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MINISTRSTVA

114. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev

Na podlagi drugega odstavka 11. člena zakona o so-
cialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94 – odl.
US) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o standardih in normativih

socialnovarstvenih storitev

1. člen
V pravilniku o standardih in normativih socialnovarstve-

nih storitev (Uradni list RS, št. 52/95) se za 17. členom
doda nov 17.a člen, ki se glasi:

“17.a člen
Javni socialnovarstveni zavod, ki ne izpolnjuje s tem

pravilnikom določenih normativov storitev, lahko še do
31. decembra leta 2001 opravlja storitve z zmanjšanim šte-
vilom izvajalcev, kot jih določa ta pravilnik, če zmanjšanje ne
presega 25 odstotkov normativa posamezne storitve.

Do roka iz prejšnjega odstavka lahko začne opravljati
storitve pravna in fizična oseba, ki ne izpolnjuje s tem pravil-
nikom določenih normativov storitev, če pristojni organ ugo-
tovi, da odstopanje števila izvajalcev ne presega 25 odstot-
kov normativa posamezne storitve.”

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 038-020/95
Ljubljana, dne 9. januarja 1998.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve

115. Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške

Na podlagi 6. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 87/97)

r a z p i s u j em
volitve članov Sveta sodnikov za prekrške

Volitve članov Sveta sodnikov za prekrške bodo v pe-
tek, dne 30. 1. 1998  na sedežu Senata za prekrške Re-
publike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.

Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za
volilna opravila se šteje 16. 1. 1998.

Ljubljana, dne 5. januarja 1998.

Minister
za pravosodje

Tomaž Marušič l. r.

116. Navodila in pojasnila za izvedbo volitev članov
Sveta sodnikov za prekrške

Na podlagi 5. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 87/97) minister
za pravosodje izdaja

N A V O D I L A  I N  P O J A S N I L A
za izvedbo volitev članov Sveta sodnikov za

prekrške

I
1. Minister za pravosodje je na podlagi 5. člena zakona

o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških razpisal
volitve članov Sveta sodnikov za prekrške. Razglas o razpisu
volitev za člane Sveta sodnikov za prekrške določa, da bodo
volitve v petek, 30. januarja 1998 na sedežu Senata za
prekrške RS, Parmova 33, Ljubljana.

Za dan razpisa volitev, ko začnejo teči roki za volilna
opravila, se šteje 16. 1. 1998.

2. Ministrstvo za pravosodje pošlje vsem organom, na
katerih opravljajo svojo funkcijo sodniki za prekrške, zača-
sne volilne imenike. Morebitne pripombe na začasne volilne
imenike morajo sodniki za prekrške sporočiti na Ministrstvo
za pravosodje najkasneje do 23. 1. 1998.
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3. Volitve so neposredne in se izvedejo s tajnim glaso-
vanjem.

4. Volitve vodi volilna komisija, ki jo je imenoval zbor
sodnikov za prekrške I. stopnje in Senata za prekrške, dne
30. 7. 1997 v sestavi:

1. Maša Marguč, predsednica
Stanko Rape, namestnik predsednice
2. Mitja Škerlevaj, član
Jože Golič, namestnik člana
3. Silvo Ipavec, član
Nataša Vidovič, namestnica člana
4. Mira Pižmoht, članica
Jožica Turjak, namestnica članice
5. Janja Port, članica
Vlasta Kladnik Fridelj, namestnica članice.
Volilna komisija ima sedež na Parmovi 33 v Ljubljani.
Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči predsednik

ali njegov namestnik ter vsi člani ali njihovi namestniki, pri
tem pa lahko člana nadomešča katerikoli namestnik (priso-
ten mora biti torej predsednik volilne komisije ali njegov
namestnik ter še štirje člani ali njihovi namestniki). Če je član
ali namestnik člana volilne komisije kandidat za člana Sveta
sodnikov za prekrške, mu funkcija člana oziroma namestni-
ka člana volilne komisije preneha. Dokler je volilna komisija
sklepčna, namesto člana oziroma namestnika člana volilne
komisije, ki je hkrati kandidat za člana Sveta sodnikov za
prekrške, ni potrebno imenovati novega člana volilne komi-
sije.

Volilna komisija odloča skladno z določilom 28. člena
zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92 in
60/95).

Volilna komisija lahko imenuje tajnika volilne komisije.
Glasovanje na volišču bo vodil tričlanski volilni odbor,

ki ga bo imenovala volilna komisija. Kandidat za člana Sveta
sodnikov za prekrške ne sme sodelovati v volilnem odboru.

5. Skladno z določilom drugega odstavka 258.b člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških
sestavlja Svet sodnikov za prekrške enajst članov, ki jih
volijo sodniki za prekrške izmed sebe, pri čemer se iz vsake-
ga okrožja, določenega v 116. členu zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94 in 45/95) izvolita po dva sodnika
za prekrške, dva sodnika za prekrške pa se izvolita iz vrst
sodnikov za prekrške Senata za prekrške Republike Slove-
nije, predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije pa
je član Sveta sodnikov za prekrške po položaju.

Pravico voliti imajo vsi sodniki za prekrške, ki bodo na
dan glasovanja opravljali funkcijo sodnika za prekrške in
bodo vpisani v volilni imenik sodnikov za prekrške.

6. V Svet sodnikov za prekrške volijo sodniki za pre-
krške po naslednjih volilnih skupinah:

I. volilna skupina:
sodniki Senata za prekrške Republike Slovenije
II. volilna skupina:
sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na

območju Višjega sodišča v Ljubljani. V II. volilno skupino
spadajo sodniki za prekrške iz Brežic, Cerknice, Domžal,
Grosuplja, Hrastnika, Jesenic, Kamnika, Kočevja, Kranja,
Krškega, Litije, Ljubljane, Logatca, Metlika-Črnomelj, Nove-
ga mesta, Radovljice, Ribnice, Sevnice, Škofje Loke, Trži-
ča, Trbovelj, Trebnjega, Vrhnike in Zagorja.

III. volilna skupina:
sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na

območju Višjega sodišča v Celju. V III. volilno skupino spa-
dajo sodniki za prekrške iz Celja, Laškega, Mozirja, Sloven-
skih Konjic, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Velenja in Žalca

IV. volilna skupina:
sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na

območju Višjega sodišča v Mariboru. V IV. volilno skupino
spadajo sodniki za prekrške iz Dravograda, Gornje Radgo-
ne, Lenarta, Lendave, Ljutomera, Maribora, Murske Sobo-
te, Ormoža, Ptuja, Radelj, Raven na Koroškem, Slovenj
Gradca in Slovenske Bistrice.

V. volilna skupina:
sodniki za prekrške, ki opravljajo svojo funkcijo na

območju Višjega sodišča v Kopru. V V. volilno skupino spa-
dajo sodniki za prekrške iz Ajdovščine, Idrije, Ilirske Bistri-
ce, Izole, Kopra, Nove Gorice, Pirana, Postojne, Sežane in
Tolmina.

7. Pravico kandidirati za člana Sveta sodnikov za pre-
krške, ki se voli izmed sodnikov I. stopnje, ima vsak, ki
opravlja funkcijo sodnika za prekrške na I. stopnji s tem, da
lahko kandidira le v volilni skupini, ki zajema območje na
katerem opravlja funkcijo sodnika za prekrške (območja do-
ločena v 116. členu zakona o sodiščih). Pravico kandidirati
za člana Sveta sodnikov za prekrške, ki se izvoli izmed
sodnikov za prekrške Senata za prekrške RS ima sodnik, ki
opravlja funkcijo sodnika za prekrške na Senatu za pre-
krške RS.

II
Predlaganje kandidatov

1. Kandidate za Svet sodnikov za prekrške predlagajo
sodniki za prekrške pisno ali na zborih sodnikov za pre-
krške.

Izražanje podpore kandidatom za člana Sveta sodnikov
za prekrške je poimensko. Vsak sodnik za prekrške v posa-
mezni volilni skupini lahko podpre največ toliko kandidatov,
kot se voli članov Sveta sodnikov za prekrške iz posamezne
volilne skupine, torej dva. Vsakdo lahko podpre samo kandi-
date v tisti volilni skupini, v kateri ima pravico voliti člane
Sveta sodnikov za prekrške.

Ker se na kandidatno listo uvrstijo tisti kandidati, ki jih
je predlagalo največ sodnikov za prekrške, ne glede na to,
ali so bili predlagani pisno ali na sodniških zborih, se izraža-
nje podpore na pisni način oziroma na zboru sodnikov za
prekrške med seboj izključujeta.

2. Pisno predlaganje kandidatov
Sodnik, ki daje podporo predlaganemu kandidatu, iz-

polni obrazec »podpora kandidatu« in izpolnjen obrazec
preda predsedujočemu zbora sodnikov za prekrške za po-
samezno volilno skupino in sicer lahko že pred zborom
sodnikov za prekrške ali na samem zboru. Obrazec »podpo-
ra kandidatu«, ki bo skupaj s temi navodili priložen sodni-
kom za prekrške, vsebuje naslednje podatke:

– ime in priimek kandidata za člana Sveta sodnikov za
prekrške,

– leto rojstva,
– organ, na katerem opravlja kandidat funkcijo sodnika

za prekrške,
– priimek in ime sodnika za prekrške, ki daje podporo

kandidatu ter ime organa, na katerem opravlja funkcijo sod-
nika za prekrške.

Kandidaturi mora biti priloženo pisno soglasje kandida-
ta ter najmanj dva izpolnjena in podpisana obrazca, s kate-
rim se daje podpora kandidaturi.

Vsak sodnik za prekrške lahko podpre kateregakoli
kandidata, ki ga ima pravico voliti.

Možno je samopredlaganje.
3. Predlaganje kandidatov na zborih sodnikov za pre-

krške
Zbori sodnikov za prekrške bodo v sredo 21. 1. 1998

po posameznih volilnih skupinah.
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Vabila sodnikom za prekrške z navedbo kraja in ure
zbora sodnikov za prekrške v posamezni volilni skupini, bo
Ministrstvo za pravosodje poslalo vsem organom kjer oprav-
ljajo svojo funkcijo sodniki za prekrške.

Zbore sodnikov za prekrške vodijo:
– predsednik Senata za prekrške Republike Slovenije

zbor I. volilne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Ljubljani zbor II.

volilne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Celju zbor III. volil-

ne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Mariboru zbor IV.

volilne skupine,
– predstojnik Sodnika za prekrške v Kopru zbor V.

volilne skupine.
Predsedujoči seznani udeležence zbora o tem ali so že

pred zborom sodnikov za prekrške prispeli pisni predlogi za
kandidate. Pisne predloge lahko udeleženci predložijo tudi
na samem zboru sodnikov za prekrške. Lahko pa dajo pod-
poro kandidatu tudi ustno na zboru, kar se vpiše v zapisnik
zbora in sicer se vpiše podatek o udeležencih zbora, ki
predlagajo kandidata, zapisniku zbora pa se priloži pisno
soglasje predlaganega kandidata.

4. Glasovanje na zborih sodnikov za prekrške
Prisotni na zboru sodnikov za prekrške glasujejo o

vsakem predlaganem kandidatu za člana Sveta sodnikov za
prekrške, katerega sta podprla najmanj dva sodnika za pre-
krške. Število glasov, ki jih je dobil posamezni predlagani
kandidat, se vpiše v zapisnik.

Če je več kandidatov dobilo enako število glasov in bi
zato prišli na kandidatno listo več kot štirje kandidati, se
glasovanje med kandidati za četrto mesto ponavlja toliko
časa, da dobijo kandidati različno število glasov.

Zapisnik o delu sodniškega zbora, pisne podpore kan-
didatom in pisna soglasja kandidatov, se dostavijo volilni
komisiji najkasneje do petka, 23. 1. 1998.

5. Oblikovanje liste kandidatov
Liste kandidatov oblikuje volilna komisija na podlagi

zapisnikov iz zborov sodnikov za prekrške. Ob smiselni upo-
rabi 24. člena zakona o sodiščih mora biti število kandidatov
na listi večje kot število članov, ki se jih voli, vendar največ
dvakrat toliko kandidatov, kot se voli članov Sveta sodnikov
za prekrške v posamezni volilni skupini (torej za vse volilne
skupine najmanj 3 kandidati in največ 4 kandidati).

Če bo število kandidatov večje, kot to dopušča zakon,
bo volilna komisija uvrstila na kandidatno listo tiste kandida-
te, ki so na zborih sodnikov za prekrške dobili največ glasov.

Na kandidatno listo bodo kandidati vpisani po vrstnem
redu glede na dobljeno podporo. Če imata več kandidatov
enako število glasov, bo volilna komisija vrstni red določila z
žrebom.

III
Glasovanje

1. Glasovanje na volišču bo 30. 1. 1998. Za glasova-
nje na volišču se smiselno uporabljajo določbe IX. poglavje
zakona o volitvah v Državni zbor.

2. Glasovnica vsebuje:
– oznako volilne skupine,
– zaporedno številko in ime in priimek kandidatov po

vrstnem redu glede na število dobljenih podpor,
– navodilo o načinu glasovanja.
Volilec lahko glasuje za največ dva kandidata. Glasuje

se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata.
3. Delo na volišču bo opravljal volilni odbor. Volišče bo

na sedežu Senata za prekrške Republike Slovenije na Par-
movi 33 v Ljubljani in bo odprto od 9. do 15. ure.

4. Vsak kandidat ima pravico določiti zaupnika. Zaup-
nik je lahko samo sodnik za prekrške. Kdo je zaupnik, mora
kandidat sporočiti najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja
volilni komisiji, ki bo izdala zaupniku potrdilo in o njem
obvestila volilni odbor.

IV
Za potrebe dela volilne komisije bo volilna komisija

uporabljala žig, ki ga bo volilna komisija določila z sklepom.

V
Ta pojasnila se pošljejo vsem organom, na katerih

opravljajo svojo funkcijo sodniki za prekrške.

Št. 008-1/98
Ljubljana, dne 9. januarja 1998.

Tomaž Marušič l. r.
Minister

za pravosodje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

117. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o
opravljanju poslov z vrednostnimi papirji

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena, drugega od-
stavka 50. člena, 57. člena in prve alinee 62. člena zakona
o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja
Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o spremembi in dopolnitvi sklepa o opravljanju

poslov z vrednostnimi papirji

1. člen
V 18. členu sklepa o opravljanju poslov z vrednostnimi

papirji (Uradni list RS, št. 23/97, 32/97, 42/97) se za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

“(2) Borzno posredniška družba mora v svojem imenu
in za račun strank skleniti pogodbo o deponiranju denarnih
sredstev strank, ki jih vodi na računu iz prvega odstavka tega
člena, pri Banki Slovenije.”

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji,
četrti in peti odstavek.

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

nem listu Republike Slovenije.
Borzno posredniška družba mora pogodbo iz drugega

odstavka 18. člena skleniti najkasneje do 1. 2. 1998.

Št. 62/98
Ljubljana, dne 7. januarja 1998.

Predsednik
strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih
papirjev

dr. Dušan Mramor l. r.
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118. Sklep o potrditvi delovnega zvezka IGRAJE
SKOZI MATEMATIKO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

delovnega zvezka
IGRAJE SKOZI MATEMATIKO,

ki ga je napisala
Sonja Hernja

Delovni zvezek IGRAJE SKOZI MATEMATIKO se potrdi
kot delovni zvezek za pouk matematike v 4. razredu os-
novne šole za 5 šolskih let. Delovni zvezek je ilustriral Alen
Bauer, recenzirali prof. dr. Jože Lep, Polona Vesenjak, mag.
Franci Požgan, lektorirala Ileana Kopčavar. V letu 1998
založila in izdala Založba Rokus, Studenec 2 a, Grad Fužine,
1001 Ljubljana.

Št. 612-194/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

119. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJ JEZIK,
TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK, SLOVENSKI JEZIK 5

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

delovnega zvezka
MOJ JEZIK, TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK, SLOVENSKI

JEZIK 5,
ki ga je napisala

Zdenka Hiti

Delovni zvezek MOJ JEZIK, TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK,
SLOVENSKI JEZIK 5 se potrdi kot delovni zvezek za pouk
slovenskega jezika v 5. razredu osnovne šole za 5 (pet)
šolskih let. Delovni zvezek je ilustriral Alen Bauer, recenzirali
dr. Viktor Majdič, dr. Breda Pogorelc, Nevenka Drusany,
lektorirala Zdenka Hiti. V letu 1997 založila in izdala Založba
Rokus, Studenec 2 a, Grad Fužine, 1001 Ljubljana.

Št. 612-195/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

120. Sklep o potrditvi delovnega zvezka MOJ JEZIK,
TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK, SLOVENSKI JEZIK 6

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

delovnega zvezka
MOJ JEZIK, TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK, SLOVENSKI

JEZIK 6,
ki sta ga napisali

Barica Crnič, Zdenka Hiti

Delovni zvezek MOJ JEZIK, TVOJ JEZIK, NAŠ JEZIK,
SLOVENSKI JEZIK 6 se potrdi kot delovni zvezek za pouk
slovenskega jezika v 6. razredu osnovne šole za 5 (pet)
šolskih let. Delovni zvezek je ilustriral Alen Bauer, recenzirali
dr. Viktor Majdič, dr. Breda Pogorelc, Nevenka Drusany,
lektorirali Barica Crnič, Zdenka Hiti. V letu 1997 založila in
izdala Založba Rokus, Studenec 2 a, Grad Fužine, 1001
Ljubljana.

Št. 612-196/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

121. Sklep o potrditvi učbenika RAČUNALNIŠTVO IN
INFORMATIKA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi
učbenika

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA,
ki ga je napisal

Ljubomir Kostrevc

Učbenik RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA se potrdi
kot učbenik za pouk računalništva in informatike v srednji
šoli za 3 (tri) šolska leta. Učbenik je ilustriral Maje Gedei,
recenzirala dr. Saša Divjak, Marko Klasinc, lektorirala Tea
Mejak. V letu 1997 založila in izdala Pasadena d. o.o.,
Celovška 43, 1000 Ljubljana.

Št. 612-197/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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122. Sklep o potrditvi delovnega zvezka POJMO IN
IGRAJMO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

delovnega zvezka
POJMO IN IGRAJMO,

ga je napisala
Alenka Peric

Delovni zvezek POJMO IN IGRAJMO se potrdi kot
delovni zvezek za pouk nauka o glasbi za glasbene šole in za
pripravnico za 5 (pet) šolskih let. Delovni zvezek je ilustriral
Valdi Peric, recenzirali mag. Branka Rotar Pance, mag.
Majda Zaveršnik Puc, lektoriral Matjaž Varšek. V letu 1998
založila in izdala Debora d.o.o., Jeranova 1A, 1000 Ljub-
ljana.

Št. 612-198/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

123. Sklep o potrditvi učbenika GLASBENI STAVEK,
HARMONIJA II

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi
učbenika

GLASBENI STAVEK, HARMONIJA II,
ki ga je napisal
Janez Osredkar

Učbenik GLASBENI STAVEK, HARMONIJA II se potrdi
kot učbenik za pouk glasbenega stavka v 2. in 3. letniku
srednje glasbene šole za 5 (pet) šolskih let. Učbenik je
ilustrirala Milena Jarc (notografija), recenzirali prof. Danijel
Škerl, mag. Marko Mihevc, Tomaž Habe, lektoriral Božidar
Vračko. V letu 1998 založil in izdal ZRSŠ, Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, Poljanska 28, 1000 Ljubljana.

Št. 612-199/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

124. Sklep o potrditvi učbenika RAZVOJ PLESA IN
BALETA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi
učbenika

RAZVOJ PLESA IN BALETA,
ki ga je napisal

Iko Otrin

Učbenik RAZVOJ PLESA IN BALETA se potrdi kot
učbenik za pouk zgodovine plesa in glasbe, klasičnega ba-
leta, stilskih plesov v glasbeni gimnaziji in srednji glasbeni in
baletni šoli za 5 (pet) šolskih let. Učbenik je uporabljeno
arhivsko slikovno gradivo, recenzirali dr. Manca Špendal,
Bojana Kunst, lektoriral Božidar Vračko. V letu 1997 založila
in izdala Debora d.o.o., Jeranova 1A, 1000 Ljubljana.

Št. 612-200/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

125. Sklep o potrditvi učnega sredstva - delovnega
zvezka IGRAJMO SE MATEMATIKO

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

učnega sredstva - delovnega zvezka
IGRAJMO SE MATEMATIKO,

ki so ga napisali
Mara Cotič, Tatjana Hodnik, Niki Krota Bagari

Delovni zvezek IGRAJMO SE MATEMATIKO se potrdi
kot učno sredstvo - delovni zvezek za pouk matematike v 3.
in 4. razredu osnovne šole za 5 (pet) šolskih let. Delovni
zvezek je ilustrirala Tina Cotič, računalniško oblikovanje Uroš
Čadež in Niki Krota Bagari, recenzirala dr. Jože Malešič,
Darjo Felda, lektorirala Vida Kušče. V letu 1996 založil in
izdal ZRSŠ, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljans-
ka 28, 1000 Ljubljana.

Št. 612-201/97
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje
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126. Sklep o potrditvi učnega sredstva ANGLEŠČINA
PO MAVRIČNI BLJIŽNJICI, Preglednica temeljev
angleške slovnice

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

učnega sredstva
ANGLEŠČINA PO MAVRIČNI BLJIŽNJICI,
Preglednica temeljev angleške slovnice,

ki ga je napisala
Dušica Kunaver

Učno sredstvo ANGLEŠČINA PO MAVRIČNI
BLJIŽNJICI, Preglednica temeljev angleške slovnice se
potrdi kot učno sredstvo za pouk angleškega jezika v os-
novni šoli za 5 (pet) šolskih let. Ilustrirala Dušica Kunaver;
recenzirale doc dr. Margaret Davis, Vladka Pance, Marjeta
Peterlin, Antonija Marija Kobilica; lektorirali Vladka Pance,
John Hart (angleški jezik), mag. Brigita Lipovšek (slovenski
jezik). V letu 1997 izdala in založila TOP Regionalni
izobraževalni center Radovljica, Šercerjeva 22, 4240 Ra-
dovljica in Dušica Kunaver, Messesnelova 8, 1000 Ljublja-
na.

Št. 612-202/97
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

127. Sklep o potrditvi učnega sredstva MAVRIČNE
STOPNICE DO ANGLEŠČINE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

učnega sredstva
MAVRIČNE STOPNICE DO ANGLEŠČINE,

ki ga je napisala
Dušica Kunaver

Učno sredstvo MAVRIČNE STOPNICE DO AN-
GLEŠČINE se potrdi kot učno sredstvo za pouk angleškega
jezika v osnovni šoli za 5 (pet) šolskih let. Ilustrirala Dušica
Kunaver; recenzirale doc dr. Margaret Davis, Vladka Pance,
Marjeta Peterlin, Antonija Marija Kobilica; lektorirali Vladka
Pance, John Hart (angleški jezik), mag. Brigita Lipovšek
(slovenski jezik). V letu 1997 izdala in založila TOP Region-
alni izobraževalni center Radovljica, Šercerjeva 22, 4240
Radovljica in Dušica Kunaver, Messesnelova 8, 1000
Ljubljana.

Št. 612-203/97
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

128. Sklep o potrditvi učnega sredstva SOCIOLOGIJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

učnega sredstva
SOCIOLOGIJA,

ki ga je napisala
Tatjana Šček Prebil

Učno sredstvo SOCIOLOGIJA se potrdi kot učno sred-
stvo za pouk sociologija v 3. letniku srednje tehnične in
strokovne šole za 2 (dve) šolski leti. Recenzirala dr. Marko
Kerševan, Mirjam Počkar; lektorirali Elizabeta Klarič, Marja-
na Mastinšek Šuštar. V letu 1998 izdala in založila D2, DE
DVA, Stritarjeva 21, p.p. 60, 6250 Ilirska Bistrica.

Št. 612-204/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

129. Sklep o potrditvi učnega sredstva DRUŽBENA
ZNANJA

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

učnega sredstva
DRUŽBENA ZNANJA,

ki ga je napisala
Tatjana Šček Prebil

Učno sredstvo DRUŽBENA ZNANJA se potrdi kot učno
sredstvo za pouk družbenih znanj za poklicne šole za 2 (dve)
šolski leti. Recenzirala dr. Marko Kerševan, Mirjam Počkar;
lektorirala Marjana Mastinšek Šuštar. V letu 1998 izdala in
založila D2, DE DVA, Stritarjeva 21, p.p. 60, 6250 Ilirska
Bistrica.
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Št. 612-205/97
Ljubljana, dne 18. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

130. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKE

NARODNE IN OTROŠKE

Na podlagi 25. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje
na seji, dne 18. 12. 1997 sprejel

S K L E P
o potrditvi

učnega sredstva
SLOVENSKE NARODNE IN OTROŠKE,

ki ga je napisal
Dušan Vodišek

Učno sredstvo SLOVENSKE NARODNE IN OTROŠKE
se potrdi kot učno sredstvo za pouk violine od 1.-4. razreda
glasbene šole za 5 (pet) šolskih let. Notografija: Milena
Jarc; recenzirali Ciril Veronek, Uroš Krek, Igor Ozim, Jožica
Zupan; lektorirala Rija Arko. V letu 1997 izdala in založila
D2, DE DVA, Stritarjeva 21, p.p. 60, 6250 Ilirska Bistrica.

Št. 612-206/97
Ljubljana, dne 22. decembra 1997.

dr. Marjan Hribar l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS za splošno
izobraževanje

131. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji,

december 1997

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 listi-
ne o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slove-
nije objavlja

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

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih izdelkov
pri proizvajalcih decembra 1997 v primerjavi z novembrom
1997 je bil 0,008.

2. Koeficient rasti cen industrijskih izdelkov pri proizva-
jalcih od začetka leta do decembra 1997 je bil 0,068.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih izdelkov pri proizvajalcih od začetka leta do decembra
1997 je bil 0,006.

4. Mesečni koeficient rasti cen na drobno decembra
1997 v primerjavi z decembrom 1997 je bil 0,003.

5. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
decembra 1997 je bil 0,094.

6. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do decembra 1997 je bil 0,007.

7. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do decembra 1997 v primerjavi s povpreč-
jem leta 1996 je bil 0,084.

Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.

Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

Tomaž Banovec l. r.
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OBČINE

GORIŠNICA

132. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj
za obdobje 1986–2000 za območje Občine
Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
19. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin
Ormož in Ptuj, št. 12/95, 5/96) je Občinski svet občine
Gorišnica na seji dne 23. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ptuj

za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996

1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Gorišnica spre-

menijo in dopolnijo prostorske sestavine dolgoročnega pla-
na Občine Ptuj za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v
letu 1994 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86,
20/88, 2/90, 12/93, 16/94).

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-

ročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000, dopol-
njenega v letu 1994, se nanašajo na spremembe kart v
merilu 1:25000 in 1:5000, in sicer na zasnovo primarne
rabe prostora in zasnovo prometnega omrežja.

Karte so sestavni del odloka.

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

nem listu RS.

Št. 012-75/97
Gorišnica, dne 24. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

133. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje
Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000,
dopolnjenega v letu 1994 (Uradni vestnik občin Ormož in
Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94), in 19.
člena statuta Občine Gorišnica (Uradni vestnik občin Ormož
in Ptuj, št. 12/95, 5/96) je Občinski svet občine Gorišnica
na seji dne 23. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje

Občine Gorišnica, dopolnjenega v letu 1996

1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Gorišnica spre-

menijo in dopolnijo prostorske sestavine srednjeročnega
družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, do-
polnjenega leta 1994 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj,
št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93,
16/94).

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin sred-

njeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje
1986–1990, dopolnjenega leta 1994, za območje Občine
Gorišnica so naslednje:

– v točki 5.1.9., to je območje Krajevne skupnosti
Gorišnica, se spremeni tabela tako:

– v prvi, drugi, tretji, peti, šesti in deseti vrsti se spre-
meni površina, tako da se spremenjene 1., 2., 3., 5., 6. in
10. vrsta glasijo:

»S1 Moškanjci 39,63 ha SKP PUP«
»S2 Zamušani 14,53 ha SKP PUP«
»S3 Gorišnica 49,28 ha SKP PUP«
»S5 Zagojiči 7,60 ha SKP PUP«
»S6 Formin I 20,99 ha SKP PUP«
»S10 Mala vas 10,98 ha SKP PUP«
– za 14. vrsto (P3 Formin MHE PUP) se vstavi nova

vrsta, ki glasi:
»P4 Moškanjci 0,81 ha betonarna PUP«
– izvzame se predzadnja vrsta, ki glasi:
»R1 Muretinci – golf 83,64 ha rekreacijski center UN«
– za predzadnjo vrsto se vstavi nova vrsta, ki glasi:
»R2 Kanal 146,55 ha energetska, vodnogospodarska

UN«
– na koncu točke b) Prometna infrastruktura se za dru-

go alineo vstavi tretja alinea, ki se glasi: »izgradnja nadvoza
čez železniško progo Ptuj–Ormož v Zamušanih«

– v točki 5.1.23., to je območje Krajevne skupnosti
Cirkulane, se spremeni tabela tako:

– za 5. vrsto (R1 Borl – Veliki vrh 73,23 ha rekreacija
UN) se vstavi nova vrsta, ki glasi:

»R2 Cirkulane 1,25 ha dvonamenska raba: šport-re-
kreacija, kmetijstvo PUP«

– v točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se v prvem
odstavku izvzame 5. alinea, ki glasi:

»P9,23-R1 in P23-Kul Grad Borl UN«
– v točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se za zadnjo

alineo prvega odstavka dodata novi alinei:
– P9-R2 Kanal UN
– P9 magistralna cesta Hajdina–Ormož LN
– v točki 5.2. Prostorski izvedbeni načrti se izvzame

celotno besedilo podtočke 5.2.5. P9,23-R1 in P23, Kul-
Grad Borl,

– za točko 5.2.25. (P11-S6/III Rabelčja vas – zahod
(»Breg«) se dodata naslednji točki:

– 5.2.26. P9-R2 Kanal
Programske zasnove za ureditveni načrt Kanal za ob-

močje P9 – R2 (dovodni in odvodni kanal HE Formin z
elektrarno)
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1. meje območja in obodna parcelacija

Celotno ureditveno območje Kanal meri skupno ca.
146,55 ha.

Območje se deli v dve enoti:
1.1. dovodni Kanal HE Formin z objektom elektrarne

na območju Občine Gorišnica, ki obsega strugo kanala,
brežine in poti ob kanalu ter objekt elektrarne. Na zahodu
meji na občinsko mejo med Mestno občino Ptuj in Občino
Gorišnica, na vzhodu pa se zaključi z objektom elektrarne.

1.2. odvodni Kanal HE Formin, ki obsega strugo kana-
la, brežine in poti ob kanalu. Obsega območje med objek-
tom elektrarne in občinsko mejo med Občino Gorišnica in
Občino Ormož.

Obodna parcelacija:
Izhodišče je občinska meja med Mestno občino Ptuj in

Občino Gorišnica, ki poteka čez dovodni kanal HE Formin.
Izhodiščna točka je skrajna severna točka na stičišču parcel
370 k.o. Sobetinci in 368 k.o. Zagojiči.

Od izhodišča poteka severna meja območja v liniji proti
SV po severnih robovih parcel 368 k.o. Zagojiči, 517 k.o.
Muretinci, 510 k.o. Gajevci in delu roba parcele 511/1, ki v
zaključnem loku v liniji nepravilne oblike vodi do objekta
elektrarne, ga vključi in se nadaljuje od elektrarne v liniji
najprej proti JV, nato se obrne proti SV po severnem robu
parcele odvodnega kanala HE Formin 511/2 k.o. Formin
do občinske meje med Občino Gorišnica in Občino Ormož.
Tu se linija obrne proti J po občinski meji do stičišča parcel
318/2 in 511/2 k.o. Formin in se nadaljuje v smeri proti Z
po južnem robu parcele 511/2 k.o. Formin do objekta HE
Formin, ga vključi in v liniji nepravilne oblike preseka parcelo
511/1 do stika s parcelo 511/4 k.o. Formin, nato pa v
smeri proti Z poteka naprej po južnih robovih parcel 511/1
k.o. Formin, 510 k.o. Gajevci, 517 k.o. Muretinci in 368
k.o. Zagojiči ter se zaključi z občinsko mejo med Mestno
občino Ptuj in Občino Gorišnica.

2. namenska raba

Energetska, vodnogospodarska
Osnovna namembnost obeh kanalov je energetska in

vodnogospodarska. Služita potrebam HE Formin. Hkrati pa
vodna masa predstavlja pomemben vodni vir za bogatenje
podtalnice Ptujskega polja in za namakanje kmetijskih povr-
šin.

Objekt HE Formin služi za proizvodnjo električne ener-
gije. Razvoj dodatnih dejavnosti v območju Kanal ni predvi-
den.

3. usmeritve za urbanistično, arhitektonsko
in krajinsko načrtovanje

Za območje Kanal spremembe niso predvidene.

4. usmeritve za varstvo naravne in kulturne dediščine

Na območju P9 – R2 ni posebej varovanih objektov in
krajine.

5. promet

Obstoječih je več prečnih poljskih poti, ki vodijo do
območja in ob njem. Dovodni kanal prečkajo most v Zagoji-
čih, most, ki povezuje Gorišnico z Gajevci, in most v Formi-
nu.

Sam objekt HE Formin ima zgrajeno cestno povezavo z
obeh bregov kanala.

6. komunalna infrastruktura

Zgrajena je hidrocentrala Formin.

7. zmogljivosti območja
7.1. Obstoječe zmogljivosti in objekti:
Oba kanala in elektrarna so zgrajeni kot namenski ener-

getski objekti za proizvodnjo električne energije. Vodna ma-
sa se rabi za namakanje kmetijskih zemljišč in bogatenje
podtalnice vodnega vira v Mihovcih.

7.2. Nove zmogljivosti in objekti:
novi objekti niso predvideni.

8. usmeritve za obrambo in zaščito prebivalstva
Ukrepi za varstvo pred požarom in naravnimi nesrečami

bodo v celoti upoštevani.
Zaklonišča so predvidena le, če to veljavni predpisi

zahtevajo.
– 5.2.27. P9 magistralna cesta Hajdina–Ormož
Programske zasnove za lokacijski načrt magistralne

ceste Hajdina–Ormož za območje P9 obravnavajo območje
odseka magistralne ceste Hajdina–Ormož s pripadajočimi
ureditvami prostora.

Programske zasnove podrobno opredeljujejo predvi-
den poseg in določajo:

– območje po parcelnih številkah,
– organizacijo dejavnosti,
– tehnološke pogoje in omejitve,
– podrobnejšo namensko rabo površin,
– infrastrukturna omrežja, objekte in naprave,
– usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko

oblikovanje,
– usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine

ter značilnih kakovostnih prvin krajine,
– usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in de-

lovnega okolja,
– usmeritve za rabo prostora za obrambo in zaščito.

1. območje po parcelnih številkah
Programska zasnova obsega naslednje parcele:
k.o. Zagojiči
268, 352/2, 360/6, 360/5, 366/7, 260/1, 266,

265/1, 260/4, 260/8, 260/3, 260/9, 259/2, 257/2,
255/2, 254/7, 254/18, 254/8, 254/10, 253/2, 251/5,
251/2, 252, 248/3, 248/2, 248/1, 248/4, 247/2,
247/1, 247/3, 354, 244/1, 282/1, 242/2, 241/1,
238/1, 355/1, 237, 239/1, 239/2, 236, 235, 234,
239/2, 238/2, 379

k.o. Muretinci
509, 51, 50, 49/1, 42/2, 42/3, 42/5, 36/3, 36/1,

35/1, 35/2, 31, 30, 25/2, 25/1, 24/3, 41, 24/3
k.o. Mala vas
228, 229/2, 229/3, 230/1, 230/6, 230/2, 231/3
k.o. Gajevci
498/2, 303/7, 303/1, 303/8, 303/10, 498/1,

304/1, 304/2, 305/2, 305/3, 293, 292/2, 292/1, 291,
290/2, 290/1, 289, 307, 308/2, 308/1, 309, 310,
311/3, 311/1, 312, 279, 278, 275, 274, 271/1, 271/2,
271/3, 270/2, 269, 268, 267, 263/1, 325/2, 326/2,
260/4, 327, 328, 499/5, 255/2, 254, 491, 492, 493/1,
516, 511, 513, 415/6, 415/1, 415/5, 415/4, 344/2,
367/1, 367/2, 367/3, 367/4, 367/5, 369, 502/1,
415/7, 368, 365/1, 466, 467, 468/1, 469/1, 470/1,
471/3, 471/2, 471/1, 473/1, 474/1, 475/1, 475/5,
480, 502/3, 484, 485, 497/4, 483, 486/1, 486/2,
449/10, 6/1

k.o. Formin
90, 89, 87, 511/4, 91/3, 91/5, 511/9, 91/11,

511/5, 489/8, 484/1, 511/10, 511/8, 91/12, 474,
466/1, 466/2, 452/1, 491/1, 450/1, 435/1, 432,
424/2, 424/3, 424/4, 424/1, 482/1, 425, 377/3, 431,
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377/1, 379/3, 378/8, 378/7, 242/7, 375/2, 375/1,
378/1, 295, 499/3, 59, 261/2, 261/5, 261/3, 261/7,
261/6, 267/7, 267/8, 267/2, 270/4, 270/3, 280/2,
282/1, 289/3, 289/2, 292/1, 297, 300/3, 300/2,
300/4, 300/5, 307, 314/1, 317/2, 318/2, 501/11

2. tehnološki pogoji in omejitve
Trasa poteka po ravninskem delu Ptujskega polja. Proti

severu ravnino zapirajo pobočja Slovenskih goric, proti jugu
pa Dravinjske gorice in Haloze. Ravnino tvorijo široke, 2–4
metre visoke terase z nizkimi do visokimi ježami, ki jih je
izoblikovala Drava s selitvijo in poglabljanjem struge. Po
najnižjem delu teče reka Drava, ki je delno akumulirana v
Ptujsko in Ormoško jezero. Drobne reliefne oblike tvorijo
ohranjeni mrtvi rokavi reke Drave in vzporedni razbremenilni
tokovi Struge in Studenčnice. Delno ohranjeni so tudi stari
rokavi dravskih pritokov.

Najstarejšo osnovo tega prostora tvorijo zgornje mio-
censki peščeni laporji. Podobni laporji srednjega miocena
so povsod pod Dravsko-Ptujskim poljem in proti jugu izda-
njajo v Halozah in Dravinjskih goricah s primešanimi konglo-
meratiziranimi prodi in peščenjaki. Te plasti se v manjšem
obsegu pojavljajo tik ob železniški progi ter povsod pod
dravskim prodom. Ob trasi je tudi zanemarljiv delež pliocen-
skih plasti. Manjši vkopi bodo vanje posegali le ob zaključku
trase. Pretežni del prostora je zapolnjen s pleistocenskim in
holocenskim rečnim prodom, ki je odložen v značilnih tera-
sah. Debelina prodov znaša v bližini Drave nekaj metrov,
proti sredini in robu ravnine pa več 10 metrov. Na površini
so tanke (do 30 cm debele) plasti humusa, na poplavnih
terasah pa je prod pokrit le z meljem in meljno glino.

Na območju trase je reka Drava urejena v sistem HE
Formin, ki ga sestavljajo Ptujsko jezero, obdano z nasipi in
drenažnimi jarki, jez Markovci, dovodni kanal do HE Formin
in odvodni kanal, ki se izliva v Dravo pred Ormožem. Reka
Drava je v tem delu izrazito meandrasta in ima široko korito z
obsežnimi preplavnimi robovi. Drava pod Markovci odvaja
dveletne visoke vode, ki presegajo pretok elektrarne, višje
vode pa poplavljajo inundacijsko območje, ki seže do kana-
la HE Formin.

Pritoki Drave so večji del regulirani, pretežno na deset-
letne visoke vode, zato je tudi ob njih občasno lokalno
poplavljanje.

Za območje je značilen visok nivo talne vode. Vodopre-
pustnost talnih sedimentov je visoka. Debeline vodonosnih
plasti se gibljejo med 3–12 metrov. Gladina na zgornji terasi
Dravskega polja je okrog 10 metrov pod terenom, na spod-
nji terasi (Šturmovci) pa le 1 meter pod terenom. Na Ptuj-
skem polju so gladine podtalnice v plitvejši legi – okrog 5
metrov na zgornji terasi in 2 metra pod terenom na spodnji
terasi. Podtalnica je izredno pomemben vir za oskrbo s pitno
vodo.

Širše območje leži v zmernem celinskem podnebju.
Najvišje letne temperature so največ 35° C, najnižje pa –
20° C. Povprečno so tla zmrznjena ca. 3 mesece, zamrzni-
tve segajo do globine 70 cm. Odjuge, ki se pojavljajo v
obdobjih zamrznitve, neugodno vplivajo na cestno telo.

3. organizacija dejavnosti
Programska zasnova obravnava odsek magistralne ce-

ste M3 Hajdina–Ormož na območju Občine Gorišnica.
Celoten odsek magistralne ceste poteka od prestavitve

Mariborske ceste v Ptuju južno od današnje Mariborske
ceste, prečka železniško progo Pragersko–Ptuj in poteka v
nadaljevanju ob južnem nasipu Ptujskega jezera, prečka
Dravo pri jezu v Markovcih in poteka v nadaljevanju ob
južnem nasipu kanala HE Formin do meje z Občino Ormož.

Preko območja Občine Gorišnica poteka odsek trase
ob južnem delu kanala HE Formin v dolžini 7.100 m. Trasa
poteka od občinske meje z Mestno občino Ptuj, pri križanju
lokalne ceste proti Zagojičem deviira proti jugu in se v nada-
ljevanju ponovno približa kanalu HE Formin, poteka severno
od naselja Placerovci vse do meje z občino Ormož.

Na obravnavanem območju se predvidi:
– magistralna cesta v dolžini 7.100 m,
– vsi spremljajoči objekti, deviacije, mostovi, prepusti,
– vsi priključki na obstoječe cestno omrežje,
– protihrupne bariere v Placerovcih,
– vodnogospodarske ureditve vseh vodotokov, ki jih

trasa prečka.
Zaradi gradnje magistralne ceste bo potrebno predvi-

doma porušiti dva stanovanjska objekta v Placerovcih in en
stanovanjski objekt ob poljski poti ob občinski meji z Mestno
občino Ptuj.

4. namenska raba prostora
Trasa magistralne ceste poteka večidel po kmetijskih

zemljiščih, ki so trajno namenjena kmetijski rabi in so v
prostorskih planih (republiških in občinskih) opredeljena kot
1. območje kmetijskih zemljišč. Večina 1. območja kmetij-
skih zemljišč na območju trase zaradi ravnega reliefa in s
tem dobrih možnosti za obdelavo tal sodi v I. in II. kategorijo
kmetijskih zemljišč, razen na aluvialnih nanosih, kjer so tla
zaradi vlažnosti III. kategorije.

Območje kompleksnega urejanja meri 8,52 ha. Trasa
poteka večidel po kmetijskih območjih. Na urbano območje
posega trasa na območju Placerovcev, kjer poteka preko
SV dela naselja. Na tem odseku je potrebno v dolžini cca
350 m z ustreznimi ukrepi zmanjšati negativen vpliv na bival-
no okolje.

5. infrastrukturna omrežja, objekti
in naprave

Predvidena trasa magistralne ceste ne križa obstoječe-
ga kanalizacijskega omrežja, saj poteka večidel po neurba-
nih površinah.

Trasa magistralne ceste prečka obstoječe oziroma
predvidene vodovodne cevovode. Križanja morajo biti izve-
dena v zaščitnih kinetah z obojestranskimi jaški.

Trasa magistralne ceste križa oziroma se približa obsto-
ječim 110 kV oziroma 20 kV daljnovodom. Vsa križanja in
prestavitve stebrov se izvedejo v skladu s predpisi. Na me-
stih, kjer ni možno doseči predvidenih odmikov, je potrebno
pri nadaljnjem načrtovanju poiskati ustrezno rešitev za pre-
stavitev daljnovoda oziroma manjšo korekturo trase.

Magistralna cesta prečka več kablov oziroma prostih
vodov medkrajevnega in krajevnega telekomunikacijskega
omrežja. Na mestih križanja se predvidi zaščita TK kablov s
cevmi. Prostovodne TK linije se na mestih križanja kablirajo.

6. usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje

Trasa magistralne ceste in z njo povezane ureditve
predstavljajo velik poseg v prostoru in krajini, zato morajo
ureditve kontaktnega prostora upoštevati:

1. Urbani prostor:
– trasa magistralne ceste se naj prilagaja obstoječemu

urbanemu razvoju, križišča in druge ureditve se prilagodijo
veljavnim prostorskim dokumentom,

– zagotovitvi varstvo pred vplivi magistralne ceste v smi-
slu hrupa in onesnaženja zraka,

– nasilne posege v razdelitev prostora je potrebno ure-
jati z oblikovalskimi rešitvami ceste in kontaktnega območja,
funkcionalnimi prehodi in ohranitvijo obstoječih povezav.
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2. Odprti prostor – krajina:
– pri vseh stikih magistralne ceste s kmetijskimi površi-

nami je potrebno na novo organizirati kmetijski prostor,
– vse večje projektirane nasipe je potrebno posebno

skrbno oblikovati,
– potrebne regulacije vodotokov morajo upoštevati ti-

piko krajinske slike. Vzdolžni profili naj bodo rahlo vijugasti,
prečni profili pa v različnih naklonih. Zagotovljeno mora biti
nemoteno delovanje habitata,

– vse zasaditve v odprtem prostoru naj pretežno upo-
števajo izbor sadik iz vrst avtohtone vegetacije.

3. Usmeritve za arhitektonsko oblikovanje objektov:
– vsi objekti morajo biti arhitekturno oblikovani in izve-

deni tako, da so usklajeni z urbano in krajinsko podobo
prostora.

7. usmeritve za zavarovanje naravne
in kulturne dediščine in značilnih kakovostnih prvin krajine

Pri urejanju posegov zaradi gradnje magistralne ceste
je potrebno upoštevati posebnosti in značilnosti tega dela
Dravskega in Ptujskega polja. Za ohranitev biotopske pe-
strosti prostora je potrebno ohraniti najbolj ogrožene bioto-
pe oziroma obnoviti naravno stanje ali pa urediti nadomest-
ne ali sekundarne biotope. Ohraniti je potrebno mokrišča in
vlažne travnike.

8. usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja

Za zaščito pred prekomernim hrupom morajo biti zgra-
jene protihrupne bariere na odseku, kjer bodo preseženi
dopustni nivoji hrupa v stanovanjskem bivalnem okolju.

Vsi potrebni ukrepi se opredelijo v poročilu o vplivih na
okolje.

9. usmeritve za rabo prostora za obrambo
in zaščito

Za zagotovitev požarne varnosti objektov morajo biti
zagotovljeni dovozi za intervencijska vozila.

Vsi nasipi in ukopi morajo biti izvedeni tako, da ne bo
prihajalo do erozijskih procesov.

Za gradnjo magistralne ceste ni posebnih pogojev z
vidika obrambe.

10. tolerance

Vsi predvideni ukrepi se detajlno opredelijo v lokacij-
skem načrtu. Pri realizaciji določil iz programske zasnove so
dopustna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem
proučevanju poiščejo rešitve, ki so primernejše s prometno
tehničnega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Ta
odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

11. grafični del

Sestavni del programskih zasnov je tudi kartografska
dokumentacija na kartah v merilu 1:5000:

1. Situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo ob-
močja kompleksnega urejanja PKN, merilo 1:5000.

2. Namenska raba prostora v območju kompleksnega
urejanja TTN, merilo 1:5000.

3. Komunalna in energetska infrastruktura TTN, merilo
1:5000.

3. člen
Občina upošteva obvezna izhodišča s področja

obrambe.

4. člen
Površine 1. območja kmetijskih zemljišč se zmanjšajo

za 25,51 ha. Površine 2. območja kmetijskih zemljišč se
zmanjšajo za 3,25 ha. Površine gozdov se zmanjšajo za
0,70 ha. Površine ureditvenih območij in razpršene gradnje
se povečajo za 14,46 ha.

5. člen
Spremenijo se karte v merilu 1:5000 in 1:25000. Na

teh kartah se spremenita zasnova primarne rabe prostora in
zasnova prometnega omrežja.

Dodajo se karte v merilu 1:5000:
– Programske zasnove za UN Kanal.
– Programske zasnove za LN magistralna cesta Hajdi-

na–Ormož.
Karte so sestavni del tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 012-74/97
Gorišnica, dne 24. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Gorišnica

Stanislav Vojsk l. r.

JESENICE

134. Ugotovitev, da je mandat člana sveta krajevne
skupnosti prešel na naslednjega kandidata
glede na število glasov v volilni enoti št. 1 – v KS
Sava

Svet krajevne skupnosti Sava je na seji dne 3. 7. 1997
ugotovil, da je članu sveta krajevne skupnosti Romanu Savin-
šku prenehal mandat na podlagi 37.a člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
70/95), zato je Občinska volilna komisija občine Jesenice
na 8. seji dne 5. 7. 1997, na podlagi 30. člena zakona o
lokalnih volitvah

u g o t o v i l a,
da je mandat člana sveta krajevne skupnosti

prešel na naslednjega kandidata glede na število
glasov v volilni enoti št. 1 – v Krajevni skupnosti

Sava

Nataša Torkar, SLS – Slovenska ljudska stranka, roj.
3. 12. 1944, z Jesenic, C. Toneta Tomšiča 60.

Kandidatka je dne 6. 7. 1997 podala pisno izjavo, da
sprejema mandat.

Št. 008-001/96
Jesenice, dne  6. julija 1997.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Maja Kostanjšek, dipl. jur. l. r.
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135. Ugotovitev da je mandat člana sveta krajevne
skupnosti prešel na naslednjega kandidata
glede na število glasov v volilni enoti št. 1 – v KS
Ciril Tavčar

Na podlagi sklepa konstituantne seje Sveta krajevne skup-
nosti Cirila Tavčarja, dne 10. 7. 1996, je članici sveta krajevne
skupnosti Frančiški Jarc prenehal mandat na podlagi 37.a
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 70/95), zato je Občinska volilna komisija obči-
ne Jesenice na 7. seji dne 15. 7. 1996 na podlagi 30. člena
zakona o lokalnih volitvah

u g ot o v i l a,
da je mandat člana sveta krajevne skupnosti

prešel na naslednjega kandidata glede na število
glasov v volilni enoti št. 1 – v Krajevni skupnosti

Cirila Tavčarja

Miroslav Harej, Združena lista socialnih demokratov roj.
15. 4. 1950, z Jesenic, C. revolucije 1.

Kandidat je dne 16. 7. 1996 podal pisno izjavo, da spre-
jema mandat.

Št. 008-001/96
Jesenice, dne 15. julija 1996.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Maja Kostanjšek, dipl. jur. l. r.

136. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega
sveta občine Jesenice prešel na naslednjega
kandidata z liste kandidatov Slovenske
nacionalne stranke – SNS v volilni enoti št. 2

Na podlagi sklepa 33. seje Občinskega sveta občine
Jesenice z dne 20. 11. 1997 je članu Občinskega sveta
občine Jesenice Marjanu Brancu prenehal mandat na podlagi
37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94, 57/94, 14/95) zato je Občinska volilna komisi-
ja občine Jesenice na seji dne 24. 11. 1997 na podlagi 30.
člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93,
7/94, 33/94, 70/95)

u g o t o v i l a,
da je mandat člana Občinskega sveta občine

Jesenice prešel na naslednjega kandidata z liste
kandidatov Slovenske nacionalne stranke – SNS

v volilni enoti št. 2

Ta kandidat je Irena Krivec, roj. 1963, z bivališčem na
Jesenicah, C. revolucije 2 A.

Kandidatka je dne 2. 12. 1997 podala pisno izjavo, da
sprejema funkcijo člana Občinskega sveta občine Jesenice.

Št. 008-01/94
Jesenice, dne 2. decembra 1997.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Jesenice
Maja Kostanjšek, dipl. jur. l. r.
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