/97
Ljubljana, dne 3. oktobra 1997.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3103.

Na podlagi 2. točke 112. člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter izdelkov in surovin, ki izvirajo od domačih

in divjih prašičev iz regije Trentino Alto Adige
v Republiki Italiji

I

Da bi preprečili vnos klasične prašičje kuge v Republi-
ko Slovenijo, se iz regije Trentino Alto Adige v Republiki
Italiji prepoveduje:

a) uvoz v Republiko Slovenijo in prevoz preko ozemlja
Republike Slovenije pošiljk:

1. domačih prašičev,
2. divjih prašičev,
b) ter uvoz pošiljk:
1. svežega in zmrznjenega mesa domačih in divjih pra-

šičev,
2. živil, pridobljenih iz domačih in divjih prašičev,

razen za naslednje izdelke:
– hermetično zaprte konzerve, če je bila pri obdelavi

dosežena vrednost F3 ali več, in sicer sterilne konzerve, med
katere se štejejo tudi konzerve hrane za pse in mačke;

– druge vrste termično obdelanih proizvodov, če je bila
pri obdelavi v sredini izdelka dosežena temperatura najmanj
70 °C; med te proizvode se štejejo tudi tehnična mast, me-
sno-kostna moka, želatina in podobno;

– kemično povsem predelane živalske surovine, kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdelane
ščetine in podobno.

II

Živila, pridobljena iz domačih in divjih prašičev, ki jih
potniki prenašajo oziroma prevažajo čez državno mejo Re-
publike Slovenije in izvirajo iz regije Trentino Alto Adige v
Republiki Italiji, je treba odvzeti in neškodljivo odstraniti in
uničiti.

III

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-067/97
Ljubljana, dne 3. oktobra 1997.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

3104.

Na podlagi 95. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odločba US in 29/95)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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O D R E D B O
o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov

za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah
na melioracijskih območjih za leto 1997

1. člen

Višina nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna
dela na skupnih objektih in napravah znaša:

Melioracijsko območje Višina nadomestila

Velika Krka (k.o. Šalovci) 952,00 SIT/ha
Velika Krka (k.o. Krplivnik) 1.683,00 SIT/ha
Velika Krka (k.o. Hodoš) 2.519,00 SIT/ha
Velika Krka (k.o. Markovci) 1.315,00 SIT/ha
Velika Krka (k.o. Domanjševci) 1.675,00 SIT/ha
Dolenski potok (k.o. Dolenci) 645,00 SIT/ha
Velika Krka (k.o. Peskovci) 1.318,00 SIT/ha
Velika Krka (k.o. Križevci) 1.044,00 SIT/ha
Moravske Toplice 552,00 SIT/ha
Tešanovci 940,00 SIT/ha
Filovci 1.349,00 SIT/ha
Noršinci 1.673,00 SIT/ha
Nemčavci 1.443,00 SIT/ha
Markišavci 915,00 SIT/ha
Polana 3.293,00 SIT/ha
Vadarci 1.796,00 SIT/ha
Bodonci 676,00 SIT/ha
Zenkovci-Topolovci 1.010,00 SIT/ha
Beznovci 1.076,00 SIT/ha
Strukovci 1.507,00 SIT/ha
Puževci 2.382,00 SIT/ha
Lemerje 668,00 SIT/ha
Brezovci 2.158,00 SIT/ha
Predanovci 928,00 SIT/ha
Gorica (k.o. Gorica) 846,00 SIT/ha
Gorica–Puconci (k.o. Puconci) 1.736,00 SIT/ha
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Gerlinci) 952,00 SIT/ha
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Kramarovci) 1.609,00 SIT/ha
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Sveti Jurij) 1.616,00 SIT/ha
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Fikšinci) 1.617,00 SIT/ha
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Večeslavci) 1.733,00 SIT/ha
Gerlinci–Fikšinci (k.o. Ocinje) 1.498,00 SIT/ha
Cankova–Tišina (k.o. Topolovci) 523,00 SIT/ha
Cankova–Tišina (k.o. Domajinci) 1.871,00 SIT/ha
Cankova–Tišina (k.o. Korovci) 1.132,00 SIT/ha
Cankova–Tišina (k.o. Cankova) 1.616,00 SIT/ha
Nad Lendavskim jezerom 1.351,00 SIT/ha
Pince 3.023,50 SIT/ha
Turnišče II 2.112,00 SIT/ha
Dobrovnik–Strehovci 3.054,00 SIT/ha
Ob Ščavnici 1.638,00 SIT/ha
Kozarica–Virje I., II. 651,00 SIT/ha
Slaptinci 646,00 SIT/ha
Lomanoše 864,00 SIT/ha
Plitvica 1.137,00 SIT/ha
Boračeva–Črešnjevci 1.527,00 SIT/ha
Selišči–Kupetinci 580,00 SIT/ha
Žihlava–Biserjane 1.813,00 SIT/ha
Biserjane–Grabonoš 1.353,00 SIT/ha
Grabonoš–Sp. Ivanjci 1.448,00 SIT/ha
Sp. Ivanjci–Sp. Ščavnica 1.242,00 SIT/ha
Sp. Ščavnica II. 1.287,00 SIT/ha
Sp. Ščavnica–Lešane 1.726,00 SIT/ha
Lozice 1.363,00 SIT/ha
Manče–Podnanos 2.978,00 SIT/ha
Slap I. 4.227,00 SIT/ha

Melioracijsko območje Višina nadomestila

Slap II. 4.793,00 SIT/ha
Log–Zemono 3.492,00 SIT/ha
Ajdovsko Polje 5.092,00 SIT/ha
Vipavski Križ–Male Žablje 3.863,00 SIT/ha
Dolenje Ustje 3.352,00 SIT/ha
Lokavško polje 6.141,00 SIT/ha
Brlje–Žablje 4.014,00 SIT/ha
Vrtovin 6.800,00 SIT/ha
Selo–Batuje 4.150,00 SIT/ha
Šempas 4.638,00 SIT/ha
Šempaske gmajne 4.890,00 SIT/ha
Črniče 3.335,00 SIT/ha
Dolenje 5.147,00 SIT/ha
Lepenje 4.256,00 SIT/ha
Podvogrsko 2.245,00 SIT/ha
Pod Lokami 4.786,00 SIT/ha
Prvačina I. 3.176,00 SIT/ha
Prvačina II. 5.048,00 SIT/ha
Bukovica 5.547,00 SIT/ha
Okroglica I. in II. 5.367,00 SIT/ha
Renški Podkraj 3.486,00 SIT/ha
Merljaki 5.754,00 SIT/ha
Renče 1.875,00 SIT/ha
Orehovlje–Bilje 7.418,00 SIT/ha
Dornberk 7.473,00 SIT/ha
Ajševica–Šmihel 8.788,00 SIT/ha
Bukošek 2.511,00 SIT/ha
Gabernica 968,50 SIT/ha
Sromljica 1.173,50 SIT/ha
Gazice 1.075,00 SIT/ha
Dobrovsko polje 135,50 SIT/ha
Piršenberg 592,00 SIT/ha
Gočova  684,00 SIT/ha
Zg. Senarska  472,00 SIT/ha
Zamarkova 1.639,00 SIT/ha
Šetarovska gmajna 1.409,00 SIT/ha
Globovnica I.  859,00 SIT/ha
Turnišče 2.775,00 SIT/ha
Pobrežje 5.000,00 SIT/ha
ožja Sejanska dolina 4.197,00 SIT/ha
območje južno od ceste Ormož–Ptuj 2.501,00 SIT/ha
Lešniška dolina 2.200,00 SIT/ha
Trnovci–Rucmanci 6.900,00 SIT/ha
Koritnice 1.588,00 SIT/ha
Šmihel–Strane 4.873,00 SIT/ha
Postojnsko polje 6.869,50 SIT/ha
Slavina 9.812,50 SIT/ha
Selce–Petelinje 5.665,50 SIT/ha
Apače 2.423,50 SIT/ha
Župečja vas 1.241,50 SIT/ha
Mihovce I. 4.387,50 SIT/ha
Mihovce II. 2.085,50 SIT/ha
Šikole 1.996,00 SIT/ha
Pongerce–Gaj 2.371,00 SIT/ha
Šentilj 7.028,50 SIT/ha
Bevče 7.028,50 SIT/ha
Gorenje 7.028,50 SIT/ha
Velika Ligojna 4.310,00 SIT/ha
Mala Ligojna pri hlevih 4.310,00 SIT/ha
Stara Vrhnika 4.310,00 SIT/ha
Podlipska dolina 4.310,00 SIT/ha
Mala Ligojna–Kantala–Drenov grič 4.310,00 SIT/ha
Bevke 4.310,00 SIT/ha
Biš 1.500,00 SIT/ha
Ločič 1.500,00 SIT/ha
Grlinci–Gradiščak 1.200,00 SIT/ha
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Melioracijsko območje Višina nadomestila

Svetinci 1.200,00 SIT/ha

Levanjci 1 1.500,00 SIT/ha

Levanjci 2 1.500,00 SIT/ha

Mostje 1.500,00 SIT/ha

Brnca 1.500,00 SIT/ha

Drbetinci 1.300,00 SIT/ha

Čreta 1.500,00 SIT/ha

Lovrenc (del)  700,00 SIT/ha

Župečja vas 1.300,00 SIT/ha

Podlože 1.300,00 SIT/ha

Sestrže 1.500,00 SIT/ha

Šturmovec I  500,00 SIT/ha

Šturmovec II 1.200,00 SIT/ha

Gajevci 1.300,00 SIT/ha

Tibolci I 2.500,00 SIT/ha

Tibolci III–Brezovci–Slomi 1.500,00 SIT/ha

Tibolci IV–Žamenci 1.500,00 SIT/ha

Formin 2.000,00 SIT/ha

Moškajnci–Gorišnica 1.500,00 SIT/ha

Desenci 1.500,00 SIT/ha

Dornava–Mezgovci 1.500,00 SIT/ha

Formin–Zamušani 8.370,00 SIT/ha

Gajevci 8.370,00 SIT/ha

2. člen

Davčna uprava Republike Slovenije oziroma krajevno

pristojni davčni urad, izda vsem lastnikom in zakupnikom

kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju odločbo o

višini nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na

skupnih melioracijskih objektih in napravah.

Zbrana sredstva nadomestil se vplačujejo na vplačilni

račun, ki ga ima Davčna uprava Republike Slovenije odprte-

ga pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.

Če zavezanci v predpisanem roku ne poravnajo obvez-

nosti iz odločb iz prvega odstavka tega člena, sredstva izterja

Davčna uprava Republike Slovenije na način, kot to velja za

davke iz kmetijske dejavnosti.

3. člen

Upravna enota, na območju katere leži posamezno

melioracijsko območje, predloži Davčni upravi Republike

Slovenije oziroma krajevno pristojnim davčnim uradom

3105.

Na podlagi drugega odstavka 4. člena uredbe o določi-
tvi carinskih kvot za leto 1997 po splošnem sporazumu o
carinah in trgovini (Uradni list RS, št. 73/96, 8/97 – popra-
vek in 45/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za ekonom-
ske odnose in razvoj

O D R E D B O
o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov

v letu 1997 po splošnem sporazumu o carinah
in trgovini, ki še niso bile razdeljene

1. člen

Carinske kvote za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1997
po splošnem sporazumu o carinah in trgovini, ki še niso bile
razdeljene, so na voljo za razdelitev v obsegu:

seznam zavezancev za plačilo stroškov vzdrževanja po tej

odredbi ter podatke o njihovih površinah na melioracij-

skem območju.

4. člen

Upravljalec oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, goz-

darstvo in prehrano odda vzdrževalna dela, ki se financirajo

po tej odredbi, v skladu s predpisi o javnih naročilih ustrez-

nemu izvajalcu.

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 355-01-1/97

Ljubljana, dne 25. septembra 1997.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
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2. člen

Za kmetijske izdelke iz prejšnjega člena se plačujeta
carina ter posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno z
uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 1997 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini

3. člen

Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v ok-
viru posamezne kvote iz prejšnjega člena se vloži pri
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj do 17. okto-
bra 1997.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4261-1/97
Ljubljana, dne 7. oktobra 1997.

Minister
za ekonomske odnose

in razvoj
prof. dr. Marjan Senjur l. r.

3106.

Na podlagi 9. člena uredbe o pogojih za uvoz blaga, ki
se v letu 1997 uvaža v Republiko Slovenijo iz Evropske
Skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evrop-
ske skupnosti za jedrsko energijo na podlagi začasnega spo-
razuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med Repub-
liko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo, Evropsko
skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za
jedrsko energijo, na drugi strani (Uradni list RS, št. 74/96,
22/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.67/94,
20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za ekonomske
odnose in razvoj

O D R E D B O
o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov

v letu 1997 po začasnem sporazumu o trgovini
in zadevah v zvezi s trgovino z Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko

skupnostjo za jedrsko energijo, ki še niso bile razdeljene

1. člen

Carinske kvote za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1997
po začasnem sporazumu o trgovini in zadevah v zvezi s
trgovino z Evropsko skupnostjo, Evropsko skupnostjo za
premog in jeklo in Evropsko skupnostjo za jedrsko energijo
so na voljo za razdelitev v obsegu:
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2. člen

Za kmetijske izdelke iz prejšnjega člena se plačujeta cari-
na ter posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno z uredbo
o pogojih za uvoz blaga, ki se v letu 1997 uvaža v Republiko
Slovenijo iz Evropske Skupnosti, Evropske skupnosti za pre-
mog in jeklo in Evropske skupnosti za jedrsko energijo na
podlagi začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s
trgovino med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko
skupnostjo, Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evrop-
sko skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani.

3. člen

Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne kvote iz prejšnjega člena se vloži pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj do 17. oktobra 1997.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4261-2/97
Ljubljana, dne 7. oktobra 1997.

Minister
za ekonomske odnose

in razvoj
prof. dr. Marjan Senjur l. r.

3107.

Na podlagi 8. člena uredbe o začasni uporabi spora-

zuma o pristopu Republike Slovenije k srednjeevropske-

mu sporazumu o prosti trgovini(CEFTA) in dodatnih pro-

tokolov št. 4 in št. 5 k Srednjeevropskemu sporazumu o

prosti trgovini (Uradni list RS, št. 78/96, 22/97) in 99.

člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.67/94, 20/95 –

odl. US in 29/95) izdaja minister za ekonomske odnose in

razvoj

O D R E D B O
o obsegu carinskih kvot za uvoz kmetijskih izdelkov

v letu 1997 po sporazumu o pristopu Republike
Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti

trgovini(CEFTA), ki še niso bile razdeljene

1. člen

Carinske kvote za uvoz kmetijskih izdelkov v letu 1997

po sporazumu o pristopu Republike Slovenije k Srednje-

evropskemu sporazumu o prosti trgovini(CEFTA), ki še niso

bile razdeljene, so na voljo za razdelitev v obsegu:
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2. člen

Za kmetijske izdelke iz prejšnjega člena se plačujeta
carina ter posebna uvozna dajatev v višini, kot je določeno z
uredbo o začasni uporabi sporazuma o pristopu Republike
Slovenije k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA) in dodatnih protokolov št. 4 in št. 5 k Srednje-
evropskemu sporazumu o prosti trgovini.

3. člen

Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru
posamezne kvote iz prejšnjega člena se vloži pri Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj do 17. oktobra 1997.

4. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 4261-3/97
Ljubljana, dne 7. oktobra 1997.

Minister
za ekonomske odnose

in razvoj
prof. dr. Marjan Senjur l. r.

3108.

Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in drugega od-
stavka 26. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
24/97) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94) izdaja minister za finance

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini

razpisne in ponudbene dokumentacije

1. člen

V odredbi o obvezni vsebini razpisne in ponudbene
dokumentacije (Uradni list RS, št. 33/97) se v prvem odstav-
ku 4. člena doda 7. točka, ki glasi:

“7. da je imel v obdobju enega leta pred pričetkom
naročila ves čas pravočasno in v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev, ki sodelujejo z
njim v ponudbi.”

2. člen

V 9. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki gla-
sita:

“(4) Pogodbo mora ponudnik izpolniti, parafirati vsako
stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati.
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(5) Ponudnik mora predložiti pisne izjave vseh svojih v
ponudbi navedenih podizvjalcev, ki bodo sodelovali pri iz-
vedbi javnega naročila, da je ponudnik pravočasno in pravil-
no poravnaval svoje zapadle poslovne obveznosti.”

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-101/97
Ljubljana, dne 7. septembra 1997.

Minister
za finance

Mitja Gaspari l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

3051. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu s 14. členom zakona o
poslancih 5061

3052. Sklep o prenehanju mandata poslancu v
skladu z 9. členom zakona o poslancih 5061

3053. Publikacijska karta zavarovanega območ-
ja parka Škocjanske jame in publikacij-
ska karta vplivnega območja parka
Škocjanske jame 5061

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3054. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblašče-
nega veleposlanika Republike Slovenije v
Arabski republiki Egipt 5064

3055. Ukaz o odpokicu izrednega in pooblašče-
nega veleposlanika Republike Slovenije v
Državi Kuvajt 5064

3056. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblašče-
nega veleposlanika Republike Slovenije v
Združenih arabskih emiratih 5064

3057. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaš-
čenega veleposlanika Republike Slovenije
v Arabski republiki Egipt 5064

VLADA

3058. Uredba o merilih za razdelitev navadnih
delnic prirediteljev posebnih iger na sre-
čo med lokalne skupnosti 5064

3059. Uredba o datumu izdaje in podrobnejši
vsebini pravic iz obveznic Republike Slo-
venije za izvajanje programa prestruktu-
riranja podjetij 5065

3099. Uredba o finančnih intervencijah za ce-
lostno urejanje podeželja in obnovo vasi
za leto 1997 5095

3100. Uredba o načinu oblikovanja cen komu-
nalnih storitev 5096

3060. Sklep o spremembah in dopolnitvah skle-
pa o normativih in standardih za določa-
nje sredstev za izvajanje nacionalnega ra-
ziskovalnega programa 5066

3101. Sklep o začetku poslovanja Jamstvenega
sklada Republike Slovenije 5097

MINISTRSTVA

3061. Seznam zdravil skupine A in B, za katera
je bilo od 19. junija 1992 do 30. septem-
bra 1997 razveljavljeno dovoljenje za pro-
met 5069

3102. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza
pošiljk domačih in divjih prašičev ter iz-
delkov in surovin, ki izvirajo od domačih
in divjih prašičev iz Županije Zagrebačke
v Republiki Hrvaški 5098

3103. Odredba o prepovedi uvoza in prevoza
pošiljk domačih in divjih prašičev ter iz-
delkov iz surovin, ki izvirajo od domačih
in divjih prašičev iz regije Trentino Alto
Adige v Republiki Italiji 5098

3104. Odredbo o določitvi višine nadomestila za
kritje stroškov za vzdrževalna dela na
skupnih objektih in napravah na meliora-
cijskih območjih za leto 1997 5099

3105. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz
kmetijskih izdelkov v letu 1997 po splo-
šnem sporazumu o carinah in trgovini, ki
še niso bile razdeljene 5100

3106. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz
kmetijskih izdelkov v letu 1997 po zača-
snem sporazumu o trgovini in zadevah v
zvezi s trgovino z Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo
in Evropsko skupnostjo za jedrsko ener-
gijo, ki še niso bile razdeljene 5103

3107. Odredba o obsegu carinskih kvot za uvoz
kmetijskih izdelkov v letu 1997 po spora-
zumu o pristopu Republike Slovenije k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti
trgovini (CEFTA), ki še niso bile razde-
ljene 5104

3108. Odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije 5105

BANKA SLOVENIJE

3062. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
pogojih za nakup deviz od bank s pravico
povratnega odkupa 5069

3063. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepa o
izdaji blagajniškega zapisa Banke Slove-
nije, vplačanega z začasno prodajo deviz 5069

SODNI SVET

3064. Sklep sodnega sveta po ponovnem jav-
nem pozivu k vložitvi kandidatur za pro-
sto mesto predsednika Upravnega sodišča
Republike Slovenije 5070

Stran

Stran
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REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3065. Ugotovitev, da je mandat poslanca Držav-
nega zbora prešel na naslednjega kandi-
data z liste kandidatov LDS – Liberalna
demokracija Slovenije v I. volilni enoti za
volitve poslancev v Državni zbor 5070

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3066. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveni-
ji, september 1997 5070

OBČINE

3067. Odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o razporeditvi delovnega časa in
uradnih ur v Upravni enoti Ljubljana 5071

3068. Razpis naknadnih volitev župana Mestne
občine Ljubljana 5071

3069. Pravila za izvolitev predstavnikov Mest-
ne občine Ljubljana v volilno telo za voli-
tve člana državnega sveta ter za določitev
kandidata za člana državnega sveta
(Ljubljana) 5071

3070. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoročne-
ga in srednjeročnega plana Občine Hrast-
nik v letu 1997 5073

3071. Odlok o pogojih, postopkih in merilih za
podeljevanje koncesij na področju oprav-
ljanja gospodarske javne službe “ravna-
nje z odpadki” (Kamnik) 5073

3072. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
o statusnem preoblikovanju javnega ko-
munalnega podjetja Komunala Kočevje,
p.o., v Javno komunalno podjetje Komu-
nala Kočevje, d.o.o. 5076

3073. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Laško za leto 1997 5076

3074. Odlok o povprečni gradbeni ceni stano-
vanj, povprečnih stroških urejanja stavb-
nih zemljišč in vrednosti stavbnega zem-
ljišča v Občini Loški Potok za leto 1997 5076

3075. Odlok o določitvi pomožnih objektov, na-
prav in drugih posegov v prostor za kate-
re ni potrebno lokacijsko dovoljenje na
območju Občine Loški Potok 5077

3076. Sklep o vrednosti točke za izračun nado-
mestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Loški Potok za leto 1997 5078

3077. Sklep o razpisu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka v Krajevni
skupnosti Šmarjeta (Novo mesto) 5079

3078. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih
za širše območje starega mestnega jedra
Sevnice 5080

3079. Odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-
ka o preoblikovanju Komunale Sevnica
p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica
družbo z omejeno odgovornostjo (Sevnica) 5084

3080. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 1997 5084

3081. Odlok o zazidalnem načrtu za servisno-
turistično trgovsko cono v Sežani 5084

3082. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o zazidalnem načrtu Suhozemni ter-
minal Sežana 5087

3083. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Sežana za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Sežana za obdobje od leta
1986 do leta 1990 v letu 1996 (Sežana) 5087

3084. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o prostorskih ureditvenih pogojih v
Občini Sežana 5088

3085. Sklep, da se sprejme predlog odloka o zazi-
dalnem načrtu za območje ZS 34 in PS 25 –
“Ograde” v Sežani v 1. obravnavi (Sežana) 5088

3086. Sklep, da se sprejme predlog odloka o
zazidalnem načrtu za območje ZC 26 v
Sežani v 1. obravnavi (Sežana) 5089

3087. Sklep, da se sprejme predlog odloka o
zazidalnem načrtu ZS 11 – “Lehte” v Se-
žani v 1. obravnavi (Sežana) 5089

3088. Sklep, da se sprejme predlog odloka o
ureditvenem načrtu za območje UC-9
(Športno rekreacijski center Sežana) v 1.
obravnavi (Sežana) 5089

3089. Razpis nadomestnih volitev v Občinski
svet občine Sveti Jurij 5090

3090. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka
prispevku za investicijska vlaganja na po-
dročju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja
odpadnih voda in odlaganja komunalnih
odpadkov (Šentjernej) 5090

3091. Odlok o nadomestitvi člena odloka o rav-
nanju z odpadki na območju Občine Šent-
jernej 5090

3092. Odlok o spremembi odloka o plakatira-
nju v Občini Šentjernej 5091

3093. Sklepi o odvzemu statusa javnega dobra
(Šentjernej) 5091

3094. Sklep o višini prispevka, določenega na pod-
lagi 3. člena odloka o prispevku za investi-
cijska vlaganja na področjih vodooskrbe,
odvajanja in čiščenja odpadnih voda in od-
laganja komunalnih odpadkov (Šentjernej) 5091

3095. Odlok o prazniku Občine Zreče 5092
3096. Razpis ponovnih volitve v Svet krajevne

skupnosti Liboje (Žalec) 5092
3097. Odlok o priznanju v Mestni občini Kranj 5092
3098. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-

loka o lokacijskem načrtu plinifikacije
Mestne občine Slovenj Gradec in Občine
Mislinja (Slovenj Gradec) 5093

MEDNARODNE POGODBE

60. Uredba o ratifikaciji Dogovora o izvaja-
nju sporazuma med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo o socialni varnosti 1517

– Popravek akta o nasledstvu sporazumov
nekdanje Jugoslavije s Kanado, ki naj os-
tanejo v veljavi med Republiko Slovenijo
in Kanado (BCANSNJ) 1522

x

Stran Stran



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 5108 Št. 63 – 10. X. 1997

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni
urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto 1997 je 13.860 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, računovodstvo,
naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – 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)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
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Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.

Pravkar izšlo!

Dr. Anjuta Bubnov Škoberne

PRAVNI VIDIKI
SOCIALNE VARNOSTI

ZA BREZPOSELNE
Slovenska ustava nima določbe o splošni vrednoti človekovega dostojanstva, kar je

njena bistvena pomanjkljivost, ugotavlja avtorica dela, ki je v mnogočem oblikovalo

bodoči slovenski zakon o zavarovanju za brezposelnost. Prav varovanje človekovega

dostojanstva, nadaljuje, mora biti namreč namen določanja pravic do dajatev med

brezposelnostjo. Socialno je lahko svoboden samo tisti, ki si lahko zagotovi sreds-

tva za življenje z delom, v obdobju, ko je brezposeln, pa dajatve iz neodvisnega

javnega sistema, ki ga organizira in nadzira ali izvaja država.

To je le ena med sklepnimi mislimi v knjigi, ki se vprašanja brezposelnosti loteva z

vseh pravnih zornih kotov. Dr. Anjuta Bubnov Škoberne posebno pozornost name-

nja tudi predstavitvi mednarodne ureditve, različnih tujih sistemov, v posebnih

poglavjih pa so primerjave med slovensko in nemško ureditvijo tega področja.

Knjiga ni namenjena le študentom pravnih fakultet, čeprav Slovenija z njo dobiva

prvi učbenik o brezposelnosti, temveč tudi vsem tistim, ki se poklicno ukvarjajo z

zaposlovanjem in posledicami brezposelnosti.

Cena: 5040 SIT (10426)
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