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Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (ZZNSGC)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za graditev državnih cest, določenih
v nacionalnem programu izgradnje avtocest
v Republiki Sloveniji (ZZNSGC)
Razglašam zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. julija
1998.
Št. 001-22-72/98
Ljubljana, dne 4. avgusta 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV
ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH
V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZZNSGC)
1. člen
Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev, namenjenih za graditev državnih cest določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98).
2. člen
V proračunu Republike Slovenije se do 31. 12. 2007
namensko zagotavljajo vplačana sredstva za graditev državnih cest iz prejšnjega člena v znesku, ki je enak 20% drob-
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noprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in dieselskih goriv.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo iz davka
od prometa motornih bencinov in dieselskih goriv.
3. člen
Sredstva zagotovljena na način iz prejšnjega člena,
zagotavljajo delež Republike Slovenije v okviru celotnega
programa financiranja graditve državnih cest iz 1. člena tega
zakona.
S tem zakonom zagotovljena namenska sredstva se
uporabljajo za:
– pripravo projektne dokumentacije,
– pridobitev dovoljenj za posege v prostor in gradnjo,
– odkupe zemljišč,
– plačila odškodnin in drugih stroškov v zvezi s pripravo na gradnjo,
– gradnjo in rekonstrukcijo državnih cest iz 1. člena
tega zakona,
– po letu 1999 tudi za poplačilo obveznosti iz najetih
kreditov za gradnjo državnih cest iz nacionalnega programa
izgradnje avtocest.
4. člen
Vplačana sredstva na račun proračuna Republike Slovenije iz 2. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance, mesečno razporeja na posebno podpartijo žiro računa Republike Slovenije. Na to podpartijo se tekoče nakazujejo tudi pripadajoče obresti od upravljanja s sredstvi, zagotovljenimi po tem zakonu.
S sredstvi na posebni podpartiji žiro računa Republike
Slovenije upravlja ministrstvo, pristojno za finance. Iz te podpartije se sredstva nakazujejo na račun DARS d.d. na podlagi pisnega zahtevka DARS d.d. in po odredbi pooblaščene
osebe ministrstva, pristojnega za promet v skladu s pravili, ki
veljajo za izplačila iz proračuna.
DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje sredstev po
tem zakonu le v okviru sprejetega letnega plana razvoja in
vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS d.d. na
osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom
državnega proračuna in dodatne dokumentacije, ki jo predpiše minister, pristojen za promet.
Utemeljenost zahtevkov DARS d.d. glede na sprejeti
letni plan in finančni načrt iz prejšnjega odstavka, kot tudi
glede upoštevanja predpisov, ki urejajo pripravo investicijske dokumentacije in spremljanje investicij, preveri ministrstvo, pristojno za promet.
Če letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest ni sprejet
do 1. januarja tekočega leta, lahko DARS d.d. daje pisne
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zahtevke za črpanje s tem zakonom zagotovljenih sredstev,
na podlagi začasnega finančnega načrta, ki mora biti usklajen z nacionalnim programom izgradnje avtocest za to leto,
vendar najdlje do 30. junija tekočega leta.
5. člen
Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju sredstev
iz 2. člena tega zakona in njihovi namenski porabi Državnemu zboru RS vsaj dvakrat letno.
6. člen
V letu 1998 se zagotovijo sredstva iz davka od prometa
motornih bencinov in dieselskih goriv za namene iz drugega
odstavka 3. člena tega zakona v višini 28.300 mio tolarjev, v
skladu s sprejetim finančnim načrtom Družbe za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o
zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 433-03/94-4/3
Ljubljana, dne 27. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
NAJETJU KREDITA REPUBLIKE SLOVENIJE PRI
EVROPSKI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ ZA
PROJEKT PRENOVE OBSTOJEČIH
MAGISTRALNIH CEST (ZNKEB-A)
1. člen
V zakonu o najetju kredita Republike Slovenije pri
Evropski banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (Uradni list RS, št. 32/94) se v
drugem odstavku 1. člena besedilo “Slovenska Bistrica –
Ptuj“ nadomesti z besedilom “cestni podvoz Ptuj“, pika na
koncu stavka pa se črta in doda besedilo “ter za preplastitev
desetih odsekov magistralnih (glavnih) in regionalnih cest
določenih v letnih planih razvoja in vzdrževanja državnih
cest, v predvideni dolžini 178 km, skladno z dogovorom
med Vlado Republike Slovenije in Evropsko banko za obnovo in razvoj.“
2. člen
Dodatek o spremembah kreditne pogodbe (Projekt slovenskih avtocest vzhod-zahod) med Republiko Slovenijo in
Evropsko banko za obnovo in razvoj, sklenjene 10. junija
1994, podpiše v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/94-41/2
Ljubljana, dne 30. julija 1998.

2601.

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski
banki za obnovo in razvoj za projekt prenove
obstoječih magistralnih cest (ZNKEB-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o najetju kredita Republike
Slovenije pri Evropski banki za obnovo in razvoj
za projekt prenove obstoječih magistralnih cest
(ZNKEB-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski banki
za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (ZNKEB-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 30. julija 1998.
Št. 001-22-73/98
Ljubljana, dne 7. avgusta 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2602.

Zakona o pospeševanju turizma (ZPT)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena
in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam

UKAZ
o razglasitvi zakona o pospeševanju turizma
(ZPT)
Razglašam zakon o pospeševanju turizma (ZPT), ki ga
je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. julija
1998.
Št. 001-22-74/98
Ljubljana, dne 7. avgusta 1998.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
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ZAKON
O POSPEŠEVANJU TURIZMA (ZPT)
1. člen
Ta zakon določa pospeševanje turizma na lokalni in
nacionalni ravni kot dejavnost v javnem interesu zaradi ugodnih vplivov, ki jih ima turizem na celoten gospodarski in
družben razvoj.
I. DEJAVNOST POSPEŠEVANJA TURIZMA
2. člen
(1) Dejavnost pospeševanja turizma je:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
– promocija celovite turistične ponudbe,
– informiranje obiskovalcev.
(2) Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravljajo:
– turistična organizacija na lokalni ravni (v nadaljnjem
besedilu: lokalna turistična organizacija),
– turistična organizacija na nacionalni ravni (v nadaljnjem besedilu: nacionalna turistična organizacija).

II. LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
3. člen
(1) Dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega zakona
opravlja lokalna turistična organizacija.
(2) Lokalno turistično organizacijo ustanovi občina oziroma več občin na zaokroženem območju.
(3) Člani lokalne turistične organizacije so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom in sobodajalci ter tisti kmeti, ki
opravljajo gostinsko dejavnost.
(4) Članstvo v lokalni turistični organizaciji je obvezno
za osebe iz prejšnjega odstavka, ki imajo v občini svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti,
in opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost.
(5) V lokalni turistični organizaciji so lahko člani tudi
turistična in druga društva.
(6) Občina iz drugega odstavka tega člena z ustanovitvenim aktom določi način upravljanja lokalne turistične organizacije in njeno dejavnost, ki obsega najmanj:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe območja,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskega centra,
– promocijo turistične ponudbe,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene
promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom
društva, ki deluje v javnem interesu,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične
infrastrukture na območju.
(7) V organu upravljanja lokalne turistične organizacije
se zagotovi sorazmerno zastopanost članov posameznih dejavnosti.
(8) Člani lokalne turistične organizacije iz tretjega odstavka tega člena, razen turističnih in drugih društev, plačujejo članarino lokalni turistični organizaciji.
Turistično informacijski center
4. člen
Turistično informacijski center iz druge alinee šestega
odstavka 3. člena tega zakona opravlja aktivnosti v zvezi z:
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– sprejemanjem obiskovalcev,
– nudenjem brezplačnih informacij obiskovalcem,
– zbiranjem podatkov za potrebe informiranja obiskovalcev,
– ugotavljanjem mnenj obiskovalcev o kakovosti turistične ponudbe,
– sprejemanjem in posredovanjem pritožb obiskovalcev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom.
III. NACIONALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
5. člen
(1) Za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 2. člena tega zakona Vlada Republike Slovenije ustanovi nacionalno turistično organizacijo, h kateri lahko kot ustanovitelji
pristopijo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica
Slovenije, Turistična zveza Slovenije ter lokalne turistične
organizacije in druge zainteresirane organizacije na nacionalni ravni.
(2) Ustanovitelji nacionalne turistične organizacije v
ustanovitvenem aktu določijo obliko organiziranosti in način
upravljanja ter dejavnost, ki obsega najmanj:
– usklajevanje in pospeševanje lokalnih turističnih ponudb,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe Slovenije,
– promocijo turistične ponudbe Slovenije,
– komuniciranje s turističnimi trgi v tujini,
– vzpostavitev mreže turističnih predstavništev v tujini,
– delovanje informacijskega sistema za potrebe pospeševanja turizma.
IV. TURISTIČNI KRAJ IN TURISTIČNO OBMOČJE
6. člen
(1) Turistični kraj je naseljen kraj, ki ima naravne, kulturne, zgodovinske ali druge znamenitosti pomembne za
turizem, razvito turistično infrastrukturo ter druge vsebine,
pomembne za oblikovanje turistične ponudbe.
(2) Turistično območje je geografsko zaokrožena celota ene ali več občin, na katerem se lahko oblikuje celovita
turistična ponudba, in izpolnjuje najmanj eno od naslednjih
meril:
– 500 ležišč v gostinskih obratih pridobitne narave,
– 40.000 prenočitev turistov v predhodnem koledarskem letu,
– 30.000 registriranih dnevnih obiskovalcev v predhodnem koledarskem letu.
(3) Turistično območje je tudi območje, ki ne izpolnjuje
pogojev iz prejšnjega odstavka, tedaj ko občina oziroma
občine iz svojega proračuna nadomestijo manjkajoči del
prihodka, ki bi bil sicer dosežen iz naslova turistične takse,
če bi bila izpolnjena merila iz druge alinee prejšnjega odstavka, in ga namenijo za ugodnosti in storitve v skladu z 22.
členom tega zakona.
(4) Višina manjkajočega prihodka se določi tako, da se
število manjkajočih prenočitev turistov iz druge alinee prvega odstavka pomnoži z 8 točkami turistične takse.
Podelitev statusa turističnega območja
7. člen
Občine, ki izpolnjujejo merila iz 6. člena in ustanovijo
lokalno turistično organizacijo iz 3. člena tega zakona, pridobijo sposobnost, da se prijavijo pristojnemu ministrstvu za
pridobitev statusa turističnega območja.
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8. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, podeli občinam
status “turističnega območja“ na podlagi pisne vloge, ki
vsebuje:
– dokazilo o registraciji lokalne turistične organizacije
in njen ustanovitveni akt,
– podatke iz drugega oziroma tretjega odstavka 6. člena tega zakona,
– dokazila o delovanju turistično informacijskega
centra.
(2) Lokalne turistične organizacije s turističnih območij,
pridobijo pravico:
– soustanovitve nacionalne turistične organizacije,
– sodelovanja pri oblikovanju programa aktivnosti nacionalne turistične organizacije,
– sofinanciranja pospeševanja turizma iz sredstev nacionalne turistične organizacije.
Usklajevanje turističnih ponudb turističnih območij
in istovrstnih ponudb
9. člen
(1) Na podlagi interesov po usklajevanju turistične ponudbe več turističnih območij, lahko lokalne turistične organizacije ustanovijo regionalno turistično organizacijo.
(2) Subjekti, ki oblikujejo istovrstne ponudbe, kot npr.
zdravilišča in podobno, lahko ustanovijo področno turistično
organizacijo.
(3) Subjekti iz prvega in drugega odstavka tega člena
pridobijo pravico do sooblikovanja programa aktivnosti nacionalne turistične organizacije in pravico do sofinanciranja
njihovih promotivnih aktivnosti v skladu z določili ustanovitvenega akta nacionalne turistične organizacije.

V. VIRI FINANCIRANJA

Uradni list Republike Slovenije
12. člen
(1) S turizmom neposredno povezane dejavnosti iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona opredeli minister, pristojen za turizem, s podzakonskim aktom.
(2) Pri določanju stopnje odvisnosti dejavnosti od turizma, na podlagi prejšnjega odstavka tega člena, se posamezne dejavnosti razporedijo v skupine tako, da so v prvi,
najvišji skupini, zastopane dejavnosti, katerih prihodek je
najbolj neposredno odvisen od turizma, v zadnji skupini pa
tiste dejavnosti, katerih prihodek je najmanj odvisen od turizma.
13. člen
Višino članarine za posameznega člana lokalne turistične organizacije iz tretjega odstavka 3. člena tega zakona
določi občina v točkah na podlagi skupine dejavnosti in
glede na obseg prihodka, ki ga član doseže v občini v letu
pred letom, za katerega se določi članarina.
14. člen
(1) Glede na skupino dejavnosti iz 12. člena tega zakona, se določi članarina v točkah, in sicer od 10 do 150 točk.
(2) Občina predpiše število točk za skupine dejavnosti
iz 12. člena tega zakona v okvirih števila točk iz prejšnjega
odstavka.
(3) Pri določanju števila točk iz prejšnjega člena tega
zakona, občina ne sme posameznih članov prerazporejati iz
skupin dejavnosti, ki jih določi minister, pristojen za turizem.
V okviru posamezne dejavnosti je izhodiščno število točk za
vse člane enako.
15. člen
(1) Glede na obseg prihodka se članarina določi v
točkah, in sicer od 10 do 100 točk.
(2) Občina predpiše obseg prihodka, od katerega se
članarina določi v točkah po prejšnjem odstavku tega člena.

1. Lokalna raven
10. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti iz šestega odstavka 3. člena so:
– sredstva članarine, turistične takse in proračunska
sredstva občine,
– prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev lokalne
turistične organizacije,
– lastni prihodki lokalne turistične organizacije,
– sredstva nacionalne turistične organizacije za pospeševanje razvoja turizma,
– sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova
koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki
so namenjena lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajo za ureditev prebivalcem,
obiskovalcem in turistom prijaznejšega okolja in za turistično
infrastrukturo,
– darila in dotacije.
Članarina
11. člen
(1) Občine iz 8. člena tega zakona predpišejo članom
lokalne turistične organizacije članarino pod pogoji, ki jih
določa ta zakon.
(2) Občina kot ustanoviteljica lokalne turistične organizacije, daje soglasje k letnemu finančnemu načrtu lokalne
turistične organizacije na podlagi njenega programa dela.

16. člen
(1) Znesek članarine se določi tako, da se vsota točk
po 14. in 15. členu tega zakona pomnoži z vrednostjo
točke.
(2) Vrednost točke je določena v znesku 1.000 tolarjev.
(3) Vlada Republike Slovenije lahko na podlagi gibanja
cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke iz prejšnjega odstavka za odmerno leto, in sicer do 1. januarja leta,
za katero se odmerja članarina.
17. člen
(1) Občina lahko pod pogoji, ki so določeni v občinskem aktu, predpiše oprostitev plačila članarine.
(2) Občina lahko predpiše, da se pri določanju članarine upošteva manjše število točk, kot so določene v 14. in
15. členu tega zakona.
(3) Pri določanju oprostitev iz prvega odstavka in olajšav iz drugega odstavka tega člena, ki jih določi občina v
svojem aktu, morajo biti upoštevana predvsem naslednja
merila:
– višina vlaganj v izgradnjo gostinskih objektov,
– višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture,
– višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne dediščine in povečanje turistične privlačnosti območja,
– vlaganja v izboljšanje kakovosti dostopa do turističnih
kmetij.
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18. člen
(1) Članarina se odmerja vnaprej.
(2) Članarina se plačuje po dvanajstinah mesečno ali v
enem znesku do 31. oktobra leta, za katerega je odmerjena
članarina.
19. člen
(1) Člani lokalne turistične organizacije so dolžni občini
sporočiti uradne podatke o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo
opravljajo, in o obsegu prihodka iz 13. člena tega zakona, v
roku, ki ga določi občina.
(2) Občina posreduje pristojnemu davčnemu organu
uradne podatke iz prejšnjega odstavka tega člena najkasneje do 31. marca v letu za katerega se določa članarina.
20. člen
(1) Če član ne plača članarine v roku, določenem s tem
zakonom, lokalna turistična organizacija sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj članarino prisilno izterja.
(2) Davčni organ na podlagi sporočila, iz katerega je
razviden dolžni znesek članarine, izda odločbo, s katero
naloži članu lokalne turistične organizacije, da v 15 dneh
plača članarino s pribitkom v višini 50% članarine. Če član
članarine in pribitka ne plača v navedenem roku, se članarina s pribitkom prisilno izterja po predpisih o prisilni izterjavi
davkov.
(3) Davčna uprava Republike Slovenije sklene z lokalno turistično organizacijo pogodbo, v kateri je posebej določeno nadomestilo za opravljanje storitev po prejšnjem odstavku in s katero se uredijo druga medsebojna razmerja.
Turistična taksa
21. člen
(1) Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga
plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega
bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu
poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.
(2) Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
(3) Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
22. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki ga nameni za
poravnavanje stroškov v zvezi z ugodnostmi in storitvami iz
prvega odstavka 21. člena tega zakona, in sicer predvsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– pisna promocijska gradiva, filme in druga sredstva za
promocijo turistične ponudbe,
– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okoljevarstvena društva.
23. člen
(1) Višino turistične takse določa občina v razponu od
3 do 11 točk.
(2) Znesek turistične takse se izračuna tako, da se
pomnoži število točk z vrednostjo točke.
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(3) Vrednost točke turistične takse znaša 14 tolarjev.
Vlada Republike Slovenije lahko enkrat letno uskladi vrednost točke, na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin.
Vrednost točke se določa v mesecu aprilu za prihodnje
koledarsko leto.
(4) Občina pri določitvi točk na podlagi prvega odstavka tega člena upošteva vrsto turističnih gostinskih obratov,
bivanje v sezonskem ali zunaj sezonskem obdobju in obseg
ugodnosti in storitev, ki jih brezplačno nudi turistom.
24. člen
(1) Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih
ali bolnicah,
– učenci, dijaki in študenti, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih
domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem
gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih in športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in
sporazumih oproščeni plačila takse.
(2) Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta starosti,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente.
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki
prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
(3) Občina lahko s svojim predpisom dodatno določi
osebe, ki so oproščene plačila turistične takse.
25. člen
(1) Pravne osebe in podjetniki posamezniki ter sobodajalci, kmetje in društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso hkrati s plačilom storitev
za prenočevanje, ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in
odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru,
če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
26. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične
takse, mora biti vpisan razlog iz prvega oziroma drugega ali
tretjega odstavka 24. člena tega zakona v evidenci, ki je
določena v 28. členu.
27. člen
(1) Osebe iz 25. člena tega zakona nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec
na poseben račun občine.
(2) Osebe iz 25. člena tega zakona so v roku, ki ga
določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
28. člen
(1) Osebe iz 25. člena tega zakona morajo pobirati
turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvid-
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no število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za
turizem.
(2) Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične
takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave v okviru
svojih pooblastil.
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kreditiranje, subvencioniranje obrestne mere in sofinanciranje projektne dokumentacije.
(4) Podrobnejše pogoje in merila iz drugega odstavka
tega člena določi Vlada Republike Slovenije z uredbo.
VI. POGOJI ZA OPRAVLJANJE NEKATERIH S TURIZMOM
POVEZANIH DEJAVNOSTI

2. Nacionalna raven
29. člen
Viri financiranja za opravljanje dejavnosti iz drugega
odstavka 5. člena so:
– sredstva proračuna Republike Slovenije iz naslova
koncesijskih dajatev za prirejanje posebnih iger na srečo, ki
so namenjena za razvoj in promocijo turizma na nacionalni
ravni in sicer v višini, ki jo določa 74. člen zakona o igrah na
srečo,
– prostovoljni finančni prispevki ustanoviteljev,
– lastni prihodki nacionalne turistične organizacije,
– darila in dotacije.
30. člen
(1) Namenska sredstva za razvoj in promocijo turizma v
višini iz prve alinee 29. člena tega zakona opredeli Vlada
Republike Slovenije v proračunu Republike Slovenije, na
podlagi letnega programa pospeševanja turizma, ki ga Vladi
Republike Slovenije predloži ministrstvo, pristojno za turizem, in so namenjena za:
– dejavnost pospeševanja turizma, ki jo opravlja nacionalna turistična organizacija,
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
– turistična društva, ki imajo status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju turizma.
(2) Za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture iz
druge alinee prejšnjega odstavka se šteje spodbujanje investicij na turističnem območju iz 8. člena tega zakona, in
sicer za:
– žičnice,
– izboljšanje gostinske ponudbe,
– prenočitvene zmogljivosti na kmetijah,
– pospeševanje mladinskega turizma,
– objekte za rekreacijo,
– izkoriščanje termalnih vod.
31. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za turizem, nameni nacionalni
turistični organizaciji sredstva za opravljanje dejavnosti iz
drugega odstavka 5. člena tega zakona na podlagi njenega
letnega programa, v katerem so zajeti tudi programi pospeševanja turizma na lokalni ravni.
(2) Sredstva predvidena za spodbujanje investicij iz
drugega odstavka 30. člena tega zakona se lahko delijo na
podlagi naslednjih pogojev in meril:
– izpolnjevanja določb iz 8. člena tega zakona,
– stopnje razvitosti infrastrukture, ki je namenjena pospeševanju turizma,
– predhodnih izračunov ekonomske učinkovitosti predvidene investicije za območje,
– ugotovitev o nujnosti dopolnitve turistične ponudbe v
skladu s povpraševanjem in tržnimi analizami,
– deleža sofinanciranja in zaključenosti finančne konstrukcije investicije,
– sodelovanja bank pri kreditiranju investicije.
(3) Sredstva, dodeljena na podlagi pogojev in meril iz
prejšnjega odstavka, se lahko uporabijo za dokapitalizacijo,

1. Pogoji za opravljanje dejavnosti organiziranja in
prodaje turističnih potovanj
32. člen
(1) Dejavnost organiziranja turističnih potovanj in letovanj lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: organizatorji potovanj).
(2) Dejavnost prodaje oziroma posredovanja turističnih
potovanj, lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: turistični agenti).
(3) Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka, ki se
opravljajo na ozemlju Republike Slovenije, lahko opravljajo
organizatorji potovanj in turistični agenti s sedežem v Republiki Sloveniji.
(4) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka se lahko
opravlja pod imenom “potovalna agencija“ ali “turistična
agencija“.
33. člen
(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti iz prvega in
drugega odstavka 32. člena tega zakona lahko opravljajo
dejavnost, če imajo poslovni prostor, ki ne sme biti v stanovanju, in izpolnjujejo pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe.
(2) Organizatorji potovanj morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti poleg pogojev navedenih v 32. členu, prvem odstavku 33. člena, 34. členu in 37. členu tega zakona, skleniti pogodbo z zavarovalnico za primer zavarovanja
nesolventnosti, ki jo predložijo v vlogi za izdajo licence v
skladu s 37. členom tega zakona. To zavarovanje se nanaša
na zavarovanje stroškov vrnitve oseb na potovanju v kraj
njihovega prebivališča, če tega organizator ni sposoben sam
financirati.
34. člen
(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti zaposlijo
za opravljanje poslov iz prvega in drugega odstavka 32.
člena tega zakona osebe, ki imajo dokončano najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje dveh tujih jezikov na ravni
srednje strokovne izobrazbe.
(2) Oseba, ki vodi dejavnost in zastopa organizatorja
potovanj oziroma turističnega agenta v pravnem prometu,
mora imeti najmanj višjo strokovno izobrazbo, znanje dveh
svetovnih jezikov na ravni srednje strokovne izobrazbe in 3
leta delovnih izkušenj v tej dejavnosti.
35. člen
Organizator potovanja mora zagotoviti turističnega
spremljevalca ali turističnega vodnika, ki izpolnjuje pogoje iz
38. in 39. člena tega zakona, pri vsaki izvedbi potovanja
doma in v tujini, razen tedaj ko je prevoz organiziran v okviru
javnega potniškega prometa.
36. člen
Turistično potovanje
(1) Turistično potovanje, letovanje oziroma turistični
paket je vnaprej dogovorjena kombinacija dveh ali več storitev, ki se jih prodaja ali nudi v prodajo v enotni skupni ceni:
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a – prevoz,
b – nastanitev,
c – druge storitve.
(2) Turistično potovanje iz prejšnjega odstavka traja
nepretrgoma najmanj štiriindvajset ur, letovanje pa najmanj
tri dni.
(3) V turistični paket se lahko vključijo tudi druge turistične storitve, ki niso obvezni sestavni del enotne skupne
cene turističnega paketa.
(4) Potovanje, ki traja manj kot štiriindvajset ur in ne
vsebuje storitev prenočevanja, je izlet.
37. člen
(1) Pravica do opravljanja dejavnosti organiziranja in
prodaje turističnih potovanj se pridobi na podlagi licence.
(2) Domača pravna ali fizična oseba pridobi licenco pri
Gospodarski zbornici Slovenije, če izpolnjuje pogoje, določene v 32. do 35. členu tega zakona in predloži dokazila o
izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– da ima opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje
turističnih potovanj vpisano v sodni register,
– da vodja dejavnosti ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, pravni promet,
oziroma mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja dejavnosti s področja organiziranja in prodaje turističnih potovanj – dokler ta prepoved traja.
(3) Register izdanih licenc domačim pravnim ali fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje
turističnih potovanj vodi Gospodarska zbornica Slovenije.
(4) Način in postopek pridobitve licence, vodenja registra in vsebine registra iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za turizem.
2. Pogoji za opravljanje dejavnosti turističnih
vodnikov in turističnih spremljevalcev
38. člen
(1) Dejavnost turističnega vodnika je strokovno vodenje obiskovalcev po vnaprej določenem programu.
(2) Dejavnost turističnega spremljevalca je opravljanje
organizacijskih in tehničnih storitev za udeležence turističnih
potovanj in izletov od začetka potovanja do cilja in povratka.
(3) Dejavnost iz prvega in drugega odstavka tega člena
lahko opravljajo osebe, s stalnim bivališčem v Republiki
Sloveniji, ki opravijo preizkus znanja iz javno veljavnega programa strokovne izobrazbe in usposobljenosti, ki ga določi
Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in ministrom,
pristojnim za turizem.
(4) K preizkusu znanja se lahko prijavijo osebe, ki imajo
najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega
jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe.
(5) Določbe tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega spremljevalca, ki je tuj državljan in spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje
potovanje zunaj Republike Slovenije.
39. člen
(1) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega vodenja,
lahko uporabljajo naziv: “turistični vodnik”.
(2) Osebe, ki opravljajo dejavnost turističnega spremljevalca, lahko uporabljajo naziv: “turistični spremljevalec“.
(3) Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev vodi Gospodarska zbornica Slovenije in vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– prebivališče,
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– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– podatke o relacijah vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
40. člen
(1) Občina lahko predpiše pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na svojem območju in program
turističnega vodenja.
(2) Turistični vodnik za območje občine lahko začne z
opravljanjem dejavnosti turističnega vodenja na območju
občine, ko izpolni pogoje, ki jih predpiše občina. V tem
primeru lahko uporablja naziv: “lokalni turistični vodnik“.
(3) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati lokalni turistični
vodniki, ne smejo biti povezani s stalnim bivališčem turističnega vodnika.
41. člen
(1) Register lokalnih turističnih vodnikov vodi občina.
(2) Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek
– prebivališče
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti.
3. Pogoji za opravljanje dejavnosti na področju športa
kot pridobitne dejavnosti
42. člen
(1) Dejavnost na področju športa, ki se opravlja kot
pridobitna dejavnost (kot na primer šole ali tečaji smučanja,
jadranja, tenisa, jahanja in podobno), lahko opravljajo pravne osebe in podjetniki posamezniki pod pogojem, da usposabljanje izvaja oseba, ki ima licenco za opravljanje strokovnega dela ali oseba, ki je vpisana v razvid zasebnih športnih
delavcev pri ministrstvu, pristojnem za šport.
(2) Minister, pristojen za turizem, lahko predpiše dodatne pogoje za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
VII. PRIDOBITEV STATUSA DRUŠTVA, KI DELUJE V
JAVNEM INTERESU NA PODROČJU POSPEŠEVANJA
TURIZMA
43. člen
(1) Turistična društva, ki so člani lokalne turistične organizacije ali nacionalne turistične organizacije v skladu s 3.
in 5. členom tega zakona ali so vključena v aktivnosti teh
organizacij, lahko ob soglasju občine in mnenju Turistične
zveze Slovenije pridobijo status društva, ki deluje v javnem
interesu, če namen njegove ustanovitve in delovanje presega interese članov.
(2) Podrobnejše pogoje za pridobitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju turizma, določi minister, pristojen za turizem, s pravilnikom na podlagi naslednjih meril:
– izvajanje aktivnosti društva na področju spodbujanja
lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnosti na ohranjanju kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– aktivnosti društva na področju olepševanja krajev na
turističnem območju,
– organiziranje in usklajevanje prireditev,
– izvajanje aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
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– izvajanje promocijske in informativne dejavnosti v
kraju,
– sodelovanje društva pri aktivnostih lokalne turistične
organizacije.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
44. člen
Odgovorna oseba občine, ki ne izpolnjuje meril iz 6.
člena, pa se v pravnem prometu izkazuje s statusom turističnega območja, čeprav tega statusa ni pridobila, se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev.
45. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se
kaznujejo pravne osebe, najmanj s 300.000 tolarjev podjetniki posamezniki ter najmanj z 200.000 tolarjev sobodajalci
in kmetje ter društva, ki sprejemajo turiste na prenočevanje,
za prekršek po prvem in drugem odstavku 25. člena tega
zakona:
– če ne pobirajo turistične takse po prvem in drugem
odstavku 25. člena tega zakona,
– če ne nakazuje pobrane turistične takse v skladu z
določbo 27. člena tega zakona,
– če ne vodi evidence v skladu z določbo 28. člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
46. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se
kaznujejo pravne osebe in podjetniki posamezniki, če ne
plačujejo članarine v skladu z določbami 12. in 18. člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za
prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
47. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki
stori prekršek v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz prvega ali
drugega odstavka 32. člena, 37. člena ali 42. člena tega
zakona,
– če nimajo poslovnih prostorov v skladu s prvim odstavkom 33. člena tega zakona,
– če nimajo zaposlenih oseb z ustrezno izobrazbo v
skladu s prvim odstavkom 34. člena tega zakona,
– če oseba, ki vodi dejavnost, nima ustrezne izobrazbe
v skladu z drugim odstavkom 34. člena tega zakona,.
– če poslujejo brez ustrezne licence v skladu s 37.
členom.
48. člen
Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek organizator potovanj, če ne zagotovi turističnega spremljevalca ali turističnega vodnika pri vsaki izvedbi potovanj doma in v tujini v skladu z določbo 35. člena
tega zakona.
49. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, če opravlja dejavnost turističnega vodnika ali dejavnost turističnega spremljevalca brez
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opravljenega preizkusa znanja iz tretjega odstavka 38. člena
tega zakona.
(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, če opravlja dejavnost lokalnega turističnega vodnika v občini, ne da bi izpolnjevala
pogoje, ki jih predpiše občina po drugem odstavku 40.
člena tega zakona.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
50. člen
Vlada Republike Slovenije v roku enega leta od uveljavitve tega zakona uskladi uredbo o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda “Center za promocijo turizma Slovenije“ (Uradni list RS, št. 21/95) z določbo 5. člena tega
zakona.
51. člen
Minister, pristojen za turizem, izda akt iz prvega odstavka 12. člena tega zakona v roku tridesetih dni od uveljavitve
tega zakona.
52. člen
Program, ki ga je sprejel Svet Republike Slovenije za
vzgojo in izobraževanje (6. 7. 1995) in je vključen v Programske zasnove vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem šolstvu (Uradni list RS, št. 14/96), se šteje za javnoveljavni program po tretjem odstavku 38. člena tega zakona.
53. člen
Organizatorji potovanj in turistični agenti, ki ob uveljavitvi tega zakona že opravljajo dejavnost organiziranja in prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj in letovanj,
morajo pridobiti licenco v skladu s 37. členom v dveh letih
po uveljavitvi tega zakona.
54. člen
(1) Turistični vodniki in turistični spremljevalci, ki ob
uveljavitvi tega zakona že opravljajo dejavnost turističnega
vodenja in turističnega spremljanja, lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti, zahtevano strokovno izobrazbo in usposobljenost v skladu s tretjim odstavkom 38. člena tega
zakona, pa si morajo pridobiti v roku dveh let od uveljavitve
tega zakona.
(2) Turistični vodniki in turistični spremljevalci, ki svojega delovanja v roku iz prejšnjega odstavka ne uskladijo, ne
smejo opravljati dejavnosti turističnega vodnika ali turističnega spremljevalca.
55. člen
(1) Organizatorji potovanj in turistični agenti iz prvega in
drugega odstavka 32. člena, ki ob uveljavitvi tega zakona
opravljajo dejavnost, lahko nadaljujejo z opravljanjem dejavnosti, vendar morajo izpolniti pogoje iz prvega odstavka 33.
člena tega zakona, ki se nanašajo na poslovni prostor, najkasneje v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Organizatorji potovanj in turistični agenti, ki ne izpolnijo pogoja glede poslovnih prostorov v skladu s 33.
členom tega zakona v roku iz prejšnjega odstavka, ne smejo
opravljati dejavnosti organizatorja potovanj ali turističnega
agenta.
(3) Ne glede na določbo 26. člena zakona o varstvu
potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98) lahko organizatorji
potovanj v tujino in turistični agenti objavljajo cene tudi v tuji
valuti.
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56. člen
(1) Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost usposabljanja na področju športa kot pridobitno dejavnost, ob uveljavitvi tega zakona lahko nadaljujejo z
opravljanjem dejavnosti, vendar morajo izpolniti pogoje iz
42. člena tega zakona najkasneje v roku dveh let po uveljavitvi tega zakona.
(2) Pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo dejavnost na področju športa kot pridobitno dejavnost, ki
ne izpolnijo pogojev iz 42. člena tega zakona v roku iz
prejšnjega odstavka, ne smejo opravljati dejavnosti na področju športa kot pridobitno dejavnost.
57. člen
(1) Minister, pristojen za turizem, v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona izda predpise iz prvega odstavka 28. člena, četrtega odstavka 37. člena in drugega
odstavka 43. člena tega zakona.
(2) Gospodarska zbornica Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za delo, družino in socialne zadeve in
ministrom, pristojnim za turizem, v roku šestih mesecev po
uveljavitvi tega zakona določi program strokovne izobrazbe
in usposobljenosti iz tretjega odstavka 38. člena tega
zakona.
58. člen
Vlada Republike Slovenije izda predpis iz četrtega odstavka 31. člena tega zakona v roku šestih mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
59. člen
Ne glede na določbo 57. člena zakona o igrah na
srečo (Uradni list RS, št. 27/95) imajo lahko pravne osebe,
ki pridobijo koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v
skladu z zakonom o igrah na srečo, lastniške naložbe v
drugih pravnih osebah, katerih dejavnost je na področju
gostinstva ali s turizmom povezanih dejavnosti, v drugih pravnih osebah pa le pod pogojem, da pridobijo dovoljenje
Vlade Republike Slovenije.

Št.
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Odlok o soglasju k imenovanju direktorja
Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 12. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št.
44/96 in 47/97), prvega odstavka 21. člena odloka o
ustanovitvi Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) ter tretjega
odstavka 48. in 172. poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
30. julija 1998 sprejel

ODLOK
o soglasju k imenovanju direktorja Fundacije
za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k imenovanju:
Gregorja Juraka za direktorja Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji za dobo petih let.
Št. 412-01/96-20/4
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

2604.

Odlok o soglasju k pravilom Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (OdFSO)

60. člen
Turistična društva pridobijo z dnem uveljavitve tega zakona lastninsko pravico na družbeni lastnini, s katero razpolagajo na dan uveljavitve tega zakona, razen na lastnini, ki je
z zakonom ali aktom pristojnega organa določena kot javno
dobro.

Na podlagi 23. člena odloka o ustanovitvi Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/98) ter v skladu s 172. členom poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. julija 1998 sprejel

61. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
zakon o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91).
(2) Občinski odloki, ki so sprejeti na podlagi zakona o
turistični taksi, se uporabljajo do sprejema akta po tem
zakonu, vendar najdlje tri mesece po uveljavitvi tega zakona.

ODLOK
o soglasju k pravilom Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(OdFSO)

62. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-01/96-4/4
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k pravilom Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne 2. 6. 1998.
Št. 412-01/96-20/4
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2605.

Odlok o soglasju k pravilniku o merilih in
pogojih za uporabo sredstev Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (OdPSFS)

Na podlagi 24. člena odloka o ustanovitvi Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/98) ter v skladu s 172. členom poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 30. julija 1998 sprejel

ODLOK
o soglasju k pravilniku o merilih in pogojih
za uporabo sredstev Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(OdPSFS)
Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z dne
27. 7. 1998.
Št. 412-01/96-20/6
Ljubljana dne 30. julija 1998.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

VLADA
2606.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih
odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo
električne energije

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji
Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije
1. člen
V uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki),
Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije (Uradni list RS, št. 23/97) se tabela v
1. členu v celoti nadomesti s tabelo:
Vodotok

Črna (Dolenji Novaki)
Dovžanka
Krka (levi in desni breg)
Kazarska
Polskava
Sevniščica

Koordinate gorvodne meje odseka

Koordinate dolvodne meje odseka

Bruto
potencial
(kw)

y

x

h

y

x

h

5 425 940
5 512 865
5 501 000
5 416 750
5 567 700
5 436 160

5 112 360
5 145 950
5 070 770
5 109 330
5 135 750
5 112 190

540,00
545,00
171,80
260,00
216,40
512,00

5 425 840
5 512 750
5 501 800
5 416 650
5 567 920
5 436 300

5 112 230
5 145 520
5 070 590
5 108 850
5 135 880
5 112 090

527,00
530,00
169,90
231,80
214,40
488,50

23
65
224
108
48
35

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 329-01/98-3
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Št.
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V tabeli 1. člena se pri navedbi vodotoka, kote zgornje
vode, kote spodnje vode in bruto potenciala celotna vrstica
“Rajterbah” nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
Vodotok

Kota zgornje
vode
(m.n.m.)

Rajterbah
Klemenova grapa
Zadnja Sora

Kota spodnje
vode
(m.n.m.)

Bruto
potencial
(kW)

980,00
1005,00
781,80

56

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

2607.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Skopičnika,
Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače,
Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save
Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople,
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne
energije

Št. 329-01/98-2
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

2608.
UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika,
Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače,
Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save
Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople,
Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne
energije
1. člen
V uredbi o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina,
Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne
energije (Uradni list RS, št. 66/94, 71/94, 26/95 in 38/96)
se spremeni naslov uredbe tako, da glasi:
Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina,
Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha s Klemenovo grapo ter Zadnjo
Soro in Kneže za proizvodnjo električne energije
2. člen
V prvem odstavku 1. člena se beseda “Rajterbaha”
nadomesti z besedami “Rajterbaha s Klemenovo grapo ter
Zadnjo Soro”.

Uredba o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na posameznih odsekih
vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica,
Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanščekobmočje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava
Bohinjka – na mlinščici, Savinja in Velka za
proizvodnjo električne energije

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na posameznih odsekih vodotokov Bača,
Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica,
Lobnica, Poljanšček-območje mlina, Polskava,
Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici,
Savinja in Velka za proizvodnjo električne
energije
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesije za
gospodarsko izkoriščanje vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček – območje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na
mlinščici, Savinja in Velka (v nadaljnjem besedilu: vodotoki)
na naslednjih odsekih:
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Vodotok

Bača
Hobovščica
Jezernica
Krumpah
Lešanščica
Lobnica
Poljanšček-obm. mlin
Polskava
Radovna
Roja
Sava Boh.-na mlinšč.
Savinja
Velka

Uradni list Republike Slovenije

Koordinate gorvodne meje odseka

Koordinate dolvodne meje odseka

Y

X

H

Y

X

H

5 420 700
5 429 570
5 461 420
5 489 690
5 443 280
5 460 300
5 406 980
5 547 095
5 427 580
5 392 420
5 435 330
5 495 640
5 520 620

5 119 070
5 104 950
5 138 750
5 138 770
5 134 850
5 132 680
5 113 765
5 142 955
5 137 560
5 141 030
5 133 480
5 130 270
5 153 280

499,00
475,00
845,00
641,00
535,00
635,00
189,00
299,00
612,00
643,00
411,00
346,60
795,00

5 420 500
5 430 290
5 460 850
5 489 350
5 443 215
5 460 760
5 406 990
5 547 293
5 427 770
5 392 595
5 435 960
5 495 715
5 520 900

5 118 700
5 105 145
5 138 640
5 138 480
5 134 750
5 132 920
5 113 690
5 142 662
5 137 585
5 140 640
5 133 310
5 130 385
5 153 620

484,00
445,00
770,00
610,00
520,00
605,00
180,00
292,20
608,00
605,00
408,50
342,12
750,00

Bruto
potencial
(kW)

66
294
243
170
22
44
15
58
126
186
98
566
62

Vir koordinat: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss – Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnem
topografskem načrtu v merilu 1:5000 (ali 1:10000).

2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodotok iz
prejšnjega člena izključno za proizvodnjo električne energije.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena.
Koncesija se na posameznem vodotoku lahko podeli
eni ali več fizičnim osebam kot koncesionarjem hkrati, če
izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe solidarno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in
koncesijske pogodbe.
4. člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni
pretok v vodotoku večji od ekološko sprejemljivega pretoka
(Qes).
V primerih, ko pretok v strugi zaradi naravnih razmer
pade pod Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom
vode in ustaviti proizvodnjo.
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po zakonu in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja vodotoka drugih obstoječih uporabnikov,
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med
gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podtalnice,
– izvedbo objektov in naprav tako, da ne bo vplivov na
poslabšanje kakovosti površinskih voda, poslabšanje vod-

nega režima in da bo omogočena migracija vodnih organizmov,
– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na vplivnem območju objektov in naprav med gradnjo in v času
trajanja koncesije,
– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki
bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in energije
med gradnjo in obratovanjem hidroelektrarne,
– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v upravnih postopkih za poseg v prostor.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo trideset let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
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7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)
Koncesija se nanaša na vodni potencial vodotoka med
koordinatami gorvodne in dolvodne meje odseka vodotoka
iz 1. člena te uredbe.
8. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
izračunan na podlagi bruto potenciala vodotoka izraženega
v kW.
Letno plačilo za koncesijo je enako povprečni vrednosti 120 kWh realizirane oddaje energije malih hidroelektrarn
v slovenski elektroenergetski sistem v preteklem letu na en
kW brutto potenciala vodotoka iz 1. člena te uredbe in se
začne računati z dnem začetka oddajanja električne energije v omrežje.
Za čas, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
proizvodnjo električne energije zaradi višje sile (suša, poplava, potres, zemeljski plaz, močan veter, ipd.), se letno plačilo za koncesijo zmanjša.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je elektrarna, razdeli v razmerju
40:60 v korist lokalne skupnosti, razen na demografsko
ogroženih območjih, kjer je to razmerje 20:80 v korist lokalne skupnosti.
Če leži območje koncesije v več lokalnih skupnostih, si
le-te delež plačila za koncesijo, ki jim pripada, razdelijo
skladno s pripadajočim deležem vodnega energetskega potenciala.
Prihodki iz tretjega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico do izključnega izkoriščanja
tistega dela vodnega energetskega potenciala, ki je predmet koncesije,
10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju
v posest koncedenta vsi objekti in naprave potrebni za zajem in izpust vode, ki jih je za koncedenta zgradil ali drugače
pridobil koncesionar.
Način in obseg prenosa objektov iz prejšnjega odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko pogodbo.
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13. člen
(način pridobitve koncesije)
Koncesije na vodotokih iz 1. člena te uredbe se podelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede upravni organ, pristojen za vode.
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
Javni razpis je veljaven tudi v primeru, če se nanj prijavi
samo en ponudnik.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s
posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.
14. člen
(objava in vsebina razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Javni razpis obvezno vsebuje navedbe o:
– predmetu koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in času trajanja koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– merilih in postopku za izbor koncesionarja,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.
15. člen
(trajanje razpisa)
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena veljavna prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu
določenih sestavin.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
16. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.
17. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 329-01/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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2609.

Uradni list Republike Slovenije
Uredba o koncesijah za gospodarsko
izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri
Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri
Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in
47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode
na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov
ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo
salmonidnih vrst rib
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podeljevanje koncesije za
gospodarsko izkoriščanje vodotoka Šujica pri Horjulu in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah na naslednjih odsekih:
Vodotok

Koordinate
gorvodne meje odseka

Koordinate
dolvodne meje odseka

Instalirani pretok
vode za ribogojnico

Y

X

Y

X

(l/s)

Dobruša *
1.izvir ob Dobruši (odvzem)
2.izvir ob Dobruši (odvzem)
3.izvir ob Dobruši (odvzem)
4.izvir ob Dobruši (odvzem)

5 439 717
5 439 680
5 439 687
5 439 657
5 439 668

5 132 454
5 132 433
5 132 404
5 132 383
5 132 342

5 439 703
/
/
/
/

5 132 365
/
/
/
/

100

Šujica

5 097 880

5 441 080

5 097 875

5 441 135

18

* Opomba: ribogojnica ob vodotoku Dobruša pri Mošnjah (Radovljica) kot vir vode izkorišča štiri izvire ob Dobruši. V zgornji tabeli je
s koordinatami opredeljen odsek Dobruše z gorvodno mejo nad izviri in dolvodno mejo na izpustu iz ribogojnice. Podane so tudi
koordinate posameznih izvirov, kjer so odvzemi za ribogojnico.
Vir: koordinate so prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnem topografskem
načrtu v merilu 1:5000

2. člen
(dejavnost koncesionarja)
Koncesionar lahko gospodarsko izkorišča vodotok in
izvire iz prejšnjega člena te uredbe izključno za potrebe
vzreje (ter z njo povezanih dejavnosti) salmonidnih vrst rib,
razen soških postrvi in njenih križancev.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
ali fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije,
– da je lastnik ali imetnik pravice uporabe zemljišč, na
katerih bodo zgrajeni objekti in naprave ribogojnice,
– da je usposobljen za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena.
Koncesija se na vodotoku in izvirih lahko podeli eni ali
več fizičnim osebam kot koncesionarjem hkrati, če izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka.
V primerih iz prejšnjega odstavka so fizične osebe solidarno odgovorne za vse obveznosti, ki izvirajo iz te uredbe in
koncesijske pogodbe.

4.člen
(okoljevarstveni in drugi pogoji)
Koncesionar sme odvzemati vodo le, ko je naravni
pretok v vodotoku večji od ekološko sprejemljivega pretoka
(Qes).
V primerih, ko pretok v strugi zaradi naravnih razmer
pade pod Qes, mora koncesionar prekiniti z odvzemom
vode in temu prilagoditi proizvodnjo.
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po zakonu in pogojev iz prejšnjega člena, zagotoviti še:
– ukrepe, da bo dejavnost gospodarskega izkoriščanja
izvirov potekala v okviru predpisanih standardov in normativov,
– ukrepe za opravljanje dejavnosti tako, da ni ogrožena
substanca in naravna vloga vodnega vira,
– ukrepe za nespremenjeno izvajanje pravice do gospodarskega izkoriščanja vode vodotokov drugih obstoječih
uporabnikov,
– ukrepe proti poslabšanju vodnega režima med
gradnjo,
– ukrepe proti poslabšanju razmer v zvezi s kakovostjo
in količino podtalnice in površinskih voda,
– izvedbo objektov in naprav tako, da bo omogočena
migracija vodnih živali,
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– ukrepe za preprečevanje škodljivega odlaganja gramoza, suspenzij in drugih plavin,
– varnost predvidenih objektov in naprav pred poplavami in ohranjanje vsaj dosedanje poplavne varnosti na vplivnem območju objektov in naprav,
– smotrno gospodarsko izkoriščanje naravnega vira ob
izbiri ustrezne tehnologije,
– izvedbo predvidenega posega v okolje na način, ki
bo omogočal najmanjšo porabo prostora, snovi in energije
med gradnjo ribogojnice in v času trajanja koncesije,
– ukrepe za zavarovanje zemljišč, objektov, naprav in
drugih dobrin pred škodljivimi posledicami vzreje salmonidnih vrst rib,
– upoštevanje urbanističnih, arhitektonskih in krajinskih značilnosti in načel sonaravnega urejanja pri oblikovanju objektov, naprav in drugih ureditev,
– javno prehodnost jezovnih zgradb, kjer je to utemeljeno,
– ohranjanje biološke raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
– ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine,
– zaščitne ukrepe pred ribojedimi ptiči in drugimi naravnimi dejavniki, ki mu lahko ogrozijo premoženje,
– ukrepe v zvezi s sanacijo, vzpostavitvijo novega oziroma nadomestitvijo prejšnjega stanja po prenehanju koncesije.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se podrobneje
določijo v upravnih postopkih za poseg v prostor.
5. člen
(stroški koncesionarja)
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki bo
podeljena na podlagi te uredbe.
6. člen
(začetek in čas trajanja koncesije)
Koncesija se podeli za dobo trideset let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
7. člen
(območje, na katero se koncesija nanaša)
Koncesija se nanaša na vodni potencial na vodnem
zemljišču vodotoka in izvirov med koordinatami odvzema in
izpusta vode iz 1. člena te uredbe.
8. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek,
izračunan na podlagi instaliranega pretoka vode za ribogojnico. Letno plačilo za koncesijo je enako povprečni tržni
vrednosti 2 kg šarenke (oncorhynchus mykiss) v preteklem
letu na en l/s instaliranega pretoka vode vodotoka in izvirov
iz 1. člena te uredbe in se začne računati dve leti po začetku
gospodarskega izkoriščanja vode za vzrejo rib.
Za čas, ko koncesionar ne more uporabljati vode za
vzrejo rib zaradi višje sile (katastrofalna suša, potres, povodenj, ipd), se letno plačilo za koncesijo zmanjša.
Plačilo za koncesijo se med državo in lokalno skupnostjo, na območju katere je ribogojnica, razdeli v razmerju
40:60 v korist lokalne skupnosti, razen na demografsko
ogroženih območjih, kjer je to razmerje 20:80 v korist lokalne skupnosti.
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Prihodki iz tretjega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar ima pravico do izključnega gospodarskega izkoriščanja vode za vzrejo rib na odseku vodotoka oziroma vode iz izvirov, ki je predmet koncesije.
10. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
11. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
12. člen
(prenos objektov in naprav)
Po prenehanju koncesije preidejo v brezhibnem stanju
v posest koncedenta vsi objekti in naprave, potrebni za
odvzem in izpust vode, ki jih je za koncedenta zgradil ali
drugače pridobil koncesionar.
Način in obseg prenosa objektov in naprav iz prejšnjega odstavka v posest koncedenta se uredi s koncesijsko
pogodbo.
13. člen
(način pridobitve koncesije)
Koncesiji na vodotoku in izvirih iz 1. člena te uredbe se
podelita na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis izvede upravni organ pristojen za vode.
O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
Javni razpis je veljaven tudi v primeru, če se nanj prijavi
samo en ponudnik.
Koncesionar je na podlagi odločbe o izbiri koncesionarja upravičen pričeti vse upravne postopke povezane s
posegom v prostor in opravljati druge investitorske posle.
14. člen
(objava in vsebina razpisa)
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Javni razpis obvezno vsebuje navedbe o:
– predmetu koncesije,
– pogojih za koncesijo,
– elementih, ki jih mora vsebovati prijava na razpis,
– začetku in času trajanja koncesije,
– zahtevanih strokovnih podlagah, ki jih zagotovi prijavitelj,
– roku za predložitev prijav,
– roku za izbor koncesionarja,
– merilih in postopku za izbor koncesionarja,
– prednostnih merilih, ki bodo vplivala na izbor,
– roku v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru,
– odgovorni osebi za dajanje informacij med razpisom.
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15. člen
(trajanje razpisa)
Javni razpis traja od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega roka ni
predložena nobena veljavna prijava.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu
določenih sestavin.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
16. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta
vlada.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.
17. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 328-00/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2610.

Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v
Ljubljani, na čelu s častno konzulko

Na podlagi 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in na predlog ministra za zunanje
zadeve, izdaja Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o soglasju za odprtje Konzulata Republike Malte
v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na
čelu s častno konzulko
1. člen
Daje se soglasje za odprtje Konzulata Republike Malte v
Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani, na čelu s častno
konzulko.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 912-07/98-1
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
2611.

Odredba o vrstah meril, za katere so obvezne
odobritve tipa in overitve

Na podlagi četrtega odstavka 9. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

ODREDBO
o vrstah meril, za katere so obvezne odobritve
tipa in overitve
1. člen
Odobritev tipa in overitve so obvezne za naslednje
skupine meril:
1. dolžinska merila,
2. ploščinska merila,
3. prostorninska in pretočna merila,
4. merila mase,
5. merila za gostoto (prostorninsko maso) in koncentracijo,
6. merila za čas in frekvenco,
7. merila za hitrost vozil,
8. merila za silo in trdoto,
9. merila za tlak,
10. merila za viskoznost,
11. merila za električno energijo,
12. merila za količino toplote,
13. merila za upornost,
14. merilne transformatorje,
15. merila za temperaturo,
16. merila za fotometrijske veličine,
17. merila za radiometrijske in ionizirne veličine,
18. merila za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov.
Vrste meril posameznih skupin iz prejšnjega odstavka
so v prilogi št. 1, ki je sestavni del te odredbe.

2. člen
Konzularno območje Konzulata Republike Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani obsega ozemlje Republike Slovenije.

2. člen
Odobritev tipa ni obvezna za preprostejša merila, ki so
z ustreznimi meroslovnimi predpisi e tako določena, da
zadostuje prva overitev.
Seznam meril iz prejšnjega odstavka je v prilogi št. 2, ki
je sestavni del te odredbe.

3. člen
Vlada Republike Slovenije soglaša z imenovanjem Irene
Knehtl za častno konzulko Republike Malte v Republiki Sloveniji.

3. člen
Redna overitev ni obvezna za tista merila, ki svojih
meroslovnih lastnosti z uporabo ne spreminjajo.
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Seznam meril iz prejšnjega odstavka je v prilogi št. 2, ki
je sestavni del te odredbe.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati:
– odredba o vrstah meril, za katere so obvezne odobritev tipa in overitve (Uradni list RS, št. 30/95 in 32/96).
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, se prenehajo
uporabljati:
– odredba o delovnih etalonih in merilih, katerih pregled se lahko poveri organizacijam združenega dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim (Uradni list
SFRJ, št. 26/84, 33/88 in 67/89),
– odredba o določitvi vzorcev referenčnih materialov,
katerih pregled se sme poveriti organizacijam združenega
dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim
(Uradni list SFRJ, št. 43/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za indukcijske števce
za električno energijo točnostnega razreda 2,5 (Uradni list
SFRJ, št. 29/77, 52/78 in 31/81),
– pravilnik o metroloških pogojih za platinske uporovne
termometre – primarne etalone v temperaturnem območju
od 90, 188 K do 903, 905 K (Uradni list SFRJ, št. 69/78),
– pravilnik o metroloških pogojih za termoelemente platina – rodij (10%) platina (Uradni list SFRJ, št. 65/80),
– pravilnik o metroloških pogojih za dolžinska merila, ki
se uporabljajo za merjenje višine tekočinskega stolpca oziroma višine praznega prostora v skladiščnih in transportnih
posodah (Uradni list SFRJ, št. 2/81),
– pravilnik o metroloških pogojih za digitalne voltmetre
za enosmerne napetosti – Uradni list SFRJ, št. 2/83 in št.
7/83),
– pravilnik o metroloških pogojih za kljunasta dolžinska
merila z merilnim območjem do 2000 mm, z vrednostjo
razdelka 0,1 mm in 0,05 mm (Uradni list SFRJ, št. 1/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za valilne termometre
(Uradni list SFRJ, št. 3/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za kotnike s kotom
90 stopinj in z nazivno dolžino do 1500 mm – (Uradni list
SFRJ, št. 5/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za laboratorijska merila – steklena merila za prostornino od 5 cm 3 do 500 cm3
(ml) za merjenje kolonjske vode in parfumerijskih izdelkov
(Uradni list SFRJ, št. 28/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za ploščata ravnala
(Uradni list SFRJ, št. 48/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za merila za rege
(Uradni list SFRJ, št. 48/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za sinusna ravnila
(Uradni list SFRJ, št. 31/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za merilne plošče iz
litega železa (Uradni list SFRJ, št. 10/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za merilne plošče iz
naravnega trdega kamna (Uradni list SFRJ, št. 10/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za sevalne pirometre
(Uradni list SFRJ, št. 10/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za mostove cestnih in
tirnih tehtnic (Uradni list SFRJ, št. 31/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za nožasta ravnila
(Uradni list SFRJ, št. 31/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za fotometrijske žarnice z žarilno volframovo nitko – merila za svetilnost (Uradni
list SFRJ, št. 35/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za manometrske termometre s kazalno napravo in manometrske termometre s
pisalno napravo (Uradni list SFRJ, št. 33/88),
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– pravilnik o metroloških pogojih za merila debeline
tankih plasti magnetnega tipa (Uradni list SFRJ, št. 9/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za merila debeline
tankih plasti, ki delujejo po principu vrtinčnih tokov (Uradni
list SFRJ, št. 9/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za mehanske merilne
ure z vrednostjo razdelka skale 0,01 mm in z merilnim
pomikom do 100 mm (Uradni list SFRJ, št. 11/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za bimetalne termometre (Uradni list SFRJ, št. 73/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za mehanske ure s
premičnim merilnim tipalom z razdelkom skale 0,01 mm ali
0,002 mm (Uradni list SFRJ, št. 14/91),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled električnih žarnic z žarilno volframovo nitko-delovnih
etalonov enote za svetilnost (Uradni list SFRJ, št. 26/85),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled laboratorijskih meril – steklenih meril za prostornino za
merjenje kolonjske vode in parfumerijskih izdelkov (Uradni
list SFRJ, št. 27/85),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled delovnih etalonov enote za gostoto magnetnega pretoka in meril za gostoto magnetnega pretoka (Uradni list SFRJ,
št. 8/86),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled digitalnih voltmetrov za enosmerne napetosti (Uradni
list SFRJ, št. 8/86),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled delovnih etalonov enote za magnetni pretok in meril za
magnetni pretok (Uradni list SFRJ, št. 11/86),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled delovnih etalonov za čas in frekvenco (Uradni list SFRJ,
št. 68/86),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled parkirnih ur (Uradni list SFRJ, št. 10/87),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled fotometrijskih žarnic z žarečo volframovo nitko – meril
za svetlobni tok (Uradni list SFRJ, št. 72/87),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled manometrskih termometrov (Uradni list SFRJ, št.
33/88),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled delovnih etalonov in merilnikov električnih veličin (Uradni list SFRJ, št. 32/89),
– pravilnik o pogojih za ustanovitev laboratorijev za pregled bimetalnih termometrov (Uradni list SFRJ, št. 73/90),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za ravninski kot (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za dolžino (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in 68/90),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za svetlobni tok (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za temperaturo (Uradni list SFRJ, št. 19/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enot za svetilnost, osvetljenost in svetlost (Uradni list SFRJ,
št. 19/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za električno upornost (Uradni list SFRJ, št. 19/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote lastne napetosti (Uradni list SFRJ, št. 20/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikacije etalonov
enote za prostornino plina (Uradni list SFRJ, št. 50/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enot za čas in frekvenco (Uradni list SFRJ, št. 58/85),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za prostornino tekočine (Uradni list SFRJ, št. 50/86),
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– pravilnik o načinu uporabe in klasifikacije etalonov
enote za aktivnost radioaktivnih virov – alfa sevalcev (Uradni
list SFRJ, št. 44/87),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikacije etalonov
enote za aktivnost radioaktivnih virov – gama sevalcev (Uradni
list SFRJ, št. 44/87),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za aktivnost radioaktivnih virov – beta sevalcev (Uradni list SFRJ, št. 56/87),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za ekspozicijsko dozo iks in gama sevanja za zaščito
pred sevanjem (Uradni list SFRJ, št. 42/88),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za ekspozicijsko dozo iks in gama sevanja za radioterapijo (Uradni list SFRJ, št. 42/88),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za električno moč (Uradni list SFRJ, št. 32/89),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za silo (Uradni list SFRJ, št. 9/90),
– pravilnik o načinu uporabe in klasifikaciji etalonov
enote za električno moč in sredstev za merjenje faktorja
moči v frekvenčnem območju od 45 Hz do 65 Hz (Uradni list
SFRJ, št. 73/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za termočlene platinrodij/platina – sekundarne in delovne etalone enote za
temperaturo (Uradni list SFRJ, št. 25/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za platinske uporovne
termometre – sekundarne in delovne etalone enote za temperaturo (Uradni list SFRJ, št. 25/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za steklene živosrebrne termometre – sekundarne in delovne etalone enote za
temperaturo (Uradni list SFRJ, št. 25/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za etalonske potenciometre enosmernega toka (Uradni list SFRJ, št. 28/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za fotometrijske žarnice z žarečo volframovo nitko – sekundarne in delovne etalone enote za svetlobni tok (Uradni list SFRJ, št. 8/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za sekundarne etalone električne napetosti (Uradni list SFRJ, št. 19/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za sekundarne etalone enote za ravninski kot (Uradni list SFRJ, št. 52/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za optične pirometre
– sekundarne etalone enote za temperaturo (Uradni list
SFRJ, št. 13/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za fotometrijske žarnice z žarilno wolframovo nitko – sekundarne in delovne etalone enote za svetilnost (Uradni list SFRJ, št. 18/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za sekundarne etalone – enote za prostornino plina (Uradni list SFRJ, št. 37/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za sekundarni etalon
merilne posode – pipete (Uradni list SFRJ, št. 37/88),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone
upornosti enosmernega toka (Uradni list SFRJ, št. 66/84),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalonske
mostiče enosmernega toka za merjenje upornosti (Uradni
list SFRJ, št. 3/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovni etalon –
obroč in delovni etalon – valj (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalonske
člene (Uradni list SFRJ, št. 5/85),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone –
limbe (Uradni list SFRJ, št. 21/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za avtokolimatorje
(Uradni list SFRJ, št. 33/86),
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– pravilnik o metroloških pogojih za goniometre (Uradni list SFRJ, št. 33/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone –
naprave za pregled merilnih ur (Uradni list SFRJ, št. 35/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone –
enote ravninskega kota – optične prizme in optične poligone (Uradni list SFRJ, št. 36/86),
– pravilnik o metroloških pogojih za merila za gostoto
magnetnega pretoka v merilnem območju od 5.10-12 T do
5.10-2 T (Uradni list SFRJ, št. 31/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za ohišja cestnih in
tirnih tehtnic (Uradni list SFRJ, št. 31/87 in 39/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone –
kontrolna merila ravnila (Uradni list SFRJ, št. 56/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone –
merilna ravnila točnostnega razreda M, 0, 1 in 2 (Uradni list
SFRJ, št. 85/87),
– pravilnik o metroloških pogojih za sevalne pirometre
– delovne etalone enote za temperaturo v temperaturnem
območju od 300 K do 2800 K (Uradni list SFRJ, št. 33/88),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone za
električno energijo (Uradni list SFRJ, št. 64/89),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone
debeline tankih plasti za pregled meril debeline tankih plasti
magnetnega tipa (Uradni list SFRJ, št. 9/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone
debeline tankih plasti za pregled meril debeline tankih plasti,
ki delujejo po principu vrtinčnih tokov (Uradni list SFRJ, št.
9/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za delovne etalone
svetlosti (Uradni list SFRJ, št. 18/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za naprave za izvajanje sile (Uradni list SFRJ, št. 74/90 in št. 76/90),
– pravilnik o metroloških pogojih za dinamometre (Uradni list SFRJ, št. 74/90),
– pravilnik o metroloških karakteristikah vzorca referenčnega materiala – benzojske kisline za merilnike zgorevalne toplote (Uradni list SFRJ, št. 58/85),
– pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov tipa aluminija in aluminijevih zlitin (Uradni
list SFRJ, št. 48/86),
– pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov tipa jekla (Uradni list SFRJ, št. 4/87),
– pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov – referenčnih raztopin za električno prevodnost (Uradni list SFRJ, št. 85/87),
– pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov tipa železovih rud (Uradni list SFRJ, št.
18/88),
– pravilnik o metroloških karakteristikah vzorcev referenčnih materialov tipa grodlja (Uradni list SFRJ, št. 18/88),
– pravilnik o metroloških značilnostih vzorcev referenčnih materialov tipa gumene zmesi in gume (Uradni list SFRJ,
št. 76/90),
– pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede strokovne
izobrazbe delavcev, opreme in prostorov izpolnjevati organizacije združenega dela in druge samoupravne organizacije
in skupnosti, ki jim je poverjen pregled delovnih etalonov,
vzorcev referenčnih materialov in meril (Uradni list SFRJ, št.
37/88),
– pravilnik o načinu, kako Zvezni zavod za mere in
plemenite kovine poveri pregled delovnih etalonov, vzorcev
referenčnih materialov in meril organizacijam združenega
dela in drugim samoupravnim organizacijam in skupnostim
(Uradni list SFRJ, št. 37/88).
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Št.

5. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-7/98
Ljubljana, dne 21. julija 1998.
Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.
Priloga 1
Vrste meril posameznih skupin
1. Dolžinska merila:
– dolžinska merila splošnega namena,
– debelinska merila,
– mejna vzporedna dolžinska merila (merilne kladice),
– naprava za merjenje dolžine žice in kabla,
– naprava za merjenje dolžine talnih oblog,
– merila za širino in nadvižek tira,
– fokometri,
– avtomatska merila nivoja tekočine v nepremičnih rezervoarjih,
– taksimetri,
– kilometrski števci, merilniki hitrosti in kronotahografi.
2. Ploščinska merila:
– naprave in merila za merjenje ploščine.
3. Prostorninska in pretočna merila:
– vodoravni cilindrični rezervoarji,
– steklena gostinska posoda,
– pokončni valjasti rezervoarji,
– merila za sipke snovi,
– okviri za merjenje drv,
– zaboji, okvirji in podobna merila valjaste oblike za
gradbeni material,
– prostorninska merila za razne tekočine, ki so v merilnem sestavu,
– graduirani merilni valji,
– steklene birete za tekočine,
– mikropipete,
– medicinske injekcijske brizgalke,
– pipete z eno merilno črto,
– steklene merilne buče z eno merilno črto,
– pipete za mešanje krvi in štetje krvničk,
– graduirane merilne pipete,
– sodi, kadi, kangle in baloni,
– hladilne posode za mleko (bazenski hladilniki), mlekomeri in merilne posode,
– merila, ki korigirajo prostornino pretočenega plina,
– pretočna merila za prostornino plina,
– pretočna merila za količino pare, plina ali tekočine z
merilno zaslonko,
– pretočna prostorninska merila za razne tekočine z
neposrednim merjenjem prostornine,
– priprave za merjenje tekočih goriv,
– vodomeri,
– avtocisterne, vagoni cisterne in prenosne cisterne,
– laboratorijska merila za pline,
4. Merila mase:
– avtomatske tehtnice,
– avtomatske tehtnice s seštevanjem nezveznih rezultatov tehtanja,
– avtomatske tehtnice na transportnem traku,
– tehtnice za tehtanje premikajočih se vozil,
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– tehtnice za gradbene namene,
– neavtomatske tehtnice točnostnih razredov I, II, III
in IIII,
– uteži z nazivnimi masami od 1 mg do vključno 50 kg,
– uteži z nazivnimi masami od 50 kg do vključno
5000 kg,
– elektromehanski merilni pretvorniki za merilnike
mase.
5. Merila za gostoto (prostorninsko maso) in koncentracijo:
– butirometri,
– urinometri,
– alkoholometri,
– vlagomeri za žitna zrna in seme oljnic,
– analizatorji izpušnih plinov vozil,
– izotopska merila za gostoto in vlago,
– areometri s stalno maso,
– laktodenziometri,
– ebulioskopi po Malliganu,
– ebulioskopi po Salleronu,
– refraktometri, s katerimi se meri masni delež sladkorja v moštu,
– etilometri,
6. Merila za čas in frekvenco:
– elektronski sekundomeri,
– dajalniki tarifnih impulzov in stikalne ure, ki se uporabljajo v telefonskem in telegrafskem prometu za postavljanje tarife,
– mehanski sekundomeri,
– stikalne ure,
7. Merila za hitrost vozil:
– dopplerski radarji,
– laserski merilniki.
8. Merila za silo in trdoto:
– aparati za merjenje trdote po Vickersu,
– aparati za merjenje trdote po Brinellu,
– naprave z valji za preveritev zaviralne sile po obodu
koles pri vozilih na motorni pogon in priklopnih vozil,
9. Merila za tlak:
– manometri za merjenje krvnega tlaka,
– manometri za merjenje tlaka v pnevmatikah,
– manometri, vakuummetri in manovakuummetri.
10. Merila za viskoznost:
– viskozimetri s padajočo kroglico.
11. Merila za električno energijo:
– statični števci delovne električne energije točnostnih
razredov 0,2S, 0,5S, 1 in 2,
– indukcijski števci za električno energijo,
– kazalniki maksimuma razreda 1,0.
12. Merila za količino toplote:
– merilniki toplotne energije.
13. Merila za upornost:
– instrumenti za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na kompenzacijski metodi,
– instrumenti za merjenje ozemljitvene upornosti, katerih delovanje temelji na metodi merjenja napetosti in toka, in
za visokofrekvenčne instrumente za merjenje ozemljitvene
upornosti,
– instrumenti za merjenje upornosti zanke,
– merila za izolacijsko upornost.
14. Merilni transformatorji:
– merilni transformatorji za električne števce.
15. Merila za temperaturo:
– stekleni tekočinski termometri,
– stekleni tekočinski termometri za posebne namene,
– termočleni,
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– medicinski (humani) termometri,
– veterinarski termometri,
– uporovni termometri,
– medicinski električni termometri za kontinuirano merjenje temperature človeškega telesa,
– medicinski električni termometri za merjenje maksimalne temperature človeškega telesa.
16. Merila za fotometrijske veličine:
– fotoelektrični merilniki svetlosti,
– fotoelektrični luxmetri.
17. Merila za radiometrijske in ionizirne veličine:
– merila absorbirane doze in hitrosti,
– spektrometri za gama sevanje,
18. Merila za nadzor nad delovanjem igralnih avtomatov:
– elektronska kontrolna naprava.
Priloga 2
Seznam meril, za katere ni obvezna odobritev tipa ali
redna overitev
1. Merila, za katera odobritev tipa ni obvezna:
– vodoravni cilindrični rezervoarji,
– steklena gostinska posoda,
– pokončni valjasti rezervoarji,
– merila za sipke snovi,
– okviri za merjenje drv,
– zaboji, okvirji in podobna merila valjaste oblike za
gradbeni material,
– prostorninska merila za razne tekočine, ki so v merilnem sestavu,
– vodomeri, ki se uporabljajo v betonarnah skupaj z
gradbenimi tehtnicami,
– uteži z nazivno maso od 50 do vključno 5 000 kg,
– uteži z nazivnimi masami od 1 mg do vključno 50 kg,
– etaloni prostornine in pretoka – merilne posode,
manjše od 1 000 l,
– graduirani merilni valji,
– steklene birete za tekočine,
– mikropipete,
– medicinske injekcijske brizgalke,
– pipete z eno merilno črto,
– steklene merilne buče z eno merilno črto,
– graduirane merilne pipete,
– sodi, kadi, kangle in baloni,
– avtocisterne, vagoni cisterne in prenosne cisterne,
– tehtnice za gradbene namene,
– merila za širino in nadvižek tira.
2. Merila, za katera redna overitev ni obvezna:
– dolžinska merila splošnega namena do 2 m,
– alkoholometri,
– baloni, izdelani iz stekla,
– steklena gostinska posoda,
– graduirani merilni valji,
– steklene birete za tekočine,
– mikropipete,
– medicinske injekcijske brizgalke,
– pipete z eno merilno črto,
– steklene merilne buče z eno merilno črto,
– graduirane merilne pipete,
– pipete za mešanje krvi in štetje krvničk ,
– medicinski živosrebrni termometri,
– veterinarski termometri,
– elektromehanski merilni pretvorniki za merilnike
mase.

2612.

Pravilnik o uniformah Slovenske vojske

Na podlagi 101. in v zvezi s prvim odstavkom 50. člena
zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97 in
87/97) izdaja minister za obrambo

PRAVILNIK
o uniformah Slovenske vojske
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste uniform, v Slovenski vojski ter
ureja njihovo nošenje.
2. člen
Vojaškim osebam je dovoljeno nositi samo uniforme,
predpisane s tem pravilnikom.
Vojaške osebe nosijo predpisano uniformo, kadar
opravljajo vojaško službo.
Vojaške osebe so lahko med opravljanjem vojaške službe v civilni obleki, če tako določita minister za obrambo ali
načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
3. člen
Vojaškim obveznikom na služenju vojaškega roka ni
treba nositi uniforme v času daljše odsotnosti iz enote. Za
daljšo odsotnost se šteje tudi dovoljen tedenski izhod oziroma dovoljeni izhod v dela prostih dnevih in ob praznikih.
4. člen
Vojaški obvezniki – pripadniki rezervne sestave lahko
nosijo uniformo tudi na vojaških slovesnostih, praznovanjih
in počastitvah, kadar predstavljajo Slovensko vojsko oziroma poveljstvo, enoto ali zavod, v katerega so razporejeni.
5. člen
Nošenje delov različnih uniform ni dovoljeno. Uniforma
mora ustrezati višini in telesni zgradbi vojaške osebe, ki jo
nosi.
II. VRSTE UNIFORM
6. člen
Uniforme Slovenske vojske so:
– bojne uniforme,
– službene uniforme,
– slovesne uniforme,
– uniforma gardne enote,
– uniforma orkestra Slovenske vojske.
V Slovenski vojski se nosijo tudi delovne obleke in
obutev, zaščitne obleke in obutev ter športne obleke in
obutev.
7. člen
Bojna uniforma – osnovna je izdelana iz maskirno potiskane tkanine. Bojno uniformo sestavljajo kapa, hlače, srajca, vetrovka, škornji, bojni pas z naramnikom, pas za hlače,
anorak in vrhnje hlače, čelada, baretka, pulover, puli, podkapa, hlače iz termovelurja, rokavice, perilo in nogavice.
Poleg osnovne bojne uniforme iz prejšnjega odstavka
lahko pripadniki posameznih enot Slovenske vojske nosijo
tudi drugačne bojne uniforme tako, kot je to določeno v
navodilu o uniformah in opremi vojaških oseb.
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8. člen
Službene uniforme so moške in ženske, lahko pa so
letne in zimske. Glede na vrsto so osnovne ter uniforme
letalskih enot in enot zračne obrambe ter uniforme mornariških enot.
9. člen
Službena moška uniforma – osnovna je izdelana iz
tkanine rjave barve. Sestavljajo jo suknjič, hlače s pasom,
čapka, srajca s kravato, plašč, vetrovka, jopič, baretka,
pulover, čevlji, rokavice in nogavice.
Službena ženska uniforma – osnovna je izdelana v
barvni kombinaciji rjave in drap barve. Sestavljena je iz suknjiča, krila, hlač, bluze s kravato, klobučka, baretke, plašča,
vetrovke, jopice, pasu, rokavic, torbice in čevljev.
10. člen
Službena moška uniforma letalskih enot in enot zračne
obrambe je enake oblike kot službena moška uniforma –
osnovna. Uniforma je temno modre barve, razen srajce in
baretke, ki sta svetlo modri, ter čevljev in usnjenih dodatkov,
ki so črni.
Službena ženska uniforma letalskih enot in enot zračne
obrambe je enake oblike kot službena ženska uniforma –
osnovna. Uniforma je temno modre barve, razen bluze in
baretke, ki sta svetlo modri, ter čevljev in usnjenih dodatkov,
ki so črni.
11. člen
Službena moška mornariška uniforma – zimska je temno modre barve, razen srajce, ki je bela, kravata, čevlji in
usnjeni dodatki pa so črni. Suknjič se dvoredno zapenja.
Čini se nosijo našiti na spodnjem delu rokavov v obliki zlato
rumenih trakov.
Službena moška mornariška uniforma – letna je drap
barve.
Službena ženska mornariška uniforma – zimska je temno modre barve, razen bluze, ki je bela, kravata, čevlji in
usnjeni dodatki pa so črni. Suknjič se dvoredno zapenja.
Čini se nosijo našiti na spodnjem delu rokavov v obliki zlato
rumenih trakov.
Službena ženska mornariška uniforma – letna je drap
barve.
12. člen
Slovesna moška uniforma je temno modre barve, sestavljajo jo suknjič, hlače s pasom, čapka, srajca s kravato,
plašč, rokavice in čevlji.
Slovesna ženska uniforma je temno modre barve, sestavljajo jo suknjič, krilo s pasom, bluza s kravato, klobuček,
plašč, rokavice, torbica in čevlji.
Slovesna uniforma je enaka za vse vojaške osebe,
razen za pripadnike mornariških enot.
Slovesna zimska uniforma pripadnikov mornariških enot
je enaka službeni zimski uniformi teh enot. Slovesna uniforma mornariških enot – letna je bele barve. Čini so našiti v
obliki trakov na črni epoleti, ki se nosi na ramenski epoleti
suknjiča.
13. člen
Uniformo gardne enote sestavljajo suknjič, hlače s pasom, čapka, srajca s kravato, vojaški škornji, vetrovka, pas
gardne enote in rokavice. Suknjič in vetrovka sta oker barve,
hlače, kapa, škornji in pas so temno rjavi.
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14. člen
Uniforma orkestra Slovenske vojske je barvno enaka
uniformi gardne enote, po obliki pa službeni uniformi.
15. člen
Delovno obleko – osnovno sestavljajo kapa, bluza in
hlače. Delovna obleka se lahko nosi čez bojno uniformo.
Blago je sivo rjave barve.
Druge delovne obleke in obutev so lahko glede na
njihov namen tudi drugačne, kar je določeno v navodilu o
uniformah in opremi vojaških oseb.
16. člen
Zaščitne obleke in obutev so prilagojene njihovemu
namenu oziroma nalogam posameznikov, enot, rodov ali
služb. Oblika, sestava in barva je za posamezno zaščitno
obleko in obutev predpisana v navodilu o uniformah in opremi vojaških oseb.
17. člen
Športna obleka in obutev je enaka za vse vojaške osebe in jo sestavljajo trenirka, majica in kratke hlače, nogavice
in športni copati.
III. NOŠENJE UNIFORM
18. člen
Bojno uniformo nosijo vojaške osebe pri opravljanju
vseh nalog na terenu in ostalih aktivnostih, povezanih z
vojaškim usposabljanjem, ter pri izvajanju bojnih nalog.
19. člen
Službeno uniformo nosijo vojaške osebe, ko ne izvajajo vojaškega usposabljanja ali ne opravljajo bojnih nalog.
20. člen
Slovesno uniformo nosijo vojaške osebe na protokolarnih prireditvah (uradne večerje, slovesne akademije, uradni
sprejemi).
21. člen
Uniformo gardne enote nosijo pripadniki te enote pri
izvajanju protokolarnih nalog, skladno s pravili službe in s
protokolarnimi pravili.
22. člen
Uniformo orkestra Slovenske vojske nosijo člani orkestra na nastopih.
23. člen
Delovno in zaščitno obleko in obutev nosijo vojaške
osebe, ko opravljajo vzdrževalna in druga dela, pri katerih je
večja možnost, da se umažejo ali jih morajo uporabljati zaradi higienskih ali zaščitnih zahtev.
24. člen
Športno obleko in obutev nosijo vojaške osebe med
športnim usposabljanjem in pri športnih aktivnostih v prostem času. Poveljujoči, ki vodi predpisano športno usposabljanje, odloči, kateri deli športne obleke se bodo nosili.
Trenirke lahko vojaki nosijo tudi med prostim časom.
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25. člen
Na uniformah se nosijo samo predpisane oznake Slovenske vojske.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka nosijo pripadniki Slovenske vojske med opravljanjem nalog v tujini na
predpisanem mestu skupno oznako mednarodne organizacije ter slovensko zastavo v velikosti 7 cm × 4 cm nad oznako pripadnosti Slovenski vojski.
26. člen
Oznaka pripadnosti Slovenski vojski na kapah in čapkah se nosi na sredi kape nad čelom, na baretki pa na levi
strani sprednjega dela.
Oznaka pripadnosti Slovenski vojski na našitku se nosi
na levem rokavu tako, da je njen zgornji rob našit 12 cm pod
ramenskim šivom.
27. člen
Oznake činov se na bojni uniformi nosijo na traku nad
levim prsnim žepom. Na službenih uniformah se oznake
činov nosijo na ramenskih epoletah, razen mornariških, ki
so na suknjiču našiti v obliki trakov na spodnjem delu rokava
in na srajci v obliki trakov na črni epoleti.
28. člen
Oznaka pripadnosti enotam na našitku se nosi na desnem rokavu praviloma tako, da je njen zgornji rob našit
12 cm pod ramenskim šivom.
29. člen
Položajne oznake se nosijo na službeni uniformi na
desnem zgornjem žepu. Pritrjene so na gumb žepa.
30. člen
Na bojnih uniformah se nad desnim prsnim žepom nosi
našitek z izvezenim priimkom.
Na službenih uniformah se nad desnim prsnim žepom
nosi ploščica z vgraviranim priimkom.
31. člen
Vojaške osebe, ki jim je na podlagi zakona priznan
status vojnega veterana, lahko na službenih uniformah nosijo našitek z oznako “VETERAN”. Oznaka je oblikovana kot
usločen trak, nosi se na desnem rokavu nad našitkom z
oznako pripadnosti enoti.

Uradni list Republike Slovenije
33. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o uniformah Teritorialne obrambe Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 21/91 in 2/91-I).
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 017-02-32/97
Ljubljana, dne 22. julija 1998.
mag. Alojz Krapež l. r.
Minister
za obrambo

2613.

Pravilnik o spremembi pravilnika o delovni
knjižici

Na podlagi 15. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) in 99. člena zakona o
upravi (Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o delovni knjižici
1. člen
V prvem odstavku 2. člena pravilnika o delovni knjižici
(Uradni list RS, št. 28/90, 32/91-I, 47/92 in 14/95) se
črta četrta alinea.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. julija 1998.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
Anton Rop l. r.

2614.

Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
32. člen
Način nošenja uniform, določenih s tem pravilnikom,
podrobnejši opis uniform, dodatne opreme, opis posameznih posebnih bojnih uniform, pripadanje in trajanje uniform
je določeno v navodilu o uniformah in opremi vojaških oseb
in v navodilu o pripadanju in rokih uporabnosti uniform in
osebne opreme.

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

SEZNAM
medicinskih pripomočkov skupine D, za katere
je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje za
promet
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Št. 512-14/98-33
Ljubljana, dne 7. avgusta 1998.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, dipl. inž. farm., spec. l. r.
Direktorica

Uradni list Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
2615.

Sklep o enajsti emisiji dvodelnega prenosljivega
blagajniškega zapisa Banke Slovenije

Na podlagi 4. točke 25. člena, 29. člena in drugega
odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških zapisov Banke
Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja guverner Banke
Slovenije dne 12. 8. 1998

SKLEP
o enajsti emisiji dvodelnega prenosljivega
blagajniškega zapisa Banke Slovenije
1
Banka Slovenije izdaja 31. 8. 1998 enajsto emisijo
lastnega dvodelnega prenosljivega blagajniškega zapisa (v
nadaljevanju: blagajniški zapis), ki se vpisuje v tolarjih, lahko
se izdaja v več serijah, do skupnega zneska 10 milijard
tolarjev.
Prva serija enajste emisije se vpisuje z rokom dospelosti 17. 5. 1999.
2
Skladno z denarnimi gibanji lahko Banka Slovenije ustavi nadaljnje vpisovanje blagajnišega zapisa po tem sklepu,
tudi če znesek iz 1. točke ni v celoti vpisan.
3
Blagajniški zapis je serijski vrednostni papir. Izdan je v
dveh apoenih za 190.000 tolarjev (v nadaljevanju: mali
apoen) in 1,900.000 tolarjev (v nadaljevanju: veliki apoen).
Blagajniški zapis je sestavljen iz dveh, s perforacijo ločljivih
in vrednostno enakih delov po 95.000 tolarjev oziroma
950.000 tolarjev. Polovica blagajniškega zapisa se ob
dospelosti izplača v tolarjih, druga polovica pa v tujem denarju (v DEM). Oba dela blagajniškega zapisa se glasita na
prinosnika. Na trgu se lahko trguje z blagajniškim zapisom
kot celoto, lahko pa tudi s posameznim delom.
4
Nominalna vrednost na delu blagajniškega zapisa, ki
se izplača v tolarjih, pomeni obveznost Banke Slovenije ob
dospelosti blagajniškega zapisa, pri čemer so vštete realne
obresti za čas od izdaje do dospelosti, ni pa upoštevana
revalorizacija. Nominalna vrednost na delu blagajniškega
zapisa, ki se izplača v tujem denarju (v DEM), pomeni obveznost Banke Slovenije ob dospelosti blagajniškega zapisa
preračunano v tolarje, pri čemer so vštete obresti za čas od
izdaje do dospelosti in upoštevan obračunski tečaj.
5
Blagajniški zapis vsebuje: navedbo, da je prenosljiv
blagajniški zapis, ki se glasi na prinosnika, oznako emisije in
serijsko številko, ime izdajatelja, datum izdaje, datum dospelosti, nominalno vrednost apoena, način vplačila, obrestno
mero, način izplačila, prostor za vpis datuma vplačila in
vrednosti na dan vplačila in faksimile podpisa guvernerja
Banke Slovenije.
6
Blagajniški zapis lahko vpisuje banka v svojem imenu in
za svoj račun. Druga domača pravna in fizična oseba lahko
vpisuje blagajniški zapis iz tega sklepa prek banke, ki jo za
to poslovanje pooblasti Banka Slovenije.
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7
Blagajniški zapis se vplača v tolarjih z diskontom za
realne obresti. Pri določitvi teoretične vrednosti za tolarski
del se upošteva diskontni faktor za čas od dneva vpisa do
dneva dospelosti in revalorizacijske obresti od dneva izdaje
do dneva vpisa. Pri določitvi teoretične vrednosti za devizni
del se upošteva diskontni faktor za čas od dneva vpisa do
dneva dospelosti in korekcijski faktor, ki odraža razmerje
med veljavnim srednjim tečajem Banke Slovenije za DEM na
dan vpisa in upoštevanim obračunskim tečajem.
8
Obrestna mera za del blagajniškega zapisa, ki se izplača v tujem denarju znaša 3% letno. Tolarski del blagajniškega zapisa se tekoče revalorizira po stopnji, ki je enaka
temeljni obrestni meri, obrestna mera realnih obresti pa
znaša 2,5% letno. Obresti se obračunavajo na konformni
način.
9
Banka, ki vpisuje blagajniški zapis v svojem imenu in za
svoj račun, vplača tolarski znesek Banki Slovenije na dan
vpisa. Če banka vpisuje blagajniški zapis za račun druge
pravne ali fizične osebe, vplača tolarski znesek naslednji
dan po vpisu.
Banka ob vplačilu vpiše na blagajniški zapis datum
vplačila, vrednost deviznega in vrednost tolarskega dela.
10
Banka Slovenije plača banki, ki vpisuje in izplačuje
blagajniški zapis za račun drugih domačih pravnih ali fizičnih
oseb, provizijo ob vpisu in ob izplačilu. Ob vpisu plača
Banka Slovenije provizijo v višini 300 tolarjev za mali apoen
in 1000 tolarjev za veliki apoen, ob izplačilu pa 300 tolarjev
za mali apoen in 1000 tolarjev za veliki apoen. Banka pri
vplačilu in izplačilu blagajniških zapisov ne zaračunava drugih provizij.
Provizijo za vpisane blagajniške zapise plača Banka
Slovenije banki mesečno, za pretekli mesec naslednji dan
po prejemu obračuna od banke. Provizijo za izplačane blagajniške zapise plača Banka Slovenije naslednji dan po
uskladitvi obračuna z banko.
11
Za del blagajniškega zapisa, ki je izplačljiv v tolarjih (A),
se na dan dospelosti izplača nominalna vrednost, označena
na vrednostnem papirju, povečana za revalorizacijske obresti
od dneva izdaje do dospelosti. Za del blagajniškega zapisa,
ki je izplačljiv v tujem denarju (B), se na dan dospelosti
izplača 1.000 DEM za mali apoen in 10.000 DEM za veliki
apoen.
Fizični osebi se znesek deviznega dela blagajniškega
zapisa izplača v celoti gotovinsko v DEM, lahko pa se vpiše
na devizni račun ali hranilno knjižico.
Pravni osebi se tolarski del blagajniškega zapisa nakaže
na njen žiro račun, z deviznim delom pa razpolaga kot z
deviznim prilivom in ga lahko uporabi: za plačilo v tujino, za
prodajo drugemu podjetju, za prodajo banki, za vpis blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju oziroma za
drugo transakcijo v skladu z deviznimi predpisi.
Zadnji imetnik vnovči blagajniški zapis pri pooblaščeni
banki. Zaradi izplačila deviznega dela blagajniškega zapisa
na dan dospelosti, napove zadnji imetnik vnovčenje dva dni
pred dospelostjo, sicer se lahko izplača zapadli devizni del
dva dni po dospelosti. Za ta čas imetniku ne pripada nadomestilo.
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12
Banka Slovenije zagotovi banki, pri kateri se blagajniški
zapis vnovčuje, likvidna sredstva za izplačilo tolarskega in
deviznega dela blagajniškega zapisa in to na dan dospelosti
za zapise, ki jih je vplačala za svoj račun, oziroma na dan
vnovčenja ali naslednji dan po vnovčenju za zapise, izplačane
za tuj račun.
13
Pri izplačilu banka vsak del blagajniškega zapisa označi
z datumom izplačila, žigom banke in podpisom odgovorne
osebe.
Banka predloži Banki Slovenije obračune izplačil in
vrne izplačane apoene blagajniških zapisov na način, kot to
določi Banka Slovenije.
14
Banka Slovenije redno javno objavlja tekočo vrednost
obeh apoenov blagajniškega zapisa, ločeno za tolarski del
(A) in devizni del (B) in skupno vrednost.
15
Imetnik blagajniškega zapisa, ki ga na dan dospelosti
ne vnovči, ga lahko vnovči še v roku petih let po dospelosti.
16
Ta sklep začne veljati z dnem, ko je izdan.
Št. 22-0162/98
Ljubljana, dne 12. avgusta 1998.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

2616.

Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških
zapisov Banke Slovenije v tujem denarju

Na podlagi 25. in 29. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) in sklepa o izdajanju blagajniških
zapisov Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98) izdaja
guverner Banke Slovenije

SKLEP
o spremembi sklepa o izdaji blagajniških zapisov
Banke Slovenije v tujem denarju
1
V sklepu o izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije v
tujem denarju (Uradni list RS, št. 1/92, 34/92, 24/93,
28/94, 37/95, 19/96 in 54/97) se v preambuli besedilo
“Uradni list RS, št. 28/91, 3/92 in 38/92“ nadomesti z
besedilom “Uradni list RS, št. 52/98“.
2
Ta sklep začne veljati z dnem, ko je izdan.
Št. 22-0163
Ljubljana, dne 12. avgusta 1998.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
2617.

Spremembe in doponitve pravilnika o zdravniški
tarifi

Na podlagi 27. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je skupščina
Zdravniške zbornice Slovenije sprejela na seji dne 23. 6.
1998

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o zdravniški tarifi
1. člen
V 1. členu se za besedo “zdravniških“ doda besedilo
“ter zobozdravniških“. Črta se naslov “A) SPLOŠNI DEL“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Določila pravilnika veljajo smiselno tudi za zobozdravniške storitve, kolikor posamezna določila posebej ne urejajo
področje zobozdravniških storitev drugače.“
2. člen
V 2. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji
odstavek, ki se glasi:
“Stroški izvajanja zobozdravniških storitev ne vključujejo stroškov zobotehničnega laboratorija in stroškov za Rtg.“
3. člen
Za 3. členom se doda nov člen, ki se glasi:
“Osnova storitvenega sistema v zobozdravstvu so
definicije posameznih zobozdravniških storitev in njihovo
medsebojno razmerje, izraženo s točkami.
Storitveni sistem v zobozdravstvu je priloga 2 tega pravilnika.“
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
“Vrednost točke znaša 93 SIT in se spreminja glede na
rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo
ugotavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko. Vrednost
točke se spremeni v primeru, da rast cen življenjskih potrebščin v času od zadnjega zvišanja znaša več kot 5%. Spremembo vrednosti točke določi izvršilni odbor zbornice s
sklepom.“
5. člen
12. člen se spremeni tako, da se točka “B TARIFA“
črta in v enakem besedilu določi kot Priloga 1 pravilnika o
zdravniški tarifi.
6. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati osmi, dan po objavi v Uradnem listu RS.
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev pravilnika preneha veljati sklep o vrednosti točke zdravniške tarife
(Uradni list RS, št. 55/96).
Št. 200/98
Ljubljana, dne 23. junija 1998.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik
skupščine zdravniške zbornice
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2618.

Sklep o potrditvi učbenika STATISTIKA V
ZDRAVSTVU

Št.
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Sklep o potrditvi učbenika MERILNIKI IN
MERILNE METODE V ELEKTRONIKI

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
STATISTIKA V ZDRAVSTVU

SKLEP
o potrditvi učbenika
MERILNIKI IN MERILNE METODE
V ELEKTRONIKI

avtor dr. Dominik Komadina

avtor Anton Orehek
Učbenik STATISTIKA V ZDRAVSTVU se potrdi za
4. letnik za predmet Zdravstvena vzgoja, higiena in socialna
medicina v programu Zdravstveni tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: doc. dr. Marjan Premik, Ljubica Glucks; lektorirala: Jelka J. Makoter.
V letu 1998 založila: DZS d.d., Izobraževalno založništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Št. 612-175/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

Učbenik MERILNIKI IN MERILNE METODE V ELEKTRONIKI se potrdi za 3. letnik za predmet Merjenje in
regulacije v programu Elektrotehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: doc. dr. Franc Bergelj, Zdravko Žalar; lektorirala: Mojca Marn.
V letu 1998 založila: Tehniška založba Slovenije, Lepi
pot 6, 1000 Ljubljana.
Št. 612-177/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2619.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Sklep o potrditvi učnega pripomočka NAVODILA
ZA IZDELAVO MAPE ZAKLJUČNEGA IZDELKA

2621.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega pripomočka
NAVODILA ZA IZDELAVO MAPE ZAKLJUČNEGA
IZDELKA
avtorja Zdenka Steblovnik, Zlatko Perič

Sklep o potrditvi učbenika ŠTUDIJ DELA IN
ČASA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
ŠTUDIJ DELA IN ČASA
avtor Vlasta Mišič

Učni pripomoček NAVODILA ZA IZDELAVO MAPE ZAKLJUČNEGA IZDELKA se potrdi za 3. letnik za predmeta
Konstrukcije in Gospodarjenje ter Strokovno računstvo v
programih Mizar in tapetnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: Albina Nastran, Verislava Makoter, mag. Janko Bizjak; lektoriral: Andrej Česen.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-176/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Učbenik ŠTUDIJ DELA IN ČASA se potrdi za 4. letnik
za predmet Študij dela in časa v programu Tekstilni tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: spec. Marjan Leber, Ana Lesjak; lektorirala: Duša Fischinger.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-178/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Stran
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Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA
KONFEKCIJE

Uradni list Republike Slovenije

2624.

Sklep o potrditvi učbenika UPRAVNO
POSLOVANJE 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
TEHNOLOGIJA KONFEKCIJE

SKLEP
o potrditvi učbenika
UPRAVNO POSLOVANJE 2

avtor Vlasta Mišič

avtorja Martin Lorbar, Janez Stare

Učbenik TEHNOLOGIJA KONFEKCIJE se potrdi za
1., 2. in 3. letnik za predmet Tehnologija konfekcije v programu Tekstilec.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: Francka Čuk, Alenka Šolar;
lektorirala: Alenka Žuraj.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.

Učbenik UPRAVNO POSLOVANJE 2 se potrdi za 3. in
4. letnik za predmet Upravno poslovanje v programu Upravni tehnik in za 4. in 5. letnik za predmet Tajniško poslovanje
v pogramu Podjetniško poslovanje.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Miha Brejc, Berta
Dolinar; lektorirala: Sonja Pezdirc.
V letu 1998 založila: Gospodarski vestnik založniška
skupina d. d., Dunajska c. 5, 1000 Ljubljana.

Št. 612-179/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

Št. 612-181/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2623.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Sklep o potrditvi učbenika UPRAVNO
POSLOVANJE 1

2625.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
UPRAVNO POSLOVANJE 1
avtorja Martin Lorbar, Janez Stare

Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE TRŽENJA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
OSNOVE TRŽENJA
avtorici Darja Habjanič, Tanja Ušaj

Učbenik UPRAVNO POSLOVANJE 1 se potrdi za 1. in
2. letnik za predmet Upravno poslovanje v programu Upravni tehnik in za 3. in 4. letnik za predmet Tajniško poslovanje
v pogram Podjetniško poslovanje.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Miha Brejc, Berta
Dolinar; lektorirala: Sonja Pezdirc
V letu 1998 založila: Gospodarski vestnik založniška
skupina d. d., Dunajska c. 5, 1000 Ljubljana.
Št. 612-180/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Učbenik OSNOVE TRŽENJA se potrdi za 4. in 5. letnik
za predmet Trženje, v programu Podjetniško poslovanje in
za 4. letnik za predmet Trženje v programu Ekonomsko
komercialni tehnik in diferencialnem programu Ekonomsko
komercialni tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: dr. Zlatko Jančič, Nada Klučar;
lektorirala: Valentina Kante.
V letu 1998 založila: I&S Aladin, Gregorčičeva 32 a,
5270 Ajdovščina.
Št. 612-182/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Uradni list Republike Slovenije

2626.

Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE CARINE

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
OSNOVE CARINE
avtor Vera Mercina Šegina
Učbenik OSNOVE CARINE se potrdi za 4. letnik za
predmet Gospodarsko poslovanje v programu Ekonomsko
komercialni tehnik in za 4. in 5. letnik za predmet Špedicija
in carina v program Podjetniško poslovanje.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik sta recenzirala: Milivoj Novič, Janja Orel; lektorirala: Marija Vidmar.
V letu 1998 založila: DZS d.d., Izobraževalno založništvo, Mestni trg 26, 1000 Ljubljana.
Št. 612-185/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

Št.

2628.

Sklep o potrditvi učbenika KLEKLJANJE 3

Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIDRAVLIKA
IN PNEVMATIKA – delovni zvezek

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
HIDRAVLIKA IN PNEVMATIKA – delovni zvezek
avtor Branko Kumer
Delovni zvezek HIDRAVLIKA IN PNEVMATIKA se potrdi
za 3. letnik za predmet Strojeslovje v programu Strojništvo,
za 3. in 4. letnik za predmet Regulacije in krmilja v programu
Strojni tehnik in za 4. letnik za predmet Laboratorijske vaje v
programu Strojni tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Ilustriral: Franc Najdič; lektoriral: Božo Vračko; učbenik sta recenzirala: Anton Beovič, Franc Najdič.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-183/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2627.
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prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2629.

Sklep o potrditvi učbenika HIDRAVLIKA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
KLEKLJANJE 3

SKLEP
o potrditvi učbenika
HIDRAVLIKA

avtorji Katarina Poljanec, Marinka Rupnik, Metka Tratnik

avtor Anton Beovič

Učbenik KLEKLJANJE 3 se potrdi za 3. letnik za predmet Tehnika čipkanja v programu Čipkarica.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Ilustrirala: Irma Sedej; učbenik so recenzirali: prof. dr.
Janez Bogataj, Aleksandra Pelhan; lektorirala: Lidija Kleindienst.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.

Učbenik HIDRAVLIKA se potrdi za 3. letnik za predmet
Strojeslovje v programu Strojništvo, za 3. in 4. letnik za
predmet Regulacije in krmilja v programu Strojni tehnik in za
4. letnik za predmet Laboratorijske vaje v programu Strojni
tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Ilustriral: Franc Najdič; lektoriral: Božo Vračko; učbenik sta recenzirala: dr. Edo Kiker, Franc Najdič.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.

Št. 612-186/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Št. 612-184/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

Stran
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2630.

Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIDRAVLIKA
– delovni zvezek

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
Ilustrator: Alojz Janežič; lektoriral: Božo Vračko; učbenik so recenzirali: Peter Lobe, Franc Najdič.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-187/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

SKLEP
o potrditvi delovnega zvezka
HIDRAVLIKA – delovni zvezek

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

avtor Anton Beovič
Delovni zvezek HIDRAVLIKA se potrdi za 3. letnik za
predmet Strojeslovje v programu Strojništvo, za 3. in
4. letnik za predmet Regulacije in krmilja v programu Strojni
tehnik in za 4. letnik za predmet Laboratorijske vaje v programu Strojni tehnik
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Ilustriral: Franc Najdič; lektoriral: Božo Vračko; učbenik so recenzirali: dr. Edo Kiker, Franc Najdič.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-188/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2631.

Sklep o potrditvi učbenika PROGRAMIRANJE
RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH
STROJEV

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH
OBDELOVALNIH STROJEV

2632.

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 17. seji dne 9. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA – VAJE, I. ZVEZEK
Uvod v laboratorijsko tehniko, Žita, Mlevski
izdelki, Testenine
avtorji Nežka Bajt, Simona Škerlavaj-Golec, Irena
Štrumbelj-Drusany
Učbenik ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA – VAJE, I. ZVEZEK
se potrdi za 1. letnik za predmet Tehnologija v programu
Živilec in za 2. letnik za predmet Praktični pouk v programu
Živilski tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Janez Hribar, mag.
Zoran Nikolić, Andreja Prošek; lektorirala: Marjana Mastinšek-Šuštar.
V letu 1998 založil: Zavod RS za šolstvo, Poljanska c.
28, 1000 Ljubljana.
Št. 612-189/98
Ljubljana, dne 14. julija 1998.

avtorja Alojz Janežič, Ivan Vučko
Učbenik PROGRAMIRANJE RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH STROJEV se potrdi za:
– 2. in 3. letnik za predmet Tehnologija v programih
Strojništvo - obdelovalec kovin in Strojništvo - strojni mehanik,
– 2. in 3. letnik za predmet Praktični pouk v programih
Strojništvo – obdelovalec kovin in Strojništvo - strojni mehanik,
– 3. in 4. letnik, predmet Laboratorijske vaje v programu Strojni tehnik in
– 1. in 2. letnik, predmet Laboratorijske vaje v diferencialnem programu Strojni tehnik
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.

Sklep o potrditvi učbenika ŽIVILSKA
TEHNOLOGIJA – VAJE, I. ZVEZEK Uvod v
laboratorijsko tehniko, Žita, Mlevski izdelki,
Testenine

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2633.

Sklep o potrditvi učbenika HRANOSLOVJE –
ZDRAVA PREHRANA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 18. seji dne 23. 7. 1998 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

Št.
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SKLEP
o potrditvi učbenika
HRANOSLOVJE – ZDRAVA PREHRANA

SKLEP
o potrditvi učbenika
GOJENJE ZELENJADNIC

avtor Jasna Požar

avtorja doc. dr. Jože Osvald, mag. Marinka Kogoj-Osvald

Učbenik HRANOSLOVJE – ZDRAVA PREHRANA se
potrdi za 1. letnik za predmet Gospodinjstvo, hranoslovje in
dietetika v programu Zdravstveni tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Dražigost Pokorn, prof.
dr. Marjan Prodan, Darja Žnidaršič; lektorirala: Zarja Ledinek; fotografije: Janez Pukšič
V letu 1998 založila: Založba Obzorja, Gosposka ul. 3,
2000 Maribor.

Učbenik GOJENJE ZELENJADNIC se potrdi za 4. letnik za predmet Poljedelstvo v programu Kmetijski tehnik in
za 4. letnik za predmet Vrtnarstvo in varstvo rastlin v programu Vrtnarski tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Aleksader Šiftar, Nada
Natek; lektorirala: Lidija Golc.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.

Št. 612-216/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.

Št. 612-218/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2634.

Sklep o potrditvi učbenika SPLOŠNO
VRTNARSTVO 2

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 18. seji dne 23. 7. 1998 sprejel

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2636.

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 18. seji dne 23. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika
ZELENJADARSTVO 1

SKLEP
o potrditvi učbenika
SPLOŠNO VRTNARSTVO 2
avtorja doc. dr. Jože Osvald, mag. Marinka Kogoj-Osvald
Učbenik SPLOŠNO VRTNARSTVO 2 se potrdi za
3. letnik za predmet Poljedelstvo v programu Kmetijski tehnik in za 3. letnik za predmet Vrtnarstvo in varstvo rastlin v
programu Vrtnarski tehnik.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Aleksader Šiftar, Nada
Natek; lektorirala: Lidija Golc.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-217/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.

avtorica doc. dr. Mihaela Černe
Učbenik ZELENJADARSTVO 1 se potrdi za 2. in
3. letnik za predmet Kmetijska pridelava in reja v programu
Kmetovalka – gospodinja in za 1. letnik za predmet Kmetijska pridelava in reja v programu Pomočnik gospodinje –
oskrbnice.
Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Učbenik so recenzirali: prof. dr. Elza Leskovec, Natalija Trček Kovše; lektorirala: Vlasta Kunej.
V letu 1998 založila: PAMI d.o.o., Češnjica 35, 4228
Železniki.
Št. 612-219/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2637.
2635.

Sklep o potrditvi učbenika GOJENJE
ZELENJADNIC

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 18. seji dne 23. 7. 1998 sprejel

Sklep o potrditvi učbenika ZELENJADARSTVO 1

Sklep o spremembi sklepa št. 612 -143/98
POPOTOVANJE Z EXCELOM V POSLOVNI SVET
– Vaje iz poslovne informatike I. in II. del zbirka
nalog

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 18. seji dne 23. 7. 1998 sprejel
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SKLEP
o spremembi sklepa št. 612 -143/98
POPOTOVANJE Z EXCELOM V POSLOVNI SVET –
Vaje iz poslovne informatike I. in II. del zbirka
nalog
avtorja Ingrid Kragelj, Tanja Ušaj
Pri zbirki nalog POPOTOVANJE Z EXCELOM V POSLOVNI SVET – Vaje iz poslovne informatike I in II del
sprejeti s sklepom št. 612 -143/98 se spremeni založnik.
V letu 1998 založila: DZS d.d., Izobraževalno založništvo, Mali trg 6, 1000 Ljubljana.
Št. 612-215/98
Ljubljana, dne 23. julija 1998.
prof. dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje

2638.

Tipična delovna mesta v dejavnosti G – trgovina,
popravila motornih vozil in izdelkov široke
porabe po tarifnih razredih in priporočilo s
kriteriji za razvrščanje delavcev v plačilne
razrede v okviru delovnih mest razporejenih v
tarifne razrede iz kolektivne pogodbe dejavnosti
trgovine Slovenije

Na podlagi 5. in 6. točke 7. člena kolektivne pogodbe
dejavnosti trgovine Slovenije (Uradni list RS, št. 10/98)
njeni podpisniki sprejemamo in določamo prilogi I in II

TIPIČNA DELOVNA MESTA
V DEJAVNOSTI
G – trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov
široke porabe po tarifnih razredih in priporočilo
s kriteriji za razvrščanje delavcev v plačilne
razrede v okviru delovnih mest razporejenih
v tarifne razrede iz kolektivne pogodbe
dejavnosti trgovine Slovenije
Priloga I
I. Enostavna delovna mesta:
– kurir,
– perica,
– pomivalec,
– pomožni manipulant,
– snažilec.
II. Manj zahtevna delovna mesta:
– čuvaj,
– dostavljalec pošiljk,
– polnilec,
– spremljevalec tovornjaka,
– telefonist,
– vnašalec podatkov,
– vratar.
III. Srednje zahtevna delovna mesta:
– arhivar poslovnih listin,
– blagovni manipulant,
– poslovni manipulant,
– pomožni administrator,
– rezalec,
– voznik lahkih motornih vozil ( do nosilnosti 3.500 kg).

IV. Zahtevna delovna mesta:
– administrator,
– avtoelektričar,
– avtoklepar,
– blagajnik,
– čevljar,
– finomehanik (urar, zlatar),
– kuhar,
– mehanik motornih vozil,
– menjalec denarja,
– mesar sekač,
– natakar,
– prevzemnik blaga,
– pripravljalec pošiljk,
– prodajalec,
– računalniški operater,
– serviser električnih naprav in opreme,
– skladiščnik,
– strojnik parnih kotlov,
– šivilja,
– voznik težkih motornih vozil,
– vratar informator.
V. Bolj zahtevna delovna mesta:
– administrativni tehnik,
– aranžerski tehnik,
– arhivski tehnik,
– ekonomski tehnik,
– finančni tehnik,
– izmenovodja,
– kadrovski tehnik,
– knjigovodja,
– komercialni tehnik,
– mehanik elektronskih avdio video naprav in opreme,
– oddelkovodja,
– poslovodja manjše prodajalne,
– računalniški tehnik,
– skladiščni tehnik,
– strojni tehnik,
– transportni tehnik,
– trgovski potnik,
– vodja delavnice.
VI. Zelo zahtevna delovna mesta:
– analitik,
– ekonomist,
– gradbeni inženir,
– inženir računalništva,
– kadrovnik,
– komercialist,
– kontrolor poslovanja,
– logistik,
– oblikovalec vizualne komunikacije,
– organizator dela,
– organizator obdelave podatkov,
– poslovodja srednje prodajalne,
– pravnik,
– programer obdelave podatkov,
– projektant notranje opreme,
– računovodja,
– socialni delavec,
– tajnik uprave podjetja,
– tehnolog,
– varnostni inženir.
VII. Visoko zahtevna delovna mesta:
– diplomirani ekonomist,
– diplomirani gradbeni inženir,

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– diplomirani informatik,
– diplomirani inženir računalništva,
– diplomirani logistik,
– diplomirani oblikovalec za vizualno komunikacijo,
– diplomirani organizator dela,
– diplomirani pravnik,
– diplomirani varnostni inženir,
– poslovodja velike prodajalne.
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– specialist za gospodarsko pravo,
– specialist za informatiko,
– specialist za logistiko,
– specialist za marketing,
– specialist za notranjo trgovino,
– specialist za organizacijo,
– specialist za računovodstvo,
– specialist za zunanjo trgovino,
– pomočnik direktorja sektorja.

VIII. Najbolj zahtevna delovna mesta:
– specialist za analize,
– specialist za ekonomiko investicij,
– specialist za finance,

IX. Izjemno zahtevna delovna mesta:
– pomočnik direktorja dela podjetja.

PRIPOROČILO
s kriteriji za razvrščanje delavcev v plačilne razrede v okviru delovnih mest razporejenih
v tarifne razrede iz kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
Priloga II
Plačilni razredi

Tarifni razredi
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred
plačilni razred

1,00
1,05
1,10

II.

1,10
1,15
1,23

III.

1,23
1,30
1,37

IV.

1,37
1,45
1,55

Plačilni razred

Kriterij

1.
2.

– nekvalificiran delavec – začetnik
– nekvalificiran delavec z dopolnilnim
izobraževanjem nad 3 tedne
– nekvalificiran delavec z dopolnilnim
izobraževanjem nad 45 dni
– polkvalificiran delavec – začetnik
– polkvalificiran delavec z dopolnilnim
izobraževanjem nad 60 dni
– polkvalificiran delavec z dopolnilnim
izoraževanjem nad 90 dni
– delavec z dveletno poklicno izobrazbo
– začetnik
– delavec z dveletno poklicno šolo
in dopolnilnim izobraževanjem
nad 90 dni
– delavec z dveletno poklicno šolo
in dopolnilnim izobraževanjem
nad 180 dni

3.
4.
5.

6.
7.

V.

1,55
1,70
1,85

VI.

1,85
1,96
2,10

Plačilni razred

8.

9.

10.

VII.

2,10
2,30
2,50

VIII.

2,50
2,75
3,00

IX.

3,00
3,25
3,50

Kriterij

– delavec s triletno poklicno šolo,
mojstrskim ali poslovodskim
izpitom – začetnik
– delavec s triletno poklicno šolo,
mojstrskim ali poslovodskim
izpitom in dopolnilnim izobraževanjem
nad 90 dni
– delavec s triletno poklicno šolo,
mojstrskim ali poslovodskim
izpitom in dopolnilnim izobraževanjem
nad 180 dni oziroma delavec ki
organizira in vodi skupino delavcev
– kvalificiran delavec oziroma srednja
šola – začetnik
– kvalificiran delavec oziroma delavec
s srednjo šolo, ki organizira in vodi
skupino do 20 delavcev
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Plačilni razred

Kriterij

11.

– kvalificiran delavec oziroma delavec
s srednjo šolo, ki vodi skupino nad
20 delavci oziroma delavec te strokovne
izobrazbe, ki zna in uporablja en
svetovni jezik
– delavec z višjo izobrazbo – začetnik
– delavec z višjo izobrazbo, ki koordinira
in vodi oddelek oziroma delavec z višjo
izobrazbo, ki zna in uporablja en svetovni
jezik
– delavec z višjo izobrazbo, ki je povsem
samostojen in odgovoren za svoje delo
– delavec z visoko izobrazbo – začetnik
– delavec z visoko izobrazbo, ki vodi
sektor oziroma delavec z visoko
izobrazbo, ki dela na raziskovalnem
področju
– delavec, ki zna in uporablja en svetovni
jezik
– delavec z visoko izobrazbo in
speciaizacijo (sodni izpit, znanje dveh
svetovnih jezikov), ki je pri svojem delu
povsem samostojen
– magister – začetnik
– magister znanosti, ki koordinira in vodi
sektor
– magister z znanjem in uporabo dveh
svetovnih jezikov na delovnem mestu
koordinacije poslovnega sistema
– doktorat znanosti – začetnik
– doktorat znanosti na raziskovalnem
področju in z znanjem dveh tujih jezikov
– doktorat znanosti z uveljavljeno
publicistiko v domači in tuji strokovni
literaturi.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.
19.

Splošna določila:
1. Relativna razmerja za posamezni plačilni razred se
uporabljajo kot podlaga za določitev zneska osnovne plače
v pogodbi o zaposlitvi delavca.
2. Pri delodajalcu se lahko določijo višja relativna razmerja za posamezni plačilni razred nad relativnimi razmerji iz
tega priporočila.
3. Vodstvo podjetja razvrsti delovno mesto v tarifne in
plačilne razrede ter razporedi delavce v posamezne plačilne
razrede. Tipična dela so osnova in indikacija za razvrstitev
vseh delovnih mest v podjetju.
Ljubljana, dne 4. junija 1998.
Gospodarska
zbornica Slovenije
Združenje za trgovino
Predsednik
Jože Kovač l. r.

Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev
trgovine Slovenije
Predsednica
Kristina Antolič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
Združenje
delodajalcev Slovenije
Sekcija za trgovino
Predsednik
Aleš Ilc l. r.

2639.

Konfederacija sindikatov
90 Slovenije
Sindikat delavcev trgovine
Predsednica
Tinka Jamnik l. r.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
1998

Na podlagi 84. člena zakona o računovodstvu (Uradni
list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90) v
zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

KOEFICIENTE RASTI CEN
v Republiki Sloveniji, julij 1998
1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih julija 1998 v primerjavi z junijem 1998 je bil
0,002.
2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija 1998 je bil 0,020.
3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do julija
1998 je bil 0,003.
4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih julija 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,066.
5. Mesečni koeficient rasti cen na drobno julija 1998 v
primerjavi z junijem 1998 je bil 0,001.
6. Koeficient rasti cen na drobno od začetka leta do
julija 1998 je bil 0,053.
7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen na drobno
od začetka leta do julija 1998 je bil 0,008.
8. Koeficient rasti cen na drobno julija 1998 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil 0,080.
9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin od začetka leta do julija 1998 v primerjavi s povprečjem
leta 1997 je bil 0,071.
Št. 941-02-31/98
Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE
LJUBLJANA
2640.

Odlok o avto-taksi prevozih

Na podlagi 15. člena zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list RS, št. 72/94 in 18/95), 9. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 33. seji dne 2. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o avto-taksi prevozih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa posebno rabo občinskih cest za avtotaksi postajališča (v nadaljevanju: postajališče) ter organizacijo in način opravljanja avto-taksi prevozov na območju
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).
2. člen
Avto-taksi prevoz lahko opravljajo pravne ali fizične osebe (v nadaljevanju: avto-taksi prevozniki), ki imajo licenco za
avto-taksi prevoze.
II. POSTAJALIŠČA NA OBČINSKIH CESTAH
3. člen
Na občinskih cestah župan določi lokacije postajališč
za avto-taksi vozila. Dovoljenja za postajališča na Prešernovem trgu v Ljubljani ni možno izdati. Postajališča uporabljajo
avto-taksi prevozniki, ki pridobijo dovoljenje iz 5. člena tega
odloka.
Postajališče mora biti označeno s predpisanim prometnim znakom in številko.
Za ureditev postajališč skrbi oddelek mestne uprave,
pristojen za gospodarske javne službe in promet.
4. člen
Avto-taksi prevoznikom se dovoli uporaba postajališč
na občinski cesti pod pogoji, določenimi s tem odlokom. Za
uporabo postajališča se plačuje letna taksa, ki jo določi
mestni svet.
Pogoji, ki jih mora avto-taksi prevoznik izpolnjevati za
uporabo postajališča, so:
– da ima voznik avto-taksi vozila (v nadaljevanju: voznik) opravljen izpit o znanju MOL,
– voznik taksija mora predložiti potrdilo o opravljenem
preizkusu znanja slovenskega jezika,
– da ima vozilo, ki izpolnjuje pogoje iz 10. člena tega
odloka,
– voznik taksija mora govorno obvladati vsaj en svetovni jezik,
– da je vozilo praviloma bele barve z motorjem najmanj
1550 cm3 delovne prostornine ter je označeno z rumeno
zelenim 10 cm širokim trakom, zeleni pokončni enakostranični trikotnik, ki jim sledijo rumeni obrnjeni enakostranični
trikotniki, ki poteka pod okni vzdolž vozila in 10 cm velikim
grbom MOL na prednjih vratih.

5. člen
Dovoljenje za uporabo postajališč (v nadaljevanju: dovoljenje) se izda na podlagi pisne vloge, kateri mora prosilec
priložiti licenco za avto-taksi prevoze, potrdilo o opravljenem
izpitu iz 6. člena tega odloka in overjeno fotokopijo prometnega dovoljenja.
Dovoljenje izda direktor mestne uprave.
Mestna uprava, oddelek za gospodarske javne službe
in promet, daje vsa potrebna pojasnila glede pridobitve dovoljenja, sprejema vloge za pridobitev dovoljenja in opravlja
vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco dovoljenj.
6. člen
Izpit o poznavanju MOL opravi voznik pri komisiji, ki jo
imenuje direktor. Komisijo sestavljajo predstavniki oddelkov
mestne uprave, pristojni za turizem, gospodarske javne službe in promet, ter predstavnik Ljubljanske turistične zveze.
Komisija sprejme za svoje delo poslovnik, s katerim podrobno uredi način dela.
Izpit iz prejšnjega odstavka tega člena obsega poznavanje ulic, cest in trgov, kulturnih spomenikov, zgodovinskih
in naravnih znamenitosti, objektov, ki so namenjeni turizmu,
prometu, zdravstvu in gospodarstvu. O opravljenem izpitu
komisija izda potrdilo.
Voznik za opravljanje izpita plača takso, ki jo določi
mestni svet.
7. člen
Avto-taksi prevoznik izgubi pravico uporabe postajališča v naslednjih primerih:
– če voznik nima opravljenega izpita o poznavanju MOL,
– če voznik desetkrat krši določila tega odloka,
– s prenehanjem veljavnosti licence za avto-taksi prevoze.
V primeru, da avto-taksi prevoznik izgubi pravico uporabe postajališča, mora z vozila takoj odstraniti trak iz osme
točke 10. člena tega odloka.
III. ORGANIZACIJA IN NAČIN OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI
PREVOZOV
8. člen
Avto-taksi prevozi se opravljajo:
– z avto-taksi postajališč na občinski cesti,
– z mesta, ki ga določi naročnik,
– z ustavitvijo prostega avto-taksi vozila in
– s parkirnega mesta avto-taksi vozila na zasebni površini.
9. člen
Avto-taksi prevoznik, ki ima dovoljenje iz 5. člena tega
odloka, lahko parkira in ustavlja vozilo na vsakem prostem
postajališču. Izven postajališč avto-taksi prevoznik ne sme
parkirati. Vozilo, parkirano ali ustavljeno na postajališču, ne
sme imeti prižganega motorja.
Vozniki, ki nimajo dovoljenja iz 5. člena tega odloka, ne
smejo parkirati na postajališčih, ampak lahko opravljajo avto-taksi prevoz le s površin iz druge, tretje in četrte alinee 8.
člena tega odloka.
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Na postajališču morajo biti vozniki v avto-taksi vozilu ali
v neposredni bližini. Avto-taksi vozilo, parkirano na postajališču, mora imeti prižgano oznako “prost”.
10. člen
Avto-taksi vozila morajo imeti:
1. svetlobni napis “TAXI”,
2. svetlobni napis “PROST”,
3. taksimeter,
4. cenik avto-taksi prevozov in cenik prevozov na nalepki na zadnjih desnih vratih,
5. ime in priimek ter fotografijo voznika,
6. oznako “TAXI”, firmo, naslov ter telefonsko številko
avto-taksi prevoznika na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat vozila ali oznako na spodnji desni notranji strani
vetrobranskega stekla,
7. interno registrsko številko,
8. rumeno zeleni trak s trikotniki in grbom MOL, kot je
navedeno v zadnji alineji 4. člena tega odloka.
Avto-taksi vozilo mora biti registrirano za najmanj štiri
osebe, upoštevajoč tudi voznika. Imeti mora najmanj štiri
vrata ter brezhibno notranjo razsvetljavo in ogrevanje. Avtotaksi vozilo mora biti redno vzdrževano.
Cenik avto-taksi prevozov in fotografijo voznika zapečati ob izdaji dovoljenja iz 5. člena tega odloka oddelek mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe in promet.
11. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom, sicer pa po najkrajši možni poti oziroma poti, ki jo
določi naročnik.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter,
ki ga vključi ob odhodu in izključi ob prihodu na določeno
mesto.
Voznik mora izdati račun za opravljeno vožnjo po veljavnem ceniku avto-taksi prevozov.
12. člen
Cene avto-taksi prevozov določajo avto-taksi prevozniki, ki morajo mestni upravi sproti pisno sporočati cene svojih
storitev in njihove spremembe.
13. člen
Cilj in smer vožnje določi potnik, ki naroči avto-taksi
prevoz. Naročnik določi, ali se bo z istim avto-taksi vozilom
peljalo več potnikov na isti ali različni relaciji. O plačilu
vožnje se potniki dogovorijo sami.
14. člen
Voznik na vožnji mora ustaviti vozilo in sprejeti potnika,
če je prost in da s tem ne krši cestno prometnih predpisov.
15. člen
Voznik ne sme med delovnim časom brez opravičenega razloga odkloniti naročila za prevoz.
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, ki ne
sme presegati velikosti prtljažnika vozila.
16. člen
Voznik ni dolžan voziti oseb, ki bi lahko poškodovale
vozilo zaradi zaužitega alkohola ali mamil, napadalnih oseb
ter oseb, ki bi same ali s svojimi stvarmi, obleko ali na
kakšen drug način lahko poškodovale vozilo, razen v primerih, ko je treba nuditi pomoč osebam, ki so se ponesrečile v
prometni nesreči ali kako drugače.
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17. člen
Voznik mora biti urejen in primerno oblečen.
18. člen
V avto-taksi vozilu je prepovedano kajenje.
19. člen
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje,
je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti naročniku
vožnje ali potniku drugo avto-taksi vozilo.
20. člen
Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu ravna voznik
skladno s predpisi o najdenih predmetih.
IV. NADZOR
21. člen
Inšpektorat Mestne uprave MOL izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka ter vodi evidenco o izrečenih kaznih.
V. KAZENSKE DOLOČBE
22. člen
Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev, ki se izterja na kraju
prekrška, se kaznuje voznik, če:
1. parkira v nasprotju z 9. členom tega odloka,
2. ravna v nasprotju z 11. členom tega odloka,
3. ne ustavi vozila in ne sprejme potnika, kot to določa
14. člen tega odloka,
4. odkloni vožnjo ali ne sprejme potnikove prtljage
(15. člen),
5. ni urejen in primerno oblečen (17. člen),
6. ne zagotovi drugega vozila naročniku vožnje, kot to
določa 19. člen,
7. v avtu kadi bodisi voznik, bodisi potnik (18. člen).
23. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, ki se izterja na
kraju prekrška, se kaznuje za prekršek avto-taksi prevoznik
kot pravna oseba, če:
1. ne odstrani traku z vozila, kot to določa drugi odstavek 7. člena,
2. ne opremi in redno ne vzdržuje avto-taksi vozila, kot
to določa 10. člen,
3. sproti pisno ne sporoča mestni upravi cen svojih
storitev (12. člen).
Z denarno kaznijo 60.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Avto-taksi prevozniki morajo svoja vozila prilagoditi določbam tega odloka v roku enega leta po njegovi uveljavitvi.
25. člen
Župan določi lokacije postajališč v roku enega meseca
po sprejemu tega odloka.
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26. člen
Mestni svet določi v roku enega meseca po uveljavitvi
tega odloka višino takse iz 4. in 6. člena tega odloka.

Objavljam odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni svet in za volitve župana Mestne občine Celje,
ki ga je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
28. 7. 1998.

27. člen
Oddelek mestne uprave, pristojen za gospodarske javne službe in promet, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka opremi postajališča po določbah iz 3. člena tega
odloka.

Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.

28. člen
Združenje avto-taksi prevoznikov lahko daje pobude ali
mnenja k aktom, ki zadevajo avto-taksi prevoze.

Na podlagi 20. in 22. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
41/95, 77/96, 37/97 in 50/98) je Mestni svet mestne
občine Celje na seji dne 28. 7. 1998 sprejel

29. člen
Komisijo iz 6. člena tega odloka imenuje direktor mestne uprave v roku enega meseca po sprejemu tega odloka.

ODLOK
o določitvi volilnih enot za volitve članov v mestni
svet in za volitve župana Mestne občine Celje

30. člen
Avto-taksi prevozniki lahko brez dovoljenja iz 5. člena
tega odloka uporabljajo postajališča štiri mesece po uveljavitvi tega odloka.

1. člen
Z volitve članov v Mestni svet mestne občine Celje se
določijo tri volilne enote, v katerih se voli skupno 33 članov
mestnega sveta.
1. Volilna enota obsega območja četrtnih in krajevnih
skupnosti:
Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ljubečna, Ostrožno, Lava, Hudinja, Trnovlje in Teharje.
V volilni enoti se voli enajst članov mestnega sveta.
Sedež volilne enote je v Celju.
2. Volilna enota obsega območja četrtnih in krajevnih
skupnosti:
Center, Aljažev hrib, Gaberje, Nova vas in Dečkovo
naselje.
V volilni enoti se voli enajst članov mestnega sveta.
Sedež volilne enote je v Celju.
3. Volilna enota obsega območja četrtnih in krajevnih
skupnosti:
Savinja, Karel Destovnik Kajuh, Slavko Šlander, Medlog, Dolgo polje in Pod gradom.
V volilni enoti se voli enajst članov mestnega sveta.
Sedež volilne enote je v Celju.

31. člen
Potrdilo o opravljenem izpitu po 9. členu odloka o
ureditvi avto-taksi prevoza (Uradni list SRS, št. 11/89) se
voznikom prizna kot izpolnjen pogoj iz prve alinee drugega
odstavka 4. člena tega odloka.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
ureditvi avto-taksi prevoza (Uradni list SRS, št. 11/89).
33. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34-1/97
Ljubljana, dne 2. julija 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič, dipl. jur. l. r.

2. člen
Za volitve župana je volilna enota območje celotne
Mestne občine Celje.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00800-2/98
Celje, dne 28. julija 1998.

CELJE
2641.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
mestni svet in za volitve župana Mestne občine
Celje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

SKLEP
o objavi odloka o določitvi volilnih enot za volitve
članov v mestni svet in za volitve župana Mestne
občine Celje

2642.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu Šmarjeta

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam
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SKLEP
o objavi odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
Objavljam odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu Šmarjeta, ki ga je Mestni svet mestne
občine Celje sprejel na seji dne 28. julija 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 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, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 28. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem
načrtu Šmarjeta
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Šmarjeta (Uradni list SRS,
št. 29/87) se spremeni in dopolni po projektu št. 129/97
(izdelal RC – Planiranje d.o.o. Celje v februarju 1998) in je v
skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) in s
srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in
Uradni list RS, št. 48/90).
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2643.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Rekreacijski center “Na
Golovcu”

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center
“Na Golovcu”
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu rekreacijski center “Na Golovcu”, ki ga
je Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
28. julija 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 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, 47/93, 52/93, 56/93,
71/93, 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95) dne 28. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Rekreacijski center
”Na Golovcu”

2. člen
Na koncu 4. člena odloka o ZN Šmarjeta (Uradni list
SRS, št. 29/87) se doda nov odstavek “I.”, ki glasi:
“…za enodružinsko stanovanjsko hišo na zemljišču
parc. št. 1138/25 in 1138/16 k. o. Škofja vas:
– maksimalni tlorisni gabarit 15 m x (8,50 m + 4,30 m),
– etažnost: klet, pritličje in neizkoriščeno podstrešje,
– streha: kombinacija dvokapnic v naklonu 35°, kritina
opečna oziroma opeki podoben material,
– obvezno predhodno geotehnično poročilo.”

1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Rekreacijskega centra “Na
Golovcu”, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku št. 30/68,
se dopolni po projektu št. 207/98, ki ga je izdelal RC –
Planiranje d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list
RS, št. 18/91, 54/94) in s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 4/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.

2. člen
Na koncu 2. člena odloka se dodajo novi odstavki, ki
glasijo:
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na kompleks v
velikosti 8520 m2. Meje potekajo po severnem robu parcel
939/1, 938, 940, na vzhodu po robu parcel 940, 939/3,
942/2, 943/2, 944, po južnem robu parcele 944, nato po
zahodnem robu parcel 944, 943, 944/1, 939/2, 941 in
939/1, vse k. o. Sp. Hudinja.
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja dveh
poslovnih objektov za skladiščno, servisno in trgovsko dejavnost, oba obstoječa objekta – stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje pa sta predvidena za rušenje.
Tlorisni gabariti predvidenega objekta na severu so
30 m x 10,50 m + 10,50 m x 12 m, višinski pa P + 1 + IP;
objekt na jugovzhodni strani ima tlorisne gabarite 25 m x
10 m in višinske P + IP. Mogoča je tudi podkletitev objektov,
če to dopuščajo geološki pogoji, ki so pogoj za gradnjo.
Streha mora biti simetrična dvokapnica v naklonu od 35° do
40°, smeri slemen so določene v urbanistično – arhitektonski situaciji.

4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan od objave v Uradnem
listu RS.
Št. 352-287/97
Celje, dne 28. julija 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
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Objekta morata biti v skladu s pogoji soglasjedajalcev
priključena na komunalne naprave. Predvideni način ogrevanja je zemeljski plin.
Kot tolerance so mogoče spremembe tlorisnih dimenzij v gabaritih ±2 m ter utemeljene spremembe zunanje
ureditve dvorišča in komunalnih priključkov.

št. 206/98 in je v skladu z določili prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in RS št. 18/91 ter
54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS,
št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90).

3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine
Celje.

2. člen

4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati odmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-113/98
Celje, dne 28. julija 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

2644.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

SKLEP
o objavi odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I
in CRC Golovec
Objavljam odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec, ki ga je
Mestni svet mestne občine Celje sprejel na seji dne
28. julija 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek univ. dipl. inž. gr. l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni
list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93,
44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list
RS, št. 41/95) dne 28. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
1. člen
Zazidalni načrt Dolgo polje in CRC Golovec (Uradni list
SRS, št. 10/76, 21/82 in 14/86) se dopolni s projektom,
ki ga je izdelal Razvojni center – Planiranje d.o.o. Celje pod

2. člen odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 14/86 se dopolni tako, da
se na koncu prvega odstavka doda nov odstavek, ki glasi:
Na parcelah 1318/1, 1318/5, 1320/6, 1320/2,
1319/2, 1321/2, 1321/3, 1320/8, 1322/1, 1322/3,
1324/1, 1362/2, 1327, 1366/5, 1335, 1325 in 1366/4,
vse k. o. Sp. Hudinja, je predvidena gradnja večnamenske
hale za namen sejemskih in družabnih prireditev.
3. člen
3. člen odloka se dopolni tako da se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
Površina spremembe zazidalnega načrta je ca. 1.573 ha
in zajema območje nove hale, parkirišča in dovoznega priključka z Dečkove ceste.
4. člen
4. člen odloka se dopolni tako, da se za prvo alineo
dodata novi alinei:
– hala L je zasnovana trietažno v tlorisnem gabaritu
100 m x 50 m, višina objekta bo 23 m, v posameznih etažah
so predvidene povezave s halo A
– streha je predvidena v obliki loka, kritina kovinska v
temni barvi, arhitektura mora biti okolju in času primerna.
5. člen
5. člen odloka se dopolni tako, da se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
Območje je v komunalnem in energetskem smislu že
opremljeno, zato bo novo halo L mogoče priključiti na prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo, dovozni priključek na Dečkovo cesto je mogoč le z desnim zavijanjem.
Kot tolerance so mogoče spremembe v tlorisnem gabaritu do 2 m po širini in dolžini ter v višino 1 m in minimalne
spremembe pri legi objekta in zamik dovoznega priključka.
6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dolgo
polje I in CRC Golovec – Celjski sejem so stalno na vpogled
vsem zainteresiranim pri pristojni občinski službi.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS.
Št. 352-33/98
Celje, dne 28. julija 1998.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
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2645.

Odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje
in obveščanje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

SKLEP
o objavi odloka o gospodarski javni službi
za plakatiranje in obveščanje
Objavljam odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje in obveščanje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 28. 7. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, univ. dipl. inž. gr. l. r.
Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 50 a. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US in Uradni list RS,
št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97),
7. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 30/94) in v skladu s 17. členom statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) je Mestni svet
mestne občine Celje dne 28. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o gospodarski javni službi za plakatiranje
in obveščanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa način opravljanja gospodarske javne
službe za plakatiranje in obveščanje na območju Mestne
občine Celje (v nadaljevanju: javna služba).
Ta odlok je v delu, kjer so določeni predmet in pogoji
za opravljanje javne službe koncesijski akt.
2. člen
Določbe tega odloka se ne nanašajo na:
– uradne napise, simbole in označbe sedežev pravnih
oseb oziroma samostojnih podjetnikov in njihovih poslovnih
prostorov, nameščenih na zgradbah ali funkcionalnih zemljiščih zgradb, kjer je sedež oziroma poslovni prostor pravnih
oseb oziroma samostojnih podjetnikov;
– reklamne napise v zaprtih prostorih (npr. izložbena
okna, avle in podobno), ki se nanašajo na dejavnost, ki se
opravlja v zgradbi;
– tipizirane usmerjevalne table, postavljene v križiščih,
ob cestah in javnih poteh;
– table, ki kažejo oziroma usmerjajo k sedežu oziroma
poslovnemu prostoru pravne osebe vendar samo, če je na
njej samo napis uradnega naziva pravne osebe:
– objekte in naprave, ki objavljajo sporočila javnih institucij;
– premične panoje, postavljene pred trgovinami in gostinskimi lokali.
Z objekti in napravami iz prvega odstavka tega člena
upravljajo lastniki oziroma uporabniki v skladu z veljavnimi
predpisi.
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II. OBSEG IN VRSTA JAVNE SLUŽBE
3. člen
Dejavnost plakatiranja, reklamiranja in obveščanja (v
nadaljevanju: oglaševanje) se opravlja kot koncesionirana
gospodarska javna služba in obsega postavitev in upravljanje objektov in naprav za plakatiranje, reklamiranje in oglaševanje (v nadaljevanju: oglaševalna mesta), nameščanje
sredstev oglaševanja in ravnanje z njimi ter nadzor nad nepravilnim izvajanjem oglaševanja.
4. člen
Koncesijo za opravljanje javne službe po tem odloku se
podeli ločeno za:
– postavljanje in upravljanje velikih panojev (jumbo panoji), ki so v lasti pooblaščenih izvajalcev ter nameščanje
sredstev oglaševanja;
– nameščanje sredstev oglaševanja na javna oglaševalna mesta, ki so v lasti lokalne skupnosti (npr. reklamni
stebri, reklamne table, reklamni panoji, vitrine in podobno)
ter njihovo upravljanje;
– nameščanje sredstev oglaševanja na reklamne table,
reklamne panoje, reklamne vitrine, reklamne kioske in podobno, ki so v lasti pooblaščenih izvajalcev ter njihovo upravljanje;
– nameščanje sredstev oglaševanja na drogovih javne
razsvetljave in njihovo upravljanje;
– nameščanje reklamnih transparentov;
– postavljanje in upravljanje roto in elektronskih panojev in njihovo upravljanje;
– postavljanje svetlobnih panojev (City– light) na postajališčih primestnega prometa in njihovo upravljanje;
– nadzor nad nedovoljenim postavljanjem oglaševalnih
mest in nameščanjem sredstev oglaševanja.
Uporaba storitev iz prvega odstavka tega člena je za
uporabnike storitev javne službe obvezna.
5. člen
Oglaševalna mesta so objekti in naprave, ki so v skladu
z dovoljenji postavljeni na javnih ali zasebnih površinah za
namene oglaševanja.
1. Objekti in naprave, namenjeni plakatiranju, reklamiranju in obveščanju so:
– reklamni oziroma plakatni stebri;
– jumbo panoji (panoji velikosti 3 m x 4 m in 5,1 x 2,4 m);
– samostojno stoječe reklamne table velikosti do 5 m 2;
– na objekte pritrjene reklamne table velikosti do 2 m 2;
– vitrine do velikost 4 m2;
– elektronski in roto panoji;
– svetlobni panoji velikosti do 5 m2;
– transparenti;
– reklamne table na drogovih javne razsvetljave velikosti do 1,5 m2;
– reklamne table pritrjene na javnih prevoznih sredstvih, drugih vozilih in plovilih;
– fasade objektov.
Za potrebe oglaševanja političnih strank, društev, zvez
in gibanj se po potrebi lahko določijo posebna oglaševalna
mesta v skladu z določbami tega odloka in drugimi predpisi.
2. Sredstva oglaševanja so:
– plakati in letaki;
– nalepke ali besedila, ki se napišejo, naslikajo, natisnejo;
– zvočna sporočila;
– besedila, ki se predvajajo ali projecirajo na reklamnih
objektih in napravah.
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3. Uporabnik storitev javne službe (v nadaljevanju: uporabnik ) je vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik in
fizična oseba, ki je lastnik sredstev oglaševanja oziroma
plakatira, reklamira ali obvešča na območju Mestne občine
Celje, ali v čigar korist je izvršeno nameščanje sredstev
oglaševanja.
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15. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih v koncesijski pogodbi.
IV. KONCESIJSKO OBMOČJE

III. PODELITEV IN PRENEHANJE KONCESIJE
6. člen
Koncesionar je lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki izpolnjuje pogoje iz 18. člena tega
odloka.
7. člen
Izbira koncesionarja se opravi na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede komunalna direkcija Mestne občine Celje.
8. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu RS in mora
vsebovati:
– predmet koncesije;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis (predlogi vrste in oblike oglaševalnih mest, način nameščanja
sredstev oglaševanja, načini odstranjevanja oglaševalnih
sredstev, rok za pričetek izvajanja koncesije, predlog cene
za nameščanje in odstranjevanje sredstev obveščanja, garancije za zagotovitev finančnih sredstev za začetek izvajanja
koncesije);
– čas za katerega se daje koncesija;
– rok za predložitev prijav,
– rok za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom;
– predlog višine odškodnine za pridobitev koncesije.
9. člen
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v
30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
10. člen
Če tudi na ponovni razpis ne prispe določeno število
ponudb, se za koncesionarja lahko izbere prijavljeni ponudnik, ki izpolnjuje pogoje razpisa.
11. člen
Komisijo za pregled ponudb imenuje direktor komunalne direkcije Mestne občine Celje.
12. člen
Za Mestno občino Celje, kot koncedenta, podpiše koncesijsko pogodbo župan.
13. člen
Koncesija za opravljanje javne službe se podeli za dobo Treh let in se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
14. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.

16. člen
Koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje javne službe na celotnem območju Mestne občine Celje.
17. člen
Število in lokacije oglaševalnih mest, ter način oglaševanja določita koncedent in koncesionar v koncesijski pogodbi.
V času izvajanja koncesije se lahko spremeni spisek
lokacij oglaševalnih mest z aneksom h koncesijski pogodbi.
O spremembah koncesionar sproti obvešča uporabnike.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
18. člen
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je gospodarska družba vpisana v sodni register ali
samostojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi v
Republiki Sloveniji;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti oglaševanja.
VI. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA
19. člen
Koncesionar pridobi s koncesijo izključno pravico za
opravljanje javne službe v svojem imenu in za svoj račun.
Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, ki je
dana na podlagi tega odloka.
20. člen
Koncesionar lahko v času opravljanja javne službe
opravlja tudi druge dejavnosti, za katere je registriran, vendar pa njihovo izvajanje ne sme vplivati na opravljanje javne
službe.
21. člen
Koncesionar ne sme opravljati dejavnosti, ki bi bila v
nasprotju z namenom in pogoji opravljanja javne službe.
22. člen
Podrobnejši pogoji za opravljanje javne službe in način
njenega opravljanja se določijo v koncesijski pogodbi.
23. člen
Koncesionar mora v zvezi z opravljanjem javne službe
voditi ločeno računovodstvo, ki omogoča finančni nadzor
nad poslovanjem koncesionarja.
24. člen
Koncesionar je dolžan izdati navodila o načinu opravljanja javne službe in z njimi seznaniti uporabnike.
Navodilo iz prejšnega odstavka mora vsebovati:
– izvleček iz tega odloka,
– lokacije oglaševalnih mest,
– cenik in način obračuna za storitve javne službe,
– opozorila kršilcem.

Stran

4200 / Št. 57 / 14. 8. 1998

Koncesionar mora pred izdajo navodila pridobiti soglasje komunalne direkcije Mestne občine Celje.
25. člen
Koncesionar mora pričeti opravljati javno službo v
15 dneh od sklenitve koncesijske pogodbe.
VII. PRAVICE KONCEDENTA
26. člen
Koncedent lahko pred iztekom časa koncesijo odvzame, če se javna služba iz 4. člena preneha opravljati kot
koncesionirana javna služba.
V primeru, da se javna služba preneha opravljati kot
koncesionirana javna služba, lahko koncedent prevzame
izvajanje javne službe v režijo ali pa za njeno opravljanje
ustanovi javno podjetje ali javni gospodarski zavod.
Pogoji in medsebojne pravice ter obveznosti zaradi
odvzema koncesije, se podrobneje uredijo s koncesijsko
pogodbo.
27. člen
Koncedent lahko prevzame javno službo v režijo, če:
– koncesionar krši pogoje za izvajanje javne službe po
tem odloku;
– koncesionar ne izvrši odločbe pristojnega organa, s
katerim mu je bila naložena izvršitev določene obveznosti v
skladu s predpisi.
Podrobnejši pogoji in način prevzema se določijo s
koncesijsko pogodbo.
28. člen
Koncedent ima naslednje pravice:
– določiti, katere neprofitne organizacije in katera društva so oproščeni stroškov nameščanja sredstev oglaševanja
in v katerih primerih;
– določiti obliko, število in lokacije oglaševalnih mest.
VIII. SPLOŠNI POGOJI OPRAVLJANJA
KONCESIONIRANE JAVNE SLUŽBE
29. člen
Oglaševalna mesta je dovoljeno postaviti, vgraditi oziroma pritrditi na podlagi dovoljenja upravnega organa pristojnega za izdajo dovoljenj za poseg v prostor, po predhodnem urbanističnem mnenju, ki ga izda pristojna občinska
služba za urbanizem.
Poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena morajo
biti oglaševalna mesta postavljena tako, da ne ovirajo prometa, namembnosti prostora in ne smejo kaziti videza okolja. Na vsakem oglaševalnem mestu mora biti označen pooblaščen izvajalec koncesionirane javne službe.
Koncesionar ne sme oddati oglaševalnih mest v zakup.
Lastnik nepremičnine ne sme nameščati ali dovoliti
nameščanja oglaševalnih mest v nasprotju z določili tega
člena.
30. člen
Pooblaščeni izvajalci koncesionirane javne službe so
dolžni:
– zagotavljati urejenost okolice oglaševalnih mest, njihovo redno vzdrževanje in obnavljanje;
– v roku dveh delovnih dni odstraniti z oglaševalnih
mest sredstva oglaševanja, ki niso primerna za nadaljno
uporabo in tista, ki jim je prenehal razlog oglaševanja,
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– odstraniti sredstva oglaševanja, ki niso opremljena z
žigom in datumom,
– odstraniti vsako oglaševalno mesto, ki je postavljeno
v nasprotju z določbami tega odloka,
Stroške odstranitve oglaševalnih mest oziroma oglaševalnih sredstev v zvezi s prvim odstavkom nosi tisti, ki je
oglaševalno mesto oziroma sredstvo oglaševanja namestil,
če pa ta ni znan pa tisti, v čigar korist je izvršeno nameščanje sredstev oglaševanja.
31. člen
Nameščanja sredstev oglaševanja je dovoljeno samo
koncesionarju javne službe.
Sredstva oglaševanja je dovoljeno nameščati pod naslednjimi pogoji:
– sredstva oglaševanja morajo biti opremljena z žigom
in datumom, do katerega dne sme oglaševalno sredstvo biti
nameščeno, če so sredstva oglaševanja uničena ali poškodovana, jih mora koncesionar odstraniti pred iztekom roka;
– sporočila na sredstvih oglaševanja morajo biti napisana v slovenskem jeziku;
– pri nameščanju sredstev oglaševanja z volilno propagandno vsebino v času volilne kampanje se morajo upoštevati določila zakona o volilni kampanji.
Lastnik nepremičnine ne sme nameščati ali dovoliti
nameščanje sredstev oglaševanja v nasprotju z določili tega
člena.
32. člen
Prepovedano je:
– poškodovati sredstva oglaševanja nameščena na mestih oglaševanja;
– nameščati sredstva oglaševanja izven dovoljenih in
urejenih oglaševalnih mest in brez vednosti koncesionarja;
– zatikati sredstva oglaševanja na motorna vozila in
metanje le – teh iz zraka;
– nameščati srestva oglaševanja na zunanji strani izložbenih oken;
– nameščati sredstva oglaševanja brez predhodnega
soglasja pristojnega občinskega upravnega organa oziroma
pooblaščenega upravljalca oglaševalnih mest;
– prelepiti ali kako drugače prekriti sredstva oglaševanja pred potekom roka za njihovo odstranitev.
33. člen
Koncesionar, ki mu je podeljena koncesija za nadzor
nedovoljenega nameščanja sredstev oglaševanja oziroma
postavljanja oglaševalnih mest ima naslednje obveznosti:
– obveščati inšpektorat Mestne občine Celje o lokacijah nelegalno postavljenih mest oglaševanja oziroma prijavljati navedenemu inšpektoratu kršitelje v zvezi z nameščanjem sredstev oglaševanja;
– odstranjevati sredstva oglaševanja, ki so nameščena
izven dovoljenih oglaševalnih mest;
– odstranjevati mesta oglaševanja, ki nimajo označenega imena pooblaščenega izvajalca;
– odstranjevati sredstva oglaševanja, ki niso opremljena z žigom in datumom.
Stroške v zvezi z izvajanjem določil iz prvega odstavka
tega člena nosi tisti, ki je postavil oglaševalno mesto ali
namestil sredstvo oglaševanja. Če ta ni znan, pa na stroške
tistega, v čigar korist je bilo izvršeno nameščanje sredstev
oglaševanja.
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IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

XIII. KAZENSKE DOLOČBE

34. člen
V razmerjih do koncesionarja in koncedenta imajo uporabniki naslednje pravice:
– pravico do nemotenega zagotavljanja storitev koncesionarja;
– pravico do enake kvalitete storitev, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na celotnem koncesijskem območju;
– pravico do zagotovljenih cen storitev, ki se razlikujejo
glede na vrsto in način oglaševanja;
– pravico, do pismene prijave na pristojne občinske
organe, če so kršene pravice uporabnikov.

42. člen
Z denarno kaznijo najmanj 90.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če krši obveznost uporabe, ki se zagotavlja z javno
službo (drugi odstavek 4. člena);
– če postavlja oglaševalna mesta v nasprotju s pogoji iz
29. in 30. člena;
– če namešča oglaševalna sredstva v nasprotju s pogoji iz 31. členom;
– če ravna v nasprotju s prepovedmi iz 32. člena;
– če ravna v nasprotju s 33. členom;
– če ravna v nasprotju s 35. členom.
Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

35. člen
Uporabniki storitev so dolžni ravnati v skladu z določbami tega odloka.
X. VIRI FINANCIRANJA IN NAČIN OBLIKOVANJA CEN
36. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za izvajanje javne službe po tem odloku iz cen storitev, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cene storitev določa koncesionar v soglasju s komunalno direkcijo Mestne občine Celje.
37. člen
Za oglaševanje v smislu tega odloka se plačuje komunalna taksa v skladu z določbami odloka o komunalni taksi v
Občini Celje (Uradni list RS, št. 39/92).
38. člen
Koncesionar, ki opravlja javno službo, mora dati koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni za
določitev cene storitve javne službe, zlasti pa:
– podatke o finančnem poslovanju;
– druge podatke, ki vplivajo na stroške opravljanja javne službe, ali na ceno storitve javne službe.
XI. PLAČILO KONCESIJE
39. člen
Način plačila za koncesijo se podrobneje določi s koncesijsko pogodbo in je prihodek proračuna Mestne občine
Celje.
40. člen
Za pokrivanje razlik v rentabilnosti poslovanja koncesionarja lahko koncedent izjemoma v ta namen, tekom časa
trajanja koncesije višino plačila koncesije tudi zniža.

43. člen
Z mandatno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje fizična
oseba za prekršek:
– če krši obveznost uporabe, ki se zagotavlja z javno
službo (drugi odstavek 4. člena);
– če postavlja oglaševalna mesta v nasprotju s pogoji iz
29. člena;
– če namešča oglaševalna sredstva v nasprotju s pogoji iz 31. člena;
– če ne upošteva prepovedi iz 32. člena;
– če ravna v nasprotju s 35. členom.
Denarno kazen fizične osebe izterja takoj na kraju samem inšpektor ali komunalni nadzornik.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
V šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka morajo izvajalci dejavnosti oglaševanja uskladiti dejavnost oglaševanja z
določili tega odloka in vložiti zahtevo s podatki za odmero
komunalne takse za oglaševanje na oddelek za okolje in
prostor ter promet Mestne občine Celje.
45. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o postavljanju in upravljanju objektov za nameščanje reklam
in plakatov ter o nameščanju in ravnanju z reklamami in
plakati na območju Mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
31/93).
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 1200-3/98
Celje, dne 28. julija 1998.

XII. NADZOR
41. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljata
Inšpektorat Mestne občine Celje in komunalna direkcija,
vsak v mejah svojih pristojnosti.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.
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2646.

Aneks k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski
center Celje

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika
Mestnega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št.
66/95 in 1/96 – redakcijsko prečiščeno besedilo) izdajam

SKLEP
o objavi aneksa k pogodbi o ustanovitvi zavoda
Mladinski center Celje
Objavljam aneks k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne
občine Celje na seji dne 28. 7. 1998.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek l. r.
Na podlagi 2. in 9. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91 in 8/96) sta Mestni svet mestne občine Celje
na seji dne 28. 7. 1998 in upravni odbor Kluba študentov
celjske regije na seji dne 30. 7. 1998 sprejela

ANEKS
k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center
Celje
1. člen
V pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski center Celje
(Uradni list RS, št. 20/98) se 2. člen spremeni in glasi:
“Zavod nastopa v pravnem prometu s tretjimi osebami z
imenom: Mladinski center Celje, zavod za kulturo, izobraževanje in turizem mladih.
Skrajšano ime zavoda glasi: Mladinski center Celje.
Sedež zavoda je Mariborska 2, Celje.
2. člen
Ta aneks k pogodbi začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 02200-6/97
Celje, dne 28. julija 1998.
Predsednica
skupščine Kluba študentov
celjske regije
Teja Tamše l. r.

Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

ČRNOMELJ
2647.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kočevje, Kanižarica in Blatnik

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 28/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/95) ter 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine
Črnomelj, na 38. seji dne 29. 6. 1998 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno
območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik,
Kočevje, Kanižarica in Blatnik
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnih (Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90), ki ga
je izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije marca
1998 pod številko 1990.
2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih vsebujejo:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
– grafični prikaz sprememb območij urejanja,
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
3. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih obsegajo:
– spremembe mej območij urejanja,
– spremembe in dopolnitve skupnih meril za posege v
prostor,
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege
v prostor,
– spremembe in dopolnitve posebnih meril in pogojev
za posege v prostor.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
Spremembe in dopolnitve odloka:
Spremenijo se meje ureditvenega območja Črnomlja in
naslednjih območij urejanja določenih v 4. členu odloka in v
grafični prilogi:
– P 2/3 – Danfoss (sprememba imena območja urejanja),
– S 4/6 – Trdinova ulica,
– P 6/1 – Iskra,
– T 6/2 – Viator, Komunala,
– T 10/3 – Centralna čistilna naprava.
V tretji alinei 13. točke 4. člena odloka (T 13/3 –
čistilna naprava) se črta način urejanja območja z lokacijskim načrtom (LN).
8. člen odloka se dopolni:
V vseh območjih urejanja so dopustne gradnje plinovodnega omrečja.
11. člen odloka se dopolni:
Urejanje parkirišč za tovorna vozila, avtobuse in delovne stroje je močno samo v območjih za promet, komunalne
in servisne dejavnosti (T) ter v območjih za proizvodne dejavnosti (P).
12. člen odloka se dopolni:
V območjih za stanovanja so dopustne gradnje, dozidave in spremembe namembnosti obstoječih objektov za trgovi-
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no, gostinstvo, storitve, servise in poslovne dejavnosti pod
pogojem, da nimajo škodljivih vplivov na bivalne pogoje.
V območjih za stanovanja niso dopustni gostinski lokali
s podaljšanim obratovalnim časom.
16. člen odloka se dopolni:
Dopustne so ureditve zelenih parkovnih površin in parkirnih površin.
28. člen odloka se dopolni:
Na območju Majerja je do sprejetja prostorskega izvedbenega akta dopustno vzdrževati, adaptirati in rekonstruirati
obstoječe objekte tako, da se velikost bistveno ne spreminja. Dopustna je dograditev objektov za potrebe mestnih in
družbenih dejavnosti.
Doda se nov 56.a člen:
Območje urejanja p 2/4 – Beti
1. Merila in pogoji za posege v prostor:
Dopustna je gradnja in dozidave objektov za proizvodnjo, skladišča, servise, trgovino, gostinstvo, storitve, družbene dejavnosti ter urejanje prometnih in parkirnih površin.
1. točka 57. člena odloka se dopolni:
Dopustna je gradnja objektov za družbene dejavnosti.
Doda se nov 57.a člen:
Območje urejanja s 2/6 – Čardak – blokovna gradnja-del
1. Merila in pogoji za posege v prostor:
Dopustna je blokovna gradnja stanovanjskih objektov,
objekta doma upokojencev s spremljajočimi ureditvami ter
gradnja in dozidave objektov za trgovino, gostinstvo, servise
in storitve.
1. točka 60. člena se dopolni:
V območju stare livarne so dopustne rekonstrukcije in
dograditve obstoječih objektov ter nadomestne gradnje in
novogradnje za proizvodnjo, skladišča, servise in poslovne
dejavnosti.
Dopustna je gradnja in urejanje plinske postaje za plinifikacijo Črnomlja in bližnjih naselij.
1. točka 61. člena se dopolni:
Dopustna je gradnja objektov, dozidave, adaptacije,
rekonstrukcije objektov za proizvodnjo, servise, skladišča,
poslovnih objektov, urejanje protihrupne zaščite proti stanovanjskim območjem ter urejanje športnih in rekreacijskih
površin.
1. točka 62. člena odloka se dopolni:
Dopustna je gradnja poslovnega objekta s spremljajočimi objekti in ureditvami.
Doda se nov 66.a člen:
Območje urejanja cm 4/5 – območje med Metliško in
Belokranjsko cesto
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Dopustna je gradnja avtobusne postaje s spremljajočimi dejavnostmi ter objektov za trgovino, gostinstvo, turizem,
storitvene dejavnosti in parkovnih ureditev.
Dopustna je nadomestna gradnja bencinskega servisa
pod pogojem, da bo v skladu s prometno zasnovo in ne bo
ovirala kasnejšega urejanja območja.
Dopustne so adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in
nadzidave obstoječih stanovanjskih objektov ter dopolnilne
gradnje stanovanjskih objektov v okviru obstoječih gradbe-
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nih parcel pod pogojem, da ne bo ovirala kasnejšega urejanja območja za osnovne dejavnosti.
1. točka 73. člena odloka se dopolni:
Dopustna je gradnja, dozidave in nadzidave objektov
za proizvodnjo, skladišča, servise, storitve.
1. točka 74. člena odloka se dopolni:
Dopustna je gradnja objektov za proizvodnjo, skladišča, servise, trgovino in gostinstvo ter poslovnih objektov.
1. točka 76. člena odloka se dopolni:
Dopustna je gradnja in dozidave objektov za proizvodnjo, skladišča, servise, trgovino, gostinstvo, storitve ter
družbene in poslovne dejavnosti.
1. točka 79. člena odloka se dopolni:
b) Ureditvena enota – 2a/2
Dopustna je gradnja objektov za trgovino, gostinstvo,
storitve in poslovne dejavnosti pod pogojem, da nimajo škodljivih vplivov na bivalne pogoje.
1. točka 85. člena odloka se dopolni:
Dopustna je gradnja večnamenske športne dvorane,
dozidave objektov za šolstvo in družbene dejavnosti ter urejanje športnih, rekracijskih in parkovnih površin.
1. točka 89. člena odloka se dopolni:
Urejanje klavnice, proizvodnih, servisnih in skladiščnih
objektov ni dopustno.
Dopustne so adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in
nadomestne gradnje objektov za trgovino, gostinstvo, turizem in rekreacijo. Servisne dejavnosti so dovoljene v okviru
sedanjih objektov.
1. točka 92. člena odloka se dopolni:
Dopustne so dozidave objektov osnovne šole in šolskega centra ter gradnja telovadnice osnovne šole.
1. točka 100. člena odloka se dopolni:
Dopustna je gradnja čistilne naprave za potrebe proizvodnje ter za ureditveno območje celotnega naselja Kanižarica in ureditveno območje Rudnika Kanižarica.
III. KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij
Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik so na
vpogled pri Občini Črnomelj in Upravni enoti Črnomelj.
6. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna urbanistična
inšpekcija.
7. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352/03/98
Črnomelj, dne 30. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek l. r.
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DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
2648.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Destrnik-Trnovska vas

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 –
odl. US RS, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US RS,
9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US
RS in Uradni list RS, št. 26/97, 70/97 in 10/98) in statuta
Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS, št. 47/95 in
23/96) je Občinski svet občine Destrnik-Trnovska vas na
29. redni seji dne 8. 6. 1998 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Občine Destrnik-Trnovska vas
1. člen
V statutu Občine Destrnik-Trnovska vas (Uradni list RS,
št. 47/95 in 23/96) se v 17. členu, v drugem odstavku
devetnajsta alinea spremeni in glasi:
– imenuje volilno komisijo za občinske volitve in določi
volilne enote z odlokom,
2. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
Občinski svet ima 20 članov.
3. člen
V 21. členu se četrti odstavek spremeni in glasi:
Za volitve občinskega sveta se občina razdeli na enote,
ki jih določi občinski svet z odlokom.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Destrnik-Trnovska vas
Venčeslav Kramberger l. r.

DORNAVA
2649.

Odlok o proračunu Občine Dornava za leto
1998

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 19. člena statuta Občine
Dornava (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 15/95) je
Občinski svet občine Dornava na seji dne 21. 5. 1998
sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Dornava za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Dornava za leto 1998 (v nadaljevanju besedila: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Dornava.
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2. člen
Skupni prihodki in odhodki občinskega proračuna za
leto 1998 znašajo:

Prihodki
Odhodki

Bilanca prihodkov in odhodkov

Račun financiranja

184,248.933 SIT
179,948.933 SIT

4,300.000 SIT

Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so
določeni v posebnem delu proračuna.
3. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1998 se
izloči 0,5% rezerve Občine Dornava.
4. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je
župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
5. člen
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki za sredstva občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene,
ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
7 . člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih
zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno glede
na število in strukturo delavcev.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskega proračuna.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega
proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
9. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posebne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi tekoče proračunske rezerve za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvidevati, ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev,
– prenosih sredstev med različnimi postavkami istega
namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z
uporabniki,
– uporabi sredstev rezerv za premeščanje likvidnostnih
problemov proračuna,
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– uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena zakona
o financiranju občin,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih
sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti, o tem
lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.

so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine, v izjemnih primerih pa tudi osebam, ki niso občani Občine Gornji
Petrovci, ki pa so s svojim delom bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine (pisatelji, umetniki, donatorji itd.)
– podjetjem, zavodom ter društvom za izredne uspehe
in dosežene uspehe na gospodarskem, kulturnem, športnem in varstvenem področju, pomembnih in koristnih za
ožjo in širšo skupnost.

11. člen
Občina lahko najame posojilo le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb v višini 10% zagotovljene
javne porabe občine v letu 1998.
Pogodbe o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan Občine Dornava.

4. člen
Plakete so:
– zlate,
– srebrne in
– bronaste.
Plakete so izdelane v obliki grba Občine Gornji Petrovci v velikosti 2 x 3 cm.
Plakete lahko izdela le pooblaščena organizacija, ki
tudi jamči za njihovo kvaliteto.
Plakete so vložene v posebne etuie.

12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01-261/98
Dornava, dne 21. maja 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.

5. člen
Vsako leto se lahko podelijo le tri plakete, in sicer ena
zlata, ena srebrna in ena bronasta.
6. člen
O podelitvi plakete odloča Občinski svet občine Gornji
Petrovci na predlog komisije za nagrade in priznanja.

DIPLOMA OBČINE GORNJI PETROVCI

GORNJI PETROVCI
2650.

Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci

Na podlagi 10. člena in v skladu s 14. členom statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 22. 7. 1998
sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Gornji Petrovci
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji, način in postopek
podeljevanja priznanj Občine Gornji Petrovci.
Priznanja se lahko podelijo občanom, podjetjem, zavodom ter društvom za posebne uspehe na raznih področjih
družbenega življenja.
2. člen
Priznanja Občine Gornji Petrovci so:
– plaketa Občine Gornji Petrovci
– diploma Občine Gornji Petrovci
– podelitev naziva častnega občana Občine Gornji Petrovci.
PLAKETA OBČINE GORNJI PETROVCI
3. člen
Plaketa Občine Gornji Petrovci je najvišje priznanje v
Občini Gornji Petrovci in se podeljuje:
– občanom Občine Gornji Petrovci za njihove izjemne
uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerimi

7. člen
Diploma Občine Gornji Petrovci je papirna listina, na
kateri je v sredini zgornjega dela odtisnjen grb Občine Gornji Petrovci z napisom Diploma Občine Gornji Petrovci ter s
prazno črto na katero se vpišeta ime in priimek dobitnika
oziroma prejemnika diplome ter drugo prazno črto, na katero se vpiše vzrok oziroma namen podelitve diplome.
Na spodnjem delu diplome sta številka diplome, datum
podelitve diplome ter mesto za podpisa župana občine ter
predsednika občinskega sveta.
Na sredini med podpisoma župana in predsednika je
mesto za odtis pečata.
8. člen
Diploma Občine Gornji Petrovci se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom in društvom za pomembne dosežke na gospodarskem, kulturnem, športnem in varstvenem področju ter na uspešni promociji občine v širšem
prostoru ali izven države (razne oblike mednarodnega sodelovanja).
9. člen
O podelitvi diplom odloča Občinski svet občine Gornji
Petrovci na predlog komisije za nagrade in priznanja.
Vsako leto se lahko podelijo največ tri diplome.
10. člen
Plakete in diplome podeli predsednik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci na slavnostni seji občinskega
sveta, ki je vsako leto 18. avgusta na dan občinskega
praznika.
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NAZIV ČASTNEGA OBČANA

11. člen
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju
in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti,
oziroma k ugledu in razvoju občine.
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci se lahko podeli tudi inovatorjem, izumiteljem, znanstvenim in drugim delavcem, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k
napredku, razvoju ter ugledu občine.
Sklep o podelitvi naziva častnega občana Občine Gornji Petrovci sprejme Občinski svet občine Gornji Petrovci na
predlog komisije za nagrade in priznanja.
V sklepu morajo biti navedeni razlogi, zaradi katerih se
naziv častni občan podeli ter kdaj se izvrši podelitev.
Naziv častnega občana Občine Gornji Petrovci podeli
predsednik Občinskega sveta občine Gornji Petrovci na
slavnostni seji občinskega sveta, ki je vsako leto 18. avgusta na dan občinskega praznika.
Vsako leto se lahko podeli en naziv častnega občana
Občine Gornji Petrovci.
Častnemu občanu Občine Gornji Petrovci, se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki jo podpišeta predsednik občinskega sveta in župan Občine Gornji Petrovci.
SKUPNE DOLOČBE
12. člen
Kandidate za priznanja Občine Gornji Petrovci lahko
predlagajo fizične in pravne osebe.
13. člen
Kriterije za podelitev priznanja, postopek za kandidiranje in izbor nagrajencev ter druge podatke v zvezi s podelitvijo priznanj objavi komisija za nagrade in priznanja. Ista
komisija tudi pripravi predlog za odločanje na seji občinskega sveta.
14. člen
Podelitev enega priznanja ne izključuje podelitve drugega priznanja v naslednjih letih. Izključena pa je podelitev
istega priznanja dvakrat ali večkrat.
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18. člen
Za izdelavo plaket in diplom skrbi župan Občine Gornji
Petrovci.
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1594/3-98
Gornji Petrovci, dne 22. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

GROSUPLJE
2651.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list
RS, št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
57/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95), na podlagi uredbe o prostorsko ureditvenih
pogojih za sanacijo degradiranega prostora Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 62/94) in 18. ter 84. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski
svet občine Grosuplje na 6. izredni seji dne 29. julija 1998
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje

16. člen
Dobitniku občinskega priznanja se izda tudi ustrezna
listina, iz katere je razvidno, kdaj in zakaj je dobil priznanje in
ki ga istočasno opravičuje nositi priznanje (plakete).

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje od leta 1996 do leta 2000 (Uradni list
SRS, št. 23/86, 18/88 in 16/90), družbeni plan Občine
Grosuplje za obdobje 1990–2000 (Uradni list SRS, št.
36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in Uradni list RS, št. 34/92,
38/92) in prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 3/93, 17/94
in 78/94).

17. člen
O podeljenih priznanjih se vodi ustrezna evidenca v
knjigi, kjer se vpišejo podatki o:
– dobitniku priznanj, razlogih, zaradi katerih je bilo priznanje dodeljeno, kdo je odločil o podelitvi, kdo je bil predlagatelj, podatke o tistem, ki je priznanje izročil ter o datumu in
kraju podelitve priznanja.
Evidenco o podeljenih priznanjih vodi tajnica župana
občine.

2. člen
Besedilo 4. člena se v točki 1.3.4. Stanovanjska graditev dopolni z naslednjim besedilom:
Po medresorskem usklajevanju se dopustijo posegi na
najboljša kmetijska zemljišča (1. območje kmetijskih zemljišč) in se ta zemljišča spremenijo v stavbna zemljišča.
Spremembe se nanašajo na parcele naštete pod točko
1.1. strokovnega mnenja Ministrsva za okolje in prostor –
urada za prostorsko planiranje (št. 350-13-32/95).

15. člen
Občinski svet občine Gornji Petrovci v vsakoletnem
proračunu občine zagotovi ustrezna finančna sredstva za
podeljevanje priznanj Občine Gornji Petrovci.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

3. člen
5. členu se v poglavju 1.3.4. Programske zasnove v
delu zazidalni načrt Grosuplje – Gospodarska cona Grosuplje (sever, jedro, jug) v točki 4. Program doda besedilo:
Na severnem in vzhodnem robu območja gospodarske
cone – jug je dopustna gradnja manjših substandardnih
bivalnih objektov namenjenih Romom.
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Št. 352-36/96
Grosuplje, dne 5. avgusta 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje
Angelca Likovič, dipl.org. l. r.

4. člen
V 5. členu se v poglavju 1.3.4. Programske zasnove v
delu Zazidalni načrt Grosuplje – Rožna dolina II obstoječe
besedilo črta in zamenja za:
Lega: Planska celota I/2 KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G10 – Rožna dolina.
Na severu meji na predvideno obvozno cesto, na severovzhodu na potok Grosupeljščica, na jugu sega do železniške
proge Ljubljana – Novo mesto, na zahodu pa do Gasilskega
centra in do njenega podaljška do proge. Obsega parcelne
štev. del parcele 1910/6, parc. št. 1906/1, 1906/2,
1905/9, 1905/10, 1905/11, 1905/12, 1905/1 ter dele
parcel štev. 1904 in 2134 ob potoku Grosupeljščica vse
k.o. Grosuplje naselje.
Površina: približno 3 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– komunalne, obrtne in storitvene dejavnosti, manjši
industrijski obrati,
– ureditev potrebnih parkirnih mest, komunalna ureditev in zelene ureditve.
Obvezna izhodišča:
– na območju ni dovoljena stanovanjska gradnja,
– kot zeleni mestni prostor je potrebno varovati 30 m
pas ob potoku Grosupeljščica,
– ob železnici je v širini dosedanjega kanalizacijskega
kanala rezervat za industrijski tir,
– gabariti objektov ne smejo presegati 10 m.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

5. člen
V kartografskem gradivu se območja predvidena kot
izjemni posegi na najboljša kmetijska zemljišča na planskih
kartah v merilu 1:5000 vrišejo kot stavbna zemljišča.

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Hodoš-Šalovci in povezava med sosednjo občino.

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

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in povezava z
naselji iz sosednje občine so:

Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

120-010
120-020
120-030
109-020
109-010
120-070
109-100
120-090
120-100
120-120
120-130
120-140
120-150
120-190

R1-232
R1-232
R3-723
meja obč.
meja obč.
R3-723
meja obč.
LC 109-100
LC 120-090
LC 120-030
LC 120-010
R3-723
R3-723
LC 120-010

Hodoš-Šalovci
Hodoš-Krplivnik
Markovci-Dolenci
Adrijanci-Markovci
Adrijanci-Šalovci
Domanjševci-meja H
Križevci-Domanjševci
Domanjševci-Šalovci
Šalovci-Krplivnik
Dolenci-Budinci
Dolenci-Vajdini
Čepinci-Neradnovci
Čepinci-Lucova
Hodoš-karavla

R1-232
R3-724
LC120-010
R3-723
R1-232
meja H
R3-724
R1-232
R3-724
hiša št. 32
LC 120-120
meja obč.
meja obč.
obj. slov. voj.

HODOŠ-ŠALOVCI
2652.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Hodoš-Šalovci

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski
svet občine Hodoš-Šalovci na 31. seji dne 9. julija 1998
sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Hodoš-Šalovci
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

Dolžina
ceste
v občini (v m)

9.871
2.330
6.020
956
1.250
454
2.222
4.360
3.023
4.087
1.930
4.319
1.315
1.950

Namen
uporabe

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala dolžina
ceste v sosednji občini
(v m)

996
3.706
3.271

3.996
1.270
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5. člen

Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

620-010
620-020
620-030
620-040
620-050
620-060
620-070
620-080
620-090
620-100
620-110
620-120
620-130
620-140
620-150
620-160
620-170
620-180
620-190
620-200
620-210
620-220
620-230
620-240
620-250
620-260
620-270
620-280
620-290
620-300
620-310
620-320
620-330
620-340
620-350
620-360
620-370
620-380
620-390
620-400
620-410
620-420
620-430
620-440
620-450
620-650
620-460
620-470
620-480
620-490
620-500
620-510
620-520
620-530
620-540
620-550
620-560
620-570
620-580
620-590
620-600
620-610
620-620
620-630
620-640
620-660
620-670
620-680

R1-232
LC 120-090
LC 120-090
R1-232
LC 120-010
JP 620-050
LC 120-010
LC 120-010
LC 120-010
LC 120-010
JP 620-090
LC 120-190
LC 120-010
LC 120-020
JP 620-140
R3-724
R3-724
R3-724
JP 620R3-724
R3-724
R3-724
LC 109-100
LC 109-100
LC 120-090
LC 120-010
LC 120-030
LC 120-120
JP 620-280
R3-723
LC 109-020
JP 620-310
LC 120-030
LC 109-020
LC 120-030
LC 120-030
LC 120-030
R3-723
R3-723
R3-723
R3-723
JP 620-400
LC 120-030
LC 130-030
JP 620-440
JP 620-430
LC 120-120
JP 620-430
LC 120-030
LC 120-030
LC 120-030
LC 120-140
JP 620-510
JP 620-510
R3-723
LC 120-140
R3-723
R3-723
R3-723
JP 620-510
LC 120-140
LC 120-150
JP 620-610
LC 120-140
JP 620-630
LC 120-010
JP 620-240
R3-724

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Šalovci-Solar
Šalovci-Serovci
Šal. Šloserovi-breg
Šal. Tolvaj-gozdna c.
Šal. Kutoš-Končarji
Kutoš-Breg
Šal. Lekič Fala
Šal. Marovsko
Hodoš-meja H
Hodoš-pokopališče
Hodoš-Telekszer
Hodoš-Topola-Njaroš
Hodoš-žel. postaja
M. Krplivnik-hiša 56
M. Krplivnik-Pusta
Krplivnik-M. Krplivnik
Krplivnik-meja H
Krplivnik-Bukovje
Krplivnik-Šal. dolina
Krplivnik-gozd. c. 823
Krplivnik-Šal. Breg
Domanjšev.-Lončarovci
Domanjševci-šola
Domanjševci-part
Domanjševci
Dolenci-Filip. grabe
Dolenci-M. Šalovci
Dolenci-Gornji breg
Dolenci-Varišin breg
Markovci-Trplanov breg
Markovci pri potoku
Markovci-Svetec
Markovci-Vtičar
Markovci-Barabašin br.
Markovci-Črnkin breg
Markovci-Bedič
Markovci-Lainšček
Markovci-šola
Markovci-zvonar
Markovci-gozdna cesta
Markovci-Vreje
Varašanci-Markovci
Budinci-Vancarin breg
Budinci-Žlarski breg
Žlarski breg
Budinci-Tatarini
Budinci-Šabovin breg
Budinci-Kokotin breg
Budinci-Dolenci
Budinci-Sočič
Budinci-M. Šalovci
Špic breg-Čepinci
Čepinci-Bočkor. breg
Čepinci-Gorički breg
Čepinci-Djapini-Vreje
Čepinci-Jakušini
Čepinci-Djurvini-Mark.
Čepinci-Matini
Čepinci-Kuzmin breg
Čepinci-Breg
Čepinci-Komoterni
Čepinci-Lucova
Čepinci-Komot.breg
Čepinci-V. Krka
Špic breg
Dolenci-gozdna c.
Domanjševci-gozd.c.
Domanjševci-pokopališ.

Solar-mlin
hiša št. 30
LC 120-100
gozdna c.
R1-232
hiša št. 195
JP 620-050
hiša št. 173
meja H
LC 120-010
JP 620-100
gozd. c. 815
P. propust
hiša št. 56
gozdna cesta
LC 120-020
meja H
gozdna c.
gozdna c.
gozdna c. 823
LC 120-100
gozdna c. 735
JP 620-220
JP 620-230
hiša št. 129
hiša št. 25
hiša št. 222
LC 120-130
JP 620-280
JP 620-300
R3-723
hiša št.110
LC 120-030
hiša št. 103
hiša št. 25
hiša št. 32
propust
šola
hiša št. 158
gozd.c. 820
JP 620-400
R3-723
LC 120-120
JP 620-430
hiša št. 48
hiša št. 23/a
JP 620-430
hiša št. 59
LC 120-120
hiša št. 52/a
gozdna c. 809
R3-723
gozdna c. 828
hiša št. 76
JP 620-530
JP 620-510
JP 620-400
hiša št. 14
R3-723
R3-723
gozdna c. 826
hišna št. 127
hiša št. 132
V. Krka
LC 120-140
gozdna c.818
gozdna c. 722
mrliška veža

Dolžina
ceste
v občini (v m)

815
827
2.165
811
1.728
166
725
685
1.465
1.303
220
293
383
340
815
828
815
630
831
250
668
994
632
1.495
219
353
202
1.192
1.104
720
244
165
425
588
269
373
440
244
410
2.315
952
1.015
1.534
491
213
242
743
370
960
498
943
1.996
922
760
1.666
1.498
1.216
648
490
545
476
800
240
425
270
340
424
150

Namen
uporabe

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

Preostala dolžina
ceste v sosednji občini
(v m)

Uradni list Republike Slovenije
Zap.
št.

Št. ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.

620-690
620-700
620-710
620-720
620-730
620-740
620-750
620-760
620-770

LC 120-010
LC 120-010
JP 620-410
LC 120-030
LC 120-120
JP 620-400
JP 620-400
LC 120-150
R3-232

Št.

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Hodoš-igrišče
Hodoš-vodno zajetje
Mark.-Vreje Djurvin b.
Budinci-stara šola
Budinci-pokopališče
Markovci
Markovci
Čepinci
Hodoš

dolenjski pot.
dolenjski pot.
JP 620-400
JP 620-430
hišna št. 28
hišna št. 72
hišna št. 68
hišna št. 143
LC 120-010

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) in
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste, št. 347-06-144-98-03, z dne 2. 6. 1998.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o
razvrstitvi cest in drugih prometnih površin med lokalne ceste v Občini Murska Sobota (Uradne objave, št. 34/83) na
območju sedanje Občine Hodoš-Šalovci.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
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Dolžina
ceste
v občini (v m)

198
250
565
417
200
170
125
300
220

Namen
uporabe

Preostala dolžina
ceste v sosednji občini
(v m)

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

3. člen
Spremeni se prvi odstavek 3. člena, ki se glasi:
»Sredstva pridobljena iz povračil za uporabo cest za
kmetijske traktorje so dohodek Občine Hodoš-Šalovci in se
uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo občinskih cest«.
V drugem odstavku 3. člena se črtajo naslednje besede:
»v skladu z zakonom o cestah«.
4. člen
Ta sklep o spremembi sklepa začne veljati z dnem
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-35/98
Šalovci, dne 9. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

Št. 062-02-34/98
Šalovci, dne 9. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hodoš-Šalovci
Emil Balek l. r.

KOBARID
2654.
2653.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine
letnih povračil za uporabo cest za kmetijske
traktorje v Občini Hodoš-Šalovci

Na podlagi 22. člena statuta Občine Hodoš-Šalovci
(Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet občine HodošŠalovci na 31. seji dne 9. julija 1998 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi višine letnih
povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje
v Občini Hodoš-Šalovci
1. člen
V 1. členu sklepa se črta višina povračila za leto 1997
in se nadomesti z novo določeno višino povračila za leto
1998 in to v višini:
– do 18 kW
– nad 18 kW do 28 kW
– nad 28 kW do 46 kW
– nad 46 kW do 60 kW
– nad 60 kW

(do 25 KM)
(od 26 do 40 KM)
(od 41 do 63 KM)
(od 64 do 82 KM)
(nad 82 KM)

2.620 SIT
4.050 SIT
4.960 SIT
6.140 SIT
7.710 SIT

2. člen
Spremeni se 2. člen, ki se glasi:
»Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa so dohodek
proračuna Občine Hodoš-Šalovci. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin je odgovorna občinska uprava«.

Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 42. seji
dne 23. 6. 1998 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Kobarid za leto 1998
1. člen
S proračunom Občine Kobarid za leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje javne porabe v Občini Kobarid.
2. člen
Občinski proračun se za leto 1998 določa v naslednjih
zneskih:
Bilanca prihod. in odhod.
SIT

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

482,525.853
506,171.418
23,645.565

Račun financiranja
SIT

23,600.000
19,238.155
4,361.845.

Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid za
leto 1998 (v nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi bilanca
prihodkov in odhodkov ter račun financiranja.
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3. člen
Od vseh prihodkov proračuna se izloči 0,5% prihodkov
v rezerve proračuna Občine Kobarid. Sredstva rezerv se
uporabljajo skladno z 12. členom zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94).
O uporabi sredstev rezerv odloča župan, razen za primere preprečevanja naravnih nesreč, ko znesek, namenjen
za posamezno nesrečo, predstavlja več kot 50% porabe
vseh razpoložljivih sredstev. V takih primerih o porabi odloča
občinski svet.

– program dela ter osnutek finančnega načrta za naslednje leto najkasneje do 15. 11. tekočega leta.
Porabniki so dolžni dostaviti tudi druge zahtevane podatke v skladu s programom.

4. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom dodeljujejo porabnikom občinskega proračuna (v nadaljnjem besedilu: porabniki) praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

12. člen
Župan občine je pooblaščen za medletno usklajevanje
potrebnih sredstev in nakazil proračunskim porabnikom
skladno z veljavno zakonodajo in likvidnostjo ter za kratkoročne plasmaje tekočih likvidnih sredstev proračuna zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti.

5. člen
Porabniki so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, za katere so jim bila dana (namenska
poraba).
Za zakonito in smotrno porabo sredstev, ki so porabniku dodeljena iz občinskega proračuna, je odgovoren predstojnik in vodja računovodstva pri porabniku.

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.

6. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje,
obseg, pristojnost in pogoji dela posameznega proračunskega porabnika, se mu na osnovi sklepa občinskega sveta
sorazmerno povečajo oziroma zmanjšajo tudi sredstva na
podlagi programa. Spremenjena višina sredstev se upošteva pri sprejetju rebalansa za tekoče proračunsko leto.
Sredstva, potrebna za odpravo posledic potresa, se v
letu 1998 obravnavajo prednostno in se ne glede na sprejet proračun na podlagi sklepa občinskega sveta prerazporedijo.
7. člen
Porabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena z občinskim proračunom in zato ne
smejo prevzemati obveznosti, ki bi ta sredstva presegla.
Javna podjetja in zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se ne smejo zadolževati brez sklepa občinskega sveta.
Poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, daje občinski svet,
vendar le do 5% zagotovljene porabe tekočega leta.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalca sta župan in tajnik občine.
9. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena financiranju
nalog in obveznosti, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva. O njeni porabi odločajo župan, odbor za gospodarstvo in odbor za negospodarstvo, vendar le do višine
100.000 SIT za posamezno vlogo.
O dodeljevanju sredstev višjih od 100.000 SIT odloča
občinski svet.
10. člen
Porabniki občinskega proračuna so dolžni Občini Kobarid predložiti naslednje dokumente:
– poročilo o opravljenem delu in računovodske obračune v roku 20 dni po oddaji obračunov agenciji za plačilni
promet, nadziranje in informiranje,

11. člen
O morebitni zadolžitvi Občine Kobarid v skladu s
17. členom zakona o financiranju občin odloča občinski
svet. Župan je pooblaščen za dogovarjanje in sprejemanje
kreditnih pogojev in podpis pogodb.

Št. 403-1/98
Kobarid, dne 23. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

2655.

Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine
Kobarid

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradno
glasilo, št. 8/95) je Občinski svet občine Kobarid na 44.
seji dne 23. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa priznanja in nagrade Občine Kobarid
in ureja postopek za njihovo podeljevanje.
2. člen
Priznanja in nagrade Občine Kobarid so najvišja priznanja občine za dosežke, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in polnejšemu življenju občanov in dosežke, ki imajo
pomen za razvoj in ugled občine, življenje v njej ter podobo
krajev.
3. člen
Priznanja in nagrade se podeljujejo občanom, drugim
posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, skupinam,
združenjem in drugim organizacijam ter skupnostim.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
4. člen
Naziv častni občan in plaketo občine se lahko posamezniku, podjetju, zavodu, društvu, skupini, združenju in
drugim podeli enkrat. Priznanje in denarno nagrado za različna dejanja pa se lahko podeli večkrat.

Uradni list Republike Slovenije
II. PRIZNANJA
5. člen
Priznanja občine so:
a) naziv častni občan,
b) plaketa občine,
c) priznanje občine,
d) nagrada občine.
6. člen
O podelitvi priznanj in nagrad Občine Kobarid odloča
Občinski svet občine Kobarid na predlog Komisije za priznanja in nagrade (v nadaljevanju: komisija).
a) Naziv častni občan
7. člen
Naziv častnega občana se lahko podeli osebi, katere
delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na kateremkoli področju človekove ustvarjalnosti, oziroma osebi, ki
je posebno zaslužna za pomembne dosežke pri razvoju
občine in kraja.
8. člen
Naziv častni občan se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo o podelitvi naziva častnega občana Občine Kobarid.
9. člen
Naslov častnega občana se lahko odvzame:
– če je s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo
dejanje;
– če se ugotovi okoliščine in dejstva nečastne narave,
ki so bile neznane ali zamolčane ob podelitvi naslova častnega občana, bi pa odločilno vplivalo na podelitev, če bi bila
takrat znana.
Pobudo občinskemu svetu za odvzem naslova častnega občana lahko dajo: organi občinskega sveta, politične
stranke, podjetja, društva, krajevne skupnosti, občani ter
druge organizacije in skupnosti.
O odvzemu naslova častnega občana odloča občinski
svet na predlog komisije.
b) Plaketa občine
10. člen
Plaketo občine se podeli posameznikom, podjetjem,
društvom in drugim organizacijam in skupnostim za življenjsko delo, oziroma za izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, ki prispevajo k nadaljnjemu razvoju
in ugledu občine in kraja.
11. člen
Plaketo občine se podeli na slavnostni seji občinskega
sveta s plaketo v obliki grba občine in posebno listino, ki
vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
c) Priznanje občine
12. člen
Priznanje občine se podeli posameznikom, podjetjem,
društvom in drugim organizacijam in skupnostim za delo in
dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih prilikah in s svojo
požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.
Priznanje se podeljuje tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.
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13. člen
Priznanja občine se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o
priznanju.
d) Denarna nagrada
14. člen
Denarna nagrada se podeli posameznikom, podjetjem,
društvom in drugim organizacijam in skupnostim za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo ter za vidne dosežke pri
razvoju občine.
15. člen
Denarno nagrado se podeli na slavnostni seji občinskega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o
podelitvi nagrad ter denarni znesek, ki se določi v proračunu
na predlog komisije.
III. ŠTEVILO PRIZNANJ IN NAGRAD
16. člen
Vsako leto se podeli praviloma največ:
– eno plaketo občine,
– tri priznanja občine,
– eno denarno nagrado.
17. člen
Predlagatelj za podelitev priznanj in nagrad občine so
lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
18. člen
Predlog za podelitev priznanj in nagrad mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati podatke o kandidatu ter
utemeljitev predloga.
IV. POSTOPEK ZA RAZPIS PRIZNANJ IN NAGRAD
19. člen
Priznanja in nagrade občine se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa. Razpis objavi komisija najkasneje do
15. avgusta za tekoče leto. Z razpisom se objavi:
– kdo podeljuje priznanja in nagrade,
– komu se lahko podeli priznanja in nagrade,
– kdo je lahko predlagatelj,
– katere podatke mora vsebovati predlog, ter
– rok za predložitev predloga.
20. člen
O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo
priznanja in nagrade, odloča komisija na seji.
V. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ
IN NAGRAD
21. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem in evidenco priznanj in nagrad opravlja urad župana.
22. člen
Priznanja in nagrade se vpisujejo v evidenco, ki vsebuje zaporedno številko, priimek in ime, osebne podatke prejemnika in datum seje občinskega sveta, na kateri je bilo
priznanje podeljeno.
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23. člen
Gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj in nagrad je javno
in je na vpogled v uradu župana.
VI. KONČNI DOLOČBI
24. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih Občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina,
Nova Gorica in Tolmin, št. 3/75).
25. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 099-1/98
Kobarid, dne 23. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

2656.

Odlok o določitvi občinskega praznika Občine
Kobarid

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni
list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na
44. seji dne 23. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi občinskega praznika Občine Kobarid
1. člen
Praznik Občine Kobarid je v mesecu oktobru in se
praznuje 15. oktobra, na dan rojstva pesnika Simona Gregorčiča.
2. člen
Prvi občinski praznik iz 1. člena tega odloka bo Občina
Kobarid praznovala v letu 1998.
3. člen
Z uveljavitvijo tega odloka za Občino Kobarid preneha
veljati odlok o določitvi občinskega praznika bivše Občine
Tolmin.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 013-1/96
Kobarid, dne 23. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

2657.

Sklep o določitvi parkirnih območij in cen
parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih
območjih Občine Kobarid za leto 1998

Na podlagi 2. in 5. člena odloka o prometnem redu na
posameznih območjih Občine Kobarid (Uradni list RS,
št. 38/96) je Občinski svet občine Kobarid na 44. seji dne
23. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja
ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih
Občine Kobarid za leto 1998
I
Odlok o prometnem redu na posameznih območjih
Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 38/96) velja na naslednjih območjih:
1. Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri mostu,
2. Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče,
3. izstop iz reke Soče južno od Napoleonovega mostu
pri Kobaridu,
4. Nadiža pri Kredu,
5. Nadiža pri Podbeli,
6. vstopna točka v Triglavski narodni park pri planini
Kuhinja nad vasjo Krn,
7. dostop na Kuk iz lokalne ceste Livške Ravne–Solarji,
8. dostop na Matajur iz smeri Avsa.
II
Cene parkiranja na območjih iz 1. točke tega sklepa so:
1. Trnovo ob Soči – izstop iz reke Soče pri mostu:
parkirnina se ne pobira,
2. Trnovo ob Soči – južni izstop iz reke Soče: parkirnina se ne pobira,
3. izstop iz reke Soče južno od Napoleonovega mostu
pri Kobaridu: parkirnina se ne pobira,
4. Nadiža pri Kredu
– dnevne karte: 300 SIT za osebni avtomobil,
5. Nadiža pri Podbeli
– dnevne karte: 300 SIT za osebni avtomobil,
6. Vstopna točka v Triglavski narodni park pri planini
Kuhinja nad vasjo Krn
– dnevne karte: 500 SIT za osebni avtomobil,
7. dostop na Kuk iz lokalne ceste Livške Ravne–Solarji
– dnevne karte: 400 SIT za osebni avtomobil,
8. dostop na Matajur iz smeri Avsa.
– dnevne karte: 400 SIT za osebni avtomobi.
Parkirnino pobira lahko le s strani Občine Kobarid
pooblaščeni izvajalec prometnega reda.
III
Parkirnina se plačuje od dneva veljavnosti sklepa do
30. septembra 1998 oziroma v krajšem terminu, v kolikor je
tako določeno v pogodbi z izvajalcem prometnega reda.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 355-2/97
Kobarid, dne 23. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid
Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

Uradni list Republike Slovenije

KOČEVJE
2658.

Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim
namenom – obora Smuka in obora Stari Log

Na podlagi 44. člena in 94. člena zakona o gozdovih
(Uradni list RS, št. 30/93) in 16. člena statuta Občine
Kočevje (Uradni list RS, št. 39/95, 48/95 – pop. in 23/97)
je Občinski svet občine Kočevje na 39. redni seji dne 29. 7.
1998 sprejel

ODLOK
o razglasitvi gozdov s posebnim namenom –
obora Smuka in obora Stari Log
1. člen
Površine v Občini Kočevje v k.o. Smuka, k.o. Stari Log
in k.o. Polom, ki so bile z odločbami 321-41/63-3/7 z dne
9. 9. 1963 in 321-4/76-3/7 z dne 18. 8. 1976 razglašene
kot gozdovi s posebnim namenom (v nadaljevanju: GPN)
zaradi intenzivne gojitve divjadi se na podlagi 44. in 94.
člena zakona o gozdovih Republike Slovenije zaradi močno
poudarjene turistične, poučne in raziskovalne funkcije ponovno razglasijo za GPN.
2. člen
Kot GPN se razglasijo površine v skupni izmeri
2.039,02 ha, in sicer ograjena površina Smuka (v nadaljevanju: obora Smuka) v skupni izmeri 1.004,19 ha ter ograjena površina Stari Log (v nadaljevanju: obora Stari Log) v
skupni izmeri 1.034,83 ha. Odloku je priložena tudi karta v
merilu 1:50.000. Podrobnejši topografski opis in opis posestnega stanja je razviden iz osnutka gozdnogospodarskega načrta za obori za obdobje 1993–2002.
Spisek parcel je sestavni del tega odloka.
3. člen
Namen izločitve obeh površin kot GPN je v intenzivni
gojitvi divjadi za potrebe lovskega turizma v območju, za
potrebe poučne in raziskovalne dejavnosti na področju ekologije divjadi in njenega vpliva na ekosistem ter za potrebe
odlova živih živali.
4. člen
Z oborami v smislu zagotavljanja funkcij navedenih v 3.
členu tega odloka uprava zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, Gojitveno lovišče Medved Kočevje (v
nadaljevanju: upravljalec obor).
5. člen
Zaradi narave GPN so površine na terenu izločene kot
ograjen prostor v skladu s 24. členom zakona o gozdovih
RS, na vseh glavnih dostopih v obori pa so na vidnih mestih
postavljene opozorilne table. Upravljalec obor je dolžan zagotoviti nadzor in vzdrževanje ograje.
6. člen
Za območje GPN je z namenom ohranjanja in varstva
lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev, vzpostavljen določen
varstveni režim. Na teh površinah ni dovoljeno:
– izvajati dejavnosti, ki bi lahko občutno zmanjšala prehransko zmogljivost obeh obor,
– nabiranje ali uničevanje rastlin, živali, gliv in plodov,
– onesnaževanje in povzročanje hrupa,
– vodenje in paša domače živine,
– kurjenje in bivakiranje,
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– izvajanje gradbenih in zemeljskih del, ki niso v skladu
z namenom teh površin (odlaganje odpadnih materialov,
izkopavanje rudnin...),
– odnašanje materiala ter uničevanje ostankov naselij,
ki so kulturno zgodovinskega pomena.
7. člen
Gospodarjenje z divjadjo v oborah mora zagotavljati
trajnost gozdnega ekosistema. V ta namen je znotraj obore
potrebno zagotoviti naravno pomlajevanje, ki naj se ga dodatno izpopolnjuje s sadno plodonosnih drevesnih in grmovnih vrst.
8. člen
Vstop v obori je dovoljen samo z namenom izvajanja,
obnavljanja in varstva namembnosti obor. Dovoljuje se vstop:
– lovskim gostom v spremstvu vodiča z namenom izvajanja lovsko turistična funkcije,
– v raziskovalne in študijske namene,
– z namenom izvajanja gozdnih del,
– pristojnim inšpekcijskim službam.
S predhodno obvestitvijo upravljalca GPN ter njegovim
soglasjem je dovoljen tudi vstop v druge namene. Organizirane turistične izlete ali strokovne ekskurzije je potrebno
priglasiti ZGS OE Kočevje, GL Medved, oziroma upravljalcu
obor, ter pred vstopom pridobiti ustrezno dovoljenje.
Obiskovanje obor je omejeno na številčnost, ki v njih
ne povzroča bistvenih motenj njihove namembnosti. Časovno so ti obiski ne smejo povzročati vznemirjenje divjadi v
času poleganja mladičev.
9. člen
Gozdarska dela se načrtujejo in izvajajo tako, da ne
ovirajo osnovnega namena GPN. Zato se sprejmejo naslednje določbe:
– vsa gozdarska dela se izvajajo v dogovoru z upravljalcem obor,
– dinamika in intenziteta gozdarski del mora biti prilagojena namenu obor,
– gozdarska dela so umerjena v nego, varstvo in obnovo gozda, ki bo čim bolje opravljal posebni namen obor,
– celotna površina obeh obor je razdeljena na oddelke, ki se po potrebi lahko členijo tudi na nižje ureditvene
enote,
– pri gradnji vlak ali drugih prometnihc se miniranje
praviloma ne uporablja.
O morebitnih poškodbah ograje nastalih pri izvajanju
gozdarskih del je potrebno takoj obvestiti upravljalca obor.
10. člen
Upravljalec je dolžan zagotoviti, da divjad ne prehaja iz
ograjenega prostora. Ravno tako je dolžan zagotoviti redne
veterinarske preglede ter upoštevati in izvajati vse preventivne ukrepe za zdravstveno varstvo divjadi.
11. člen
V primerih, ko zaradi poškodovanosti ograje ali kakšnega drugega razloga divjad preide izven ograjenega prostora,
mora upravljalec obor obvestiti:
– pristojno lovsko inšpekcijo,
– pristojno veterinarsko službo,
– upravljalce sosednjih lovišč.
V takšnih primerih so upravljalec obor in upravljalci
sosednjih lovišč dolžni odstreliti neavtohtone vrste divjadi ne
glede na lovopust. Uplenjena neavtohtona divjad je last
upravljalca lovišča, v katerem je bila uplenjena.
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12. člen
V kartografskih delih prostorskih planov v občini ter v
vseh delih gospodarskih načrtov se površina obore Smuka
in površina obore Stari Log prikazujeta kot dva funkcionalna
celovita objekta. Površine opuščenih naselij se zaradi narave GPN priključijo obema objektoma. Kmetijske površine so
sestavni del obore, zanje veljajo pogoji gospodarjenja kot so
določeni v GGN ter urejanja kot to določa PUP za Kočevski
Rog (PUP 1).
13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja gozdarska,
lovska in veterinarska inšpekcijska služba.
14. člen
Za kršitev tega odloka veljajo kazenske določbe veljavnega zakona o gozdovih in zakona o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o upravljanju lovišč.
15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati za te
gozdove že izdane odločbe o razglasitvi za GPN.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 31. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.

2659.

Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in
drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine
Kočevje

Na podlagi drugega odstavka 51. člena 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.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 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 šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št.
27/85) ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 39/95, 48/95 in 23/97 ) je Občinski svet občine
Kočevje na 39. redni seji dne 29. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih
posegov v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju
Občine Kočevje
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov ter drugih posegov
v prostor na območju Občine Kočevje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje in zadostuje odločba o dovolitvi
priglašenih del, ki jo izda pristojni upravni organ.
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2. člen
Za objekte oziroma posege v prostor, pomožne objekte, druge objekte in naprave ter dela (v nadaljevanju: pomožni objekti), za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje temveč le odločba o dovolitvi priglašenih del, se štejejo:
1. tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih in
napravah, tako da se omogoča njihova normalna uporaba,
da se ne spreminja zunanjost, zmogljivost velikost ali namembnost obstoječih objektov in se z deli tudi ne posega v
konstrukcijske elemente objekta in naprave;
2. adaptacije, s katerimi se bistveno ne spreminja zunanjost (vertikalni in horizontalni gabarit in izgled objekta),
zmogljivost, konstrukcijski elementi objekta, namen obstoječih objektov, ter da ne terja novih komunalnih in drugih
priključkov;
3. začasni objekti in naprave, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in podobno, če ti objekti in
naprave z gradbeno izvedbo in komunalno opremljenostjo
ne spreminjajo namenske rabe zemljišča in da je z njihovo
odstranitvijo možno vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje;
4. pri družinskih stanovanjskih hišah:
– garaža za osebni avto, površine do 30 m2 v sklopu ali
na robu funkcionalnih površin stanovanjskih ali gospodarskih objektov;
– nadstrešek, pokrita terasa, pokrit parkirni prostor za
osebni avto, kolesa, moped in motor ter avtomobilske prikolice), s površino do 40 m2, s tem da so izvedeni iz lesnih in
kovinskih elementov na točkovnih temeljih;
– dozidava in povečava dimnikov, sončni kolektorji,
sončne celice, satelitske antene;
– zasteklitev balkonov, vetrolov, zunanje stopnice ob
stanovanjskem objektu;
– frčade in strešna okna, če ne obsegajo več kot 20%
strešne površine in ne segajo preko obstoječih slemen;
– pergole v leseni, zidani ali kovinski izvedbi brez pokritja na točkovnih temeljih;
– lesene ali zidane pritlične drvarnice, shrambe, vrtne
ute, zaprti cvetličnjaki, steklenjaki, lope do površine 30 m 2;
– zimski vrt tlorisne površine do 20 m2, tople grede in
montažni rastlinjaki do površine 40 m2;
– leseni ali zidani pritlični objekti za rejo malih živali
(pesjaki, kurniki, zajčniki in drugi objekti), površine do 12 m2,
kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom.
– montažni plavalni bazeni za individualno uporabo, če
ležijo v sklopu funkcionalnih površin;
5. v sklopu kmetij:
– svinjaki, hlevi za drobnico, skedenj, kašča, lope za
shranjevanje sena, poljščin, stelje, strojev in orodja, če skupna površina ne presega 30 m2 in če so pritlični, leseni,
praviloma simetrično dvokapni, prvokotnega tlorisa v sklopu
gospodarskih objektov;
– leseni nadstreški za spravilo kmetijske mehanizacije
in orodja;
– prestavitev in postavitev enojnih kozolcev in prestavitev ali postavitev novih, v celoti lesenih tipološko ustreznih
toplerjev brez omejitve površine in toplerjev z betonskimi
stebri, če niso večji od dveh polj, s točkovnimi temelji;
– tipski silos za shranjevanje živinske krme z atestom,
če ne presega 150 m3 prostornine;
– tople grede in zaprti rastlinjaki, površina do 40 m2
tlorisne površine;
– zbiralnice za mleko do 15 m2;
– gnojna jama in gnojišče za potrebe kmetijskih gospodarstev v nepropustni izvedbi do velikosti 50 m3, če niso
locirane v neposredni bližini stanovanjskih objektov;
6. pri večstanovanjskih hišah (bloki, stolpnice);
– zasteklitev balkonov po enotnem projektu za celotno
zgradbo;
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– oblikovanje zimskih vrtov na večjih terasah po enotnem projektu za celotno zgradbo;
– kolesarnica (stojala za kolesa z nadstrešnico);
– ureditev prostora za smetnjake;
– postavitev rezervoarjev za tekoči naftni plin na funkcionalnem zemljišču večstanovanjskega objekta (velja tudi
za vrstne hiše);
– okoli blokov, stolpnic in drugih večstanovanjskih objektov se ne dovoli postavitev dvoriščnih ograj razen žive
meje;
7. drugi pomožni objekti:
– mali tipski kontejnerji za utekočinjen naftni plin do
prostornine 5m3 oziroma do 2000 kg;
– cisterne za lahko kurilno olje v nepropustnem lovilnem bazenu do prostornine 5 m 3 in izvedba potrebnih priključkov ter postavitev v objektu;
– zamenjava kotlov centralnega ogrevanja na trdo gorivo v obstoječih objektih s kotli na okolju prijazen energent z
ureditvijo odvodnih dimnih plinov;
– greznice in higienske kapnice, locirane neposredno
ob obstoječih objektih; greznice morajo biti tripekatne, v
nepropustni izvedbi, brez izpusta v teren;
– čebelnjak do 15 m2 površine (samo točkovni temelji);
– proizvodni rastlinjaki brez omejitve velikosti, če ne
potrebujejo temeljenja (samo točkovni) in nimajo nobenih
komunalnih priključkov in je možna hitra vzpostavitev v prejšnje stanje brez gradbenih posegov;
– gradnja malih čistilnih naprav za čiščenje komunalnih
odpadkov in odpadnih voda do 50 PE (populacijskih ekvivalentov);
– lovske, gozdarske in planinske koče do velikosti
30 m2, ki ne zahtevajo priključitve na komunalno in drugo
infrastrukturo;
– lesene lope brez zidanih pasovnih temljev za vrtno
orodje na organiziranih površinah za vrtičke ter kmetijsko
rabo, če ne presegajo 6 m2 tlorisne površine;
8. zunanje ureditve in drugi posegi:
– izgradnja parkirišč na podlagi urbanistične in prometne ureditve;
– nadstrešnice na avtobusnih postajališčih;
– postavitev spominske plošče, nagrobnika, kapelice
do 6 m2, umetniških del in drugih obeležij na podlagi predhodno izdelane urbanistične rešitve;
– zidani oporni in podporni zidovi (zložena škarpa) do
višine 2 m ali izjemoma višji, če je podana ustrezna statična
presoja; zidovi morajo biti odmaknjeni od javnih prometnih
površin 3m, od posestne meje s sosednjim zemljiščem pa
en meter, s tem da je temeljna peta zidu v minimalnem
odmiku 0,5 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem;
izvedeni so lahko vertikalno ali v naklonu, zidani ali suhozidani (zloženi); ne smejo povzročati izliva meteornih voda na
sosednja zemljišča; upoštevati je potrebno pogoje za odmik, ki jih podajo v soglasjih upravljalci javnih površin, namenjenih za vodnogospodarske ureditve, komunalnih ter drugih infrastrukturnih naprav; odmiki so v soglasju z lastnikom
ali upravljalcem lahko manjši;
– vrtne in dvoriščne medposestne ograje in žive meje
do višine 1,2 m; z odmikom 1m od posestne meje s sosednjim zemljiščem, upoštevati pogoje za odmik upravljalcev
cest in drugih infrastrukturnih objektov; odmik od posestne
meje je lahko manjši, če investitor predehodno pridobi soglasje lastnika sosednjega zemljišča oziroma je ograja lahko
v meji. Ograje morajo biti prilagojene tipologiji naselja; uporaba odpadnega gradiva je prepovedana;
– ograje, ki služijo za zaščito pred divjadjo;
– ureditev lokalnega pokopališča oziroma razširitev lokalnega pokopališča z novimi polji za pokopavanje;
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– posegi v zvezi z odpravljanjem arhitekturnih ovir za
ljudi z omejenimi možnostmi gibanja;
– kioski do velikosti 5 m2, stojnice;
– urejanje brežin vodotokov, nasipavanje terenov in
druga zemeljska dela (soglasje pristojne službe za varstvo
narave);
– gradnja gozdnih vlak, poljskih poti in gozdnih cest
(soglasje pristojne gozdarske službe in službe za varstvo
narave);
– ureditev manjših smučišč z vlečnicami,
– oprema parkov in otroških igrišč, postavitev trim stez,
pomožnih objektov za rekreacijo, velikosti do 25 m 2 (garderobe, shramba rekvizitov, WC), na podlagi enotne urbanistične rešitve.
– pomoli, privezi za čolne ob obalah rek in jezer v
leseni izvedbi, do tlorisne površine 50 m2;
– balinišča, ki ne zahtevajo novih in dodatnih priključkov na komunalno in drugo infrastrukturo;
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč pred stanovanjskimi, javnimi in drugimi objekti;
– plakatna in oglasna mesta, neprometni znaki, jumbo
plakati, če lastniki objketov ali zemljišč soglašajo s postavitvijo.
3. člen
Pomožne objekte, navedene v 4., 5., 6. in 7. točki 2.
člena, lahko gradi občan na funkcionalnem zemljišču, to je
stavbnem zemljišču osnovnega stanovanjskega ali gospodarskega objekta in kmetije opredeljenem s prostorskim
planom, kolikor ni s tem odlokom drugače določeno.
Skupna površina več pomožnih objektov, lociranih na
funkcionalnem zemljišču osnovnega objekta, ne sme presegati 50 m2.
Pomožnih objektov ni mogoče dograjevati s priglasitvami.
Postavitev čebelnjakov, rastlinjakov, lesenih kozolcev,
lesenih lop na organiziranih površinah za vrtičke, ograj pašnikov ter ograj za zaščito pred divjadjo se dopušča graditi
tudi povsem samostojno na 1. in 2. območju kmetijskih
zemljišč.
4. člen
Pri določanju lokacije, vrste, namena, največje velikosti in načina gradnje pomožnih objektov je treba upoštevati,
da pomožni objekti:
– ne potrebujejo novih komunalnih priključkov na javne
komunalne objekte in naprave;
– statičnega ali drugega gradbenotehničnega preverjanja, razen v primerih, kjer je s tem odlokom določeno drugače;
– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav.
5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih
gradbenih materialov ter oblikovani v skladu z okoljem oziroma krajinsko arhitekturo ter z arhitekturnimi in urbanističnimi
kriteriji in pogoji, kot jih določajo posamezni veljavni PIA. V
primeru neskladja med največjo dovoljeno velikostjo pomožnega objekta, ki jo določajo prostorski ureditveni pogoji
oziroma ta odlok, veljajo določila tega odloka.
Pomožni objekti morajo biti pritlični, razen v izjemnih
primerih, ki jih določa ta odlok in skladni z:
– namensko rabo zemljišč v prostorsko izvedbenem
aktu,
– zahtevami varstva okolja,
– zahtevami predpisov o varnosti cestnega prometa,
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– sanitarnimi, požarnimi in vodnogospodarskimi zahtevami,
– zahtevami varovanja naravne in kulturne dediščine in
– ne smejo prizadeti pravic ter zakonitih interesov drugih oseb.
V primeru da stoji pomožni objekt oziroma naprava v
razdalji manjši od 4 m od posestne meje si je potrebno
pridobiti soglasje mejaša.
6. člen
Priglasitev del po tem odloku je obvezna za celotno
območje Občine Kočevje. Investitor, ki namerava postaviti
ali zgraditi objekt po 2. členu tega odloka mora le to priglasiti na Upravni enoti Kočevje.
Vlogi za priglasitev del je potrebno predložiti:
1. opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem
bi stal objekt, ki naj vsebuje tehnični opis, višino objekta,
naklon strešin, uporabljene materiale ter konstrukcijske elemente;
2. idejno skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter položajem na obstoječ objekt (naris, tloris, stranski
ris);
3. dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem
naj bi objekt stal;
4. kopijo katastrskega načrta z vrisom lokacije objekta
in odmikom od sosednjih parcel;
5. soglasje občine in ostalih soglasodajalcev,
6. če gre za začasni objekt pa tudi datum, do katerega
naj bi objekt tudi stal in
7. gradbeno dovoljenje, če gre za poseg iz 1. in 2.
točke 2. člena tega odloka.
V smislu 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor upravni organ, pristojen za urejanje prostora, ob pravilno sestavljeni in popolni vlogi za priglasitev
del, na podlagi ugotovitve, da za nameravana dela zadostuje
priglasitev da dela niso v nasprotju s PIA in z njimi ne bodo
prizadete pravice ali interesi drugih oseb izda o tem investitorju odločbo, v nasprotnem pa mu izdajo z odločbo zavrne.
Upravni organ, ki odloča o vlogi stranke, pošlje izdano
odločbo v vednost pristojni občinski službi za urejanje prostora.
Odločba preneha veljati, če investitor s priglašenimi
deli ne začne v enem letu po prejemu odločbe o dovolitvi
priglašenih del.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
pomožnih objektih, napravah in drugih posegih v prostor v
občini Kočevje, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
(Uradni list RS, št. 68/94).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 31. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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2660.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Kočevje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega
v letu 1998; javni razgrnitvi osnutka odloka o
PUP za območje KS Kočevska Reka (PUP 3) v
Občini Kočevje; javni razgrnitvi osnutka odloka
o PUP za območje Kočevskega Roga (PUP 1) v
Občini Kočevje; javni razgrnitvi osnutka odloka
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za
območje SV dela ureditvenega območja mesta
Kočevje, za del planske celote P5; javni
razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o PUP za območje JZ dela
ureditvenega območja mesta Kočevje, za del
planske celote P5

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84 in 37/85, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93 in 71/93 ter 44/97) ter 2. člena zakona o
planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90)
ter 16. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št.
39/95, 48/95 in 23/97) je Občinski svet občine Kočevje
na 39. redni seji dne 29. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Kočevje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega
v letu 1998,
– javni razgrnitvi osnutka odloka o PUP
za območje KS Kočevska Reka (PUP 3)
v Občini Kočevje,
– javni razgrnitvi osnutka odloka o PUP
za območje Kočevskega Roga (PUP 1)
v Občini Kočevje,
– javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o PUP za območje SV dela
ureditvenega območja mesta Kočevje, za del
planske celote P5,
– javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o PUP za območje JZ dela
ureditvenega območja mesta Kočevje, za del
planske celote P5
I
Javno se razgrnejo osnutki:
– odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v letu 1998,
– odloka o PUP za območje KS Kočevska Reka (PUP
3) v Občini Kočevje,
– odloka o PUP za območje Kočevskega Roga (PUP 1)
v Občini Kočevje,
– odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za območje SV dela ureditvenega območja mesta Kočevje,
za del planske celote P5,
– odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za območje JZ dela ureditvenega območja mesta Kočevje,
za del planske celote P5.
II
Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kočevje za ob-
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Št.

dobje 1986–2000 dopolnjen v letu 1998 se razgrne v
prostorih Občine Kočevje, na Oddelku za okolje in prostor
ter na sedežih KS Kočevje – mesto, Šalka vas, Stara Cerkev, Ivan Omerza – Livold, Poljanska dolina, Kočevska Reka in Kostel.
Osnutek odloka o PUP za območje KS Kočevska Reka
(PUP3) v Občini Kočevje se razgrne v prostorih Občine
Kočevje ter na sedežu KS Kočevska Reka.
Osnutek odloka o PUP za območje Kočevskega Roga
(PUP1) v Občini Kočevje se razgrne v prostorih Občine
Kočevje ter na sedežu KS Šalka vas in Stara Cerkev.
Osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o PUP za območje SV in JZ dela ureditvenega območja
mesta Kočevje, za del planske celote P5, se razgrneta v
prostorih Občine Kočevje ter KS Kočevje – mesto, Šalka
vas, Ivan Omerza – Livold in Stara Cerkev.
Javna razgrnitev traja 40 dni od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bodo organizirane javne razprave (obravnave) v vseh krajevnih skupnostih. Kraji in časi leteh bodo določeni naknadno na običajen način prek sredstev javnega obveščanja.
III
V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko dajo
podjetja in druge organizacije, organi in društva ter občani
pisne ali ustne pripombe k osnutkom odlokov na Občino
Kočevje, oddelek za okolje in prostor, Ljubljanska cesta 26,
1330 Kočevje (pritličje, hodnik levo, tretja vrata desno,
soba št. 12 in 13). Pisne pripombe bodo lahko zainteresirani podali tudi v knjigo pripomb, ki bo na razpolago na mestu
javne razgrnitve v prostorih Občine Kočevje ter sedežih posameznih KS.
IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-1/95-20
Kočevje, dne 31. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kočevje
Alojz Košir l. r.
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ODLOK
o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni
center Posavje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica (v nadaljevanju besedila: ustanoviteljice) ustanavljajo zavod na področju pospeševanja razvoja gospodarstva – Regijski pospeševalni center Posavje (v nadaljevanju besedila: pospeševalni center ).
2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanoviteljic,
– ime, sedež in pravni status pospeševalnega centra,
– naloge in dejavnosti pospeševalnega centra,
– organe pospeševalnega centra,
– sredstva, ki so pospeševalnemu centru zagotovljena
za ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo
pospeševalnega centra,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja za delo pospeševalnega
centra,
– pravice, obveznosti in odgovornosti pospeševalnega
centra v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in pospeševalnega centra,
– odgovornosti soustanoviteljev za obveznosti pospeševalnega centra,
– prenehanje pospeševalnega centra,
– druge določbe v skladu z zakonom.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJIC
3. člen
Ustanoviteljice pospeševalnega centra so Občina Brežice, Občina Krško in Občina Sevnica. Kot polnopravni
člani so lahko tudi druge zainteresirane pravne in fizične
osebe pod pogoji, ki jih določi statut.
III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS POSPEŠEVALNEGA
CENTRA

KRŠKO
2661.

Odlok o ustanovitvi zavoda Regijski
pospeševalni center Posavje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 5. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95
– odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97 in
10/98), ter določil statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 38/95), statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96)
in statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) so
Občinski svet občine Krško na seji dne 6. 4. 1998, Občinski svet občine Sevnica na seji dne 29. 4. 1998, in Občinski svet občine Brežice na seji dne 20. 7. 1998 sprejeli

4. člen
Ime zavoda je: Regijski pospeševalni center Posavje.
Sedež: Krško, Bohoričeva ulica 9.
5. člen
Pospeševalni center je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot jih
določata zakon o zavodih in ta odlok.
IV. NALOGE IN DEJAVNOSTI POSPEŠEVALNEGA
CENTRA
6. člen
Pospeševalni center bo izvajal naslednje naloge:
– svetovanje in pridobivanje sofinanciranja za posamezne projekte iz države in tujine,
– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za nastanek razvojnih projektov,
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– izvajanje promocijskih aktivnosti in koordiniranje nalog turističnih informacijskih centrov,
– izvajanje programov, ki jih bosta na pospeševalni
center prenesla Pospeševalni center za malo gospodarstvo
RS, Zavod za zaposlovanje RS in drugi,
– koordiniranje aktivnosti in izdelava razvojne strategije
Posavja,
– aktiviranje in razvoj kadrov, vzpodbujanje razvoja kadra za podjetništvo,
– vzpostavitev celovite razvojne funkcije regije na enem
mestu,
– izdelava pregleda razpoložljivih poslovnih prostorov,
spremljanje stanja in informiranje o razpoložljivih poslovnih
objektih in zemljiščih primernih za razvoj podjetništva,
– aktivnosti za ustanovitev Garancijskega sklada,
– aktivnosti za delovanje Posavskega sklada dela,
– aktivnosti za ustanovitev Tehnološkega centra,
– regionalna koordinacija Phare programov.
Dejavnost Pospeševalnega centra po standardni klasifikaciji dejavnosti je naslednja:
– K/75.13
Dejavnost javnih ustanov za
pospeševanje poslovne dejavnosti,
– K/74.13
Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.40
Ekonomsko propagiranje,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
– K/72.40
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami,
– K/70.20
Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
– K/71.33
Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem,
– J/65.23
Drugo finančno posredništvo, d.n.,
– O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih
združenj,
– O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– DE/22.13 Izdajanje revij in periodike.

Direktorja pospeševalnega centra imenuje in razrešuje
upravni odbor pospeševalnega centra na osnovi javnega
razpisa in s soglasjem ustanoviteljic.
Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega
imenovanja. Direktor mora imeti visoko izobrazbo, druge
pogoje določa statut.

V. ORGANI POSPEŠEVALNEGA CENTRA

VII. SREDSTVA ZA DELO

7. člen
Organi pospeševalnega centra so:
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovni svet.
8. člen
Pospeševalni center upravlja upravni odbor, ki šteje
pet članov s pristojnostmi, določenimi z zakonom o zavodih
in statutom pospeševalnega centra.
Upravni odbor pospeševalnega centra je sestavljen iz:
– treh predstavnikov občin-ustanoviteljic, in sicer vsaka ustanoviteljica po enega,
– dveh predstavnikov polnopravnih članov oziroma zainteresiranih javnosti, enega imenuje GZS – Območna zbornica Posavja, enega pa drugi polnopravni člani oziroma zainteresirane javnosti.
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
9. člen
Direktor predstavlja in zastopa pospeševalni center,
organizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za
strokovnost in zakonitost zavoda.

10. člen
Pospeševalni center ima strokovni svet, ki je strokovni
organ zavoda in lahko vključuje ustanoviteljice, polnopravne
člane oziroma zainteresirane javnosti. Imenuje ga upravni
odbor pospeševalnega centra. Sestava, način oblikovanja
in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom pospeševalnega centra v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s področja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v
okviru pooblastil, določenih v statutu pospeševalnega centra, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja
pospeševalnega centra, daje upravnemu odboru in direktorju predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj
dejavnosti ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom pospeševalnega centra določene
naloge.
11. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvolitve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela
organov iz 7. člena tega odloka, določa statut pospeševalnega centra.
VI. AKTI POSPEŠEVALNEGA CENTRA
12. člen
Pospeševalni center ima statut, ki ga sprejme upravni
odbor pospeševalnega centra s soglasjem ustanoviteljic in
druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja pospeševalnega centra.

13. člen
Za ustanovitev in začetek dela pospeševalnega centra
se zagotovijo sredstva iz proračunov Občine Brežice, Občine Krško in Občine Sevnica ter sredstev iz državnih finančnih virov in drugih virov.
14. člen
Pospeševalni center pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev, ki so pridobljena iz projektnih storitev in s
prodajo storitev na trgu,
– iz proračuna ustanoviteljic na podlagi letnega programa dela in
– iz drugih virov.
15. člen
Pospeševalni center odgovarja za svoje obveznosti v
pravnem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Pospeševalni center samostojno upravlja s sredstvi, ki
so mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanoviteljic.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti pospeševalnega centra subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu občin namenjena za delovanje pospeševalnega centra.
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16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki pospeševalni center
usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem področju.
O načinu pokrivanja morebitne izgube pospeševalnega centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev pospeševalnega centra, odločajo ustanoviteljice na osnovi predloga upravnega odbora.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
17. člen
Ustanoviteljice imajo do pospeševalnega centra naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavljajo skladnost planov in programov dela pospeševalnega centra,
– spremljajo in nadzirajo namembnost porabe sredstev
ustanoviteljic,
– dajejo soglasje k statusnim spremembam ali spremembam dejavnosti,
– opravljajo druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
18. člen
Pravice in obveznosti pospeševalnega centra do ustanoviteljic:
– najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljicam o izvajanju programa v pospeševalnem centru, vendar najkasneje
do 31. marca v naslednjem letu,
– do konca oktobra posreduje ustanoviteljicam ovrednoten program dela za naslednje poslovno leto,
– sodeluje pri pripravi predlogov razvojnih načrtov občin iz naslova malega gospodarstva,
– zagotavlja ustanoviteljicam podatke, potrebne za
spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.
IX. PRENEHANJE ZAVODA
19. člen
Ustanoviteljice in polnopravni člani pospeševalnega
centra lahko začnejo postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo pospeševalnega centra v skladu z določili
zakona o zavodih.
Ustanoviteljica oziroma polnopravni član ima pravico
do izstopa iz pospeševalnega centra pod pogoji, ki jih določa statut.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Do imenovanja direktorja pospeševalnega centra imenujejo ustanoviteljice v.d. direktorja na predlog Sveta pokrajine Posavje v ustanavljanju.
21. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene,
se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96).
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22. člen
Pospeševalni center mora konstituirati upravni odbor in
druge organe pospeševalnega centra ter sprejeti statut najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktorja pospeševalnega centra v petnajstih dneh po prejemu sklepov
pristojnih organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/14-315-1/98
Krško, dne 20. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Brežice
Alojzij Slavko Sušin l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Krško
Franci Bogovič l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak l. r.

2662.

Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov
Občine Krško

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 33. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93;
6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95
– odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št.
26/97, 70/97 in 10/98) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško
za obdobje 1986–1990, osnutka odloka
o zazidalnem načrtu stanovanjsko območje Pot
na Kremen, osnutka odloka o zazidalnem načrtu
razširjeno ureditveno območje naselja Brod
in osnutka odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
II. – območje separacije na Senovem
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in
dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/90, Uradni list RS, št.
38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97, 59/97 in
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68/97) in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 21/87, 25/89 in Uradni
list RS, št. 38/90, 8/92, 23/92, 13/94, 69/95, 11/97,
59/97 in 68/97), ki se nanašajo na stanovanjsko pozidavo
na Kremenu v Krškem, osnutek odloka o zazidalnem načrtu
stanovanjsko območje Pot na Kremen, osnutek odloka o
zazidalnem načrtu razširjeno ureditveno območje naselja
Brod in osnutek odloka o prostorsko ureditvenih pogojih II.
– območje separacije na Senovem.
II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih oddelka
za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne skupnosti Krško, Podbočje in Senovo. Javna razgrnitev bo trajala
30 dni od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo oddelku za
urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14.
IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v
Krajevni skupnosti Krško, Podbočje in Senovo.
V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-2/96
1/15-352-23/95
Krško, dne 15. julija 1998.
Župan
Občine Krško
Danilo Siter l. r.

KUNGOTA
2663.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kungota

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/96,
44/96, 26/97, 70/97 in 10/98) in člena statuta Občine
Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota
na 29. redni seji dne 11. 6. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
organizaciji in delovnem področju občinske
uprave Občine Kungota
1. člen
V 2. členu se doda nov odstavek, ki glasi:
Znotraj enovite občinske uprave se formira režijski obrat
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, ki bo hkrati lahko
opravljal tudi druge po zakonu obvezne gospodarske javne
službe, za katere ni ustanovljeno javno podjetje ali niso dane
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v izvajanje skupnemu javnemu podjetju oziroma zanje ni
podeljena koncesija.
2. člen
Doda se 3.a člen, ki glasi:
Režijski obrat izvaja upravne in strokovno tehnične naloge občine v zvezi z gospodarjenjem s stavbnimi zemljišči
občine, in sicer:
– uveljavlja predkupno pravico na nezazidanih stavbnih
zemljiščih,
– pripravlja strokovne podlage za razlastitev,
– sodeluje pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja strokovne podlage za prodajo, menjavo in
oddajanje stavbnih zemljišč,
– ureja stavbna zemljišča za potrebe investitorjev,
– pripravlja investicijske programe za urejanje stavbnih
zemljišč,
– vodi investicijske programe za urejanje stavbnih zemljišč,
– vodi investicijske posle v zvezi z urejanjem stavbnih
zemljišč,
– vodi vse vrste evidenc o stavbnih zemljiščih na osnovi podatkovne baze GIS,
– izdaja potrdila, da na zemljišču, ki je predmet pogodbe, ne obstaja predkupna pravica (11. člen zakona o stavbnih zemljiščih),
– uveljavlja predkupno pravico občine (15. člen zakona o stavbnih zemljiščih),
– izdaja odločbe o odmeri komunalnega prispevka (44.
člen zakona o stavbnih zemljiščih),
– pripravlja podlage za izdajo odločb o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in vodi vse potrebne
evidence,
– predlaga vpis lastninske pravice občine v zemljiško
knjigo za nezazidana stavbna zemljišča,
– upravlja, vzdržuje in gradi vodovode,
– upravlja, vzdržuje in gradi občinske ceste drugega
ranga,
– upravlja, vzdržuje in gradi avtobusna postajališča,
– upravlja, vzdržuje in gradi javno razsvetljavo,
– upravlja, vzdržuje in gradi kanalizacijo,
– upravlja in vzdržuje javne površine,
– izvaja strokovna opravila v zvezi javnimi naročili,
– opravlja dejavnost gospodarskih javnih služb, če za
določeno dejavnost ni ustanovljena druga oblika gospodarske javne službe po zakonu.
3. člen
V 7. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim
besedilom, ki pravilno glasi:
“V načrtu delovnih mest se določi število izvajalcev za
zasedbo posameznega delovnega mesta in načrt zaposlitve.”
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
4. člen
Do konca leta 1998 župan določi sistemizacijo delovnih mest v režijskem obratu.
5. člen
Do določitve sistemizacije strokovno tehnične in druge
naloge za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občine Kungota ter za druge dejavnosti, za katere ni ustanovljena posebna oblika gospodarske javne službe, izvaja in vodi samostojni strokovni sodelavec za komunalno gospodarstvo, urejanje in varstvo okolja.
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6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 1998 dalje.
Št. 2/95-1/98
Kungota, dne 11. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

2664.

Odlok o uporabi in vzdrževanju javne površine v
starem vaškem jedru Svečina

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja, 21.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/96, 70/97), 3. in 25.
člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
36/83, 42/85, 1/86, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št.
10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97,
45/97, 73/97, 87/97) in 18. člena statuta Občine Kungota z dne 7. 4. 1995 (MUV št. 8/95) je Občinski svet občine
Kungota na 29. seji dne 11. 6. 1998 sprejel

ODLOK
o uporabi in vzdrževanju javne površine v starem
vaškem jedru Svečina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
1. način uporabe,
2. način vzdrževanja,
3. prometni režim na območju starega vaškega jedra v
naselju Svečina.
II. OBSEG JAVNE POVRŠINE
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4. člen
Občinski urad Občine Kungota zaračunava uporabo
vaškega jedra pravnim osebam, ki uporabljajo javno površino v pridobitne namene, fizičnim osebam pa v odvisnosti od
namena uporabe in interesne dejavnosti. Društvom in vaškim
organizacijam se uporaba vaškega jedra praviloma ne zaračunava.
5. člen
Pravne in fizične osebe so dolžne skrbeti v času uporabe za red, čistočo in lastnino v smislu dobrega gospodarja.
Za vsako povzročeno materialno škodo odgovarjajo in so
dolžni poškodbo takoj odpraviti po navodilih izdajatelja soglasja.
6. člen
Za urejanje, vzdrževanje in varovanje javne snage in
zelenih površin na območju vaškega jedra veljajo določbe
odloka o urejanju javnih in drugih površin v Občini Kungota.
IV. PROMETNI REŽIM
7. člen
Znotraj označene površine ni dovoljeno parkiranje motornih vozil.
8. člen
Dovoljen je izredni dostop vozil skupne teže do 6 ton:
– dostop intervencijskih vozil v primeru intervencije;
– dovoljen je izreden dostop do pravnih oseb, strank in
organizacij, ki imajo poslovne ali stanovanjske prostore v
vaškem domu;
– dostop za dostavo blaga v trgovino je dovoljen samo
na za to predvideno mesto;
– stranke in ostali lahko dostavijo blago do vhodov, če
je to nujno potrebno.
9. člen
Za vsak dostop motornega vozila znotraj javne površine
je odgovorna stranka, ki naroči storitev pri prevozniku in
odgovarja za spoštovanje reda. Stranka, ki je omogočila
dostop vozila na območje javne površine, je dolžna v čim
krajšem času naročiti vozniku, da odpelje motorno vozilo z
javne površine takoj, ko ni več nujno, da se vozilo nahaja na
območju javne površine.

2. člen
Javna površina v starem vaškem jedru Svečina po tem
odloku (v nadaljnjem besedilu: vaško jedro) zajema območje
od vaškega doma v Svečini do površine, ki je označena s
stebrički.

10. člen
Stranka je odgovorna za postavitev stebričkov, ki so bili
odstranjeni zaradi njene storitve. Stebrički se morajo postaviti
takoj, ko je vozilo zapeljalo v ali iz območja javne površine.

III. UPORABA JAVNE POVRŠINE

V. KAZENSKE DOLOČBE

3. člen
Vaško jedro lahko uporabljajo pravne in fizične osebe.
Soglasja za uporabo javne površine izdaja Občinski urad
občine Kungota. Zainteresirana stran mora z vlogo zaprositi
za uporabo javne površine. V vlogi mora opredeliti namen,
čas, pogoje in način uporabe javne površine. Vlogo je potrebno vložiti najmanj 7 dni pred pričetkom namena uporabe. Občinski urad Občine Kungota je dolžan izdati ali odreči
soglasje in določiti pogoje uporabe. S pravno osebo se
sklene pogodba, kjer se določijo medsebojni odnosi v skladu s tem odlokom.

11. člen
Pravna oseba, ki ne spoštuje določil tega odloka, se
kaznuje z denarno kaznijo v višini 50.000 SIT.
Fizična oseba, ki ne spoštuje določil tega odloka, se
kaznuje z denarno kaznijo v višini 5.000 SIT.
Vozniki motornih vozil (razen motornih koles), ki neupravičeno parkirajo znotraj javne površine, se kaznujejo z
denarno kaznijo v višini 5.000 SIT.
Vozniki motornih koles, ki neupravičeno parkirajo znotraj javne površine, se kaznujejo z denarno kaznijo v višini
3.000 SIT.
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12. člen
Red, nadzor in kontrolo nad uporabo javne površine
izvaja komunalna inšpekcija.
13. člen
Denar, pridobljen z zaračunavanjem uporabe javne površine in denarnih kazni za nespoštovanje določil tega odloka, se nakazuje na žiro račun Občine Kungota.
14. člen
Za nadzor nad izvajanjem določil tega odloka je pristojen župan oziroma po njegovem pooblastilu tajnik občine.
15. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/98
Kungota, dne 11. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

2665.

Sklep o plačilu komunalnega prispevka na
območju Občine Kungota

Na podlagi 42., 43., 44. in 45. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter 18. člena
statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet
občine Kungota na 29. redni seji dne 11. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o plačilu komunalnega prispevka na območju
Občine Kungota

Uradni list Republike Slovenije
turo ter njene zmogljivosti in se obračuna skladno z naslednjimi kriteriji in merili;
A.) Velikost površine za izračun – m2:
A.1) Tlorisna velikost objekta iz lokacijske dokumentacije
A.2) Pločnik okoli objekta v širini
1,0 m,
A.3) Dovozna pot – hišni priključek v širini
2,5 m.
Velikost površine se ugotovi iz lokacijske dokumentacije.
B.) Oprema stavbnega zemljišča – možni priključki na
javno infrastrukturo – SIT/m 2
B.1) VOD - javno vodovodno omrežje,
B.21) CA
- javna cesta – asfalt,
B.22) CM
- javna cesta – makadam,
B.3) KA
- javna kanalizacija,
B.4) TEL - telefon,
B.5) JR
- javna razsvetljava,
B.6) NNR - nizko napetostni elektro razvod,
B.7
OST - ostalo (zunanja parkirišča ipd.).
Podatki o opremi zemljišča se ugotovijo iz vloge in
komunalnega katastra občine. Izhodiščne cene za m2 se
obračunajo z ceno za komunalno gradnjo, ki jo mesečno
objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
C.) Korekcijski faktor glede na namen objekta – novogradnja in legalizacija,
C.1) = 0,1 nadomestna stanovanjska gradnja, odprti
športno rekreacijski objekti,
C.2) 0,2 objekti kmetijske dejavnosti in dopolnilne
dejavnosti v kmetijstvu,
C.3) = 0,3 zaprti športno rekreacijski objekti,
C.4) = 0,4 novogradnje in prizidki stanovanjskih objektov, proizvodni objekti,
C.5) = 0,6 neproizvodna poslovna dejavnost,
C.6) = 1,2 profitobilna dejavnost (igralnice, duty free,
nočni klub, ipd.),
C.7) = 2,0 gospodarske kleti z bivalnimi prostori (počitniški objekti).

3. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je vsak
investitor, ki gradi na zemljišču v Občini Kungota.

5. člen
Investitor ima pravico do olajšave ali znižanja plačila
komunalnega prispevka;
D.) če je v preteklosti že namensko vlagal v izgradnjo
javne infrastrukture.
Oprostitev se upošteva za:
– samo tisto vrsto opreme javne infrastrukture v katero
so bila vložena sredstva od 1. 1. 1985,
– za zemljišče, na katerem investitor namerava graditi.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo javne infrastrukture s pisnimi potrdili, računi in podobnimi veljavnimi listinami, katere mora sam predložiti.
E.) Olajšave za vzpodbujanje stanovanjske gradnje:
E.1 = 0,8 za mlade družine; eden od zakoncev mlajši
od 35 let,
E.2) = 10% manj za vsakega otroka,
F.) Olajšave za vzpodbujanje poslovne dejavnosti,
F.1) = 10% za novo zaposlitev do treh oseb,
F.2) = 20% za novo zaposlitev več kot tri osebe,
Pri izdaji odločbe se obračuna olajšava in plača. Olajšava F se povrne, ko investitor dokaže število novo zaposlenih za obdobje dveh let.

4. člen
Obračun sorazmernega dela stroškov priprave in
opremljanje stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo na
območju občine se določi kot povprečje stroškov opremljanja za m2 zemljišča z mogočimi priključki na javno infrastruk-

6. člen
Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se
število m2 pomnoži z izhodiščno ceno komunalne opreme. V
izračunu se upoštevajo kriteriji in merila iz 4. člena in olajšave iz 5. člena tega sklepa.

1. člen
S tem sklepom se določa plačilo in podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanje
stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo na območju Občine Kungota.
2. člen
Zavezanec komunalnega prispevka je investitor, ki namerava;
– zgraditi nov objekt,
– prizidati ali nadzidati obstoječ objekt,
– legalizacija,
– spremeniti namembnost obstoječega objekta, če je
zato treba povečati priključke na javno infrastrukturo oziroma njene zmogljivosti.

Uradni list Republike Slovenije
KP = A x B x Ci x E1 – i x E2 – Fi
B = Bi -Di
7. člen
Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih
taks ter soglasij za priključitev objektov na javno infrastrukturo.
8. člen
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek za vse
tiste objekte in naprave javne infrastrukture, na katere je
objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v naslednjih dveh letih.
9. člen
Za gradnjo javnih objektov lahko župan Občine Kungota investitorju zmanjša komunalni prispevek ali ga v celoti
oprosti plačila. O vseh zadevah, ki niso urejene s tem sklepom, odloča župan.
10. člen
Sredstva, zbrana po tem sklepu, so namenska sredstva občinskega proračuna.
11. člen
Komunalni prispevek po določbah tega sklepa odmeri
investitorju na njegovo zahtevo občinska uprava. Investitor
je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja.
12. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, za zahtevke vložene po tem datumu. Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati dosedanje pravne podlage nekdanjih občin Pesnica in Maribor.
Kungota, dne 15. junija 1998.

Št.

2. člen
Povprečna gradbena cena in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Kungota v letu
1998 znašajo:
– povprečna gradbena cena za m2 uporabne stanovanjske površine znaša: 112.717 SIT/m2,
– povprečni stroški komunalnega urejanja znašajo za
individualno komunalno rabo: 4.663 SIT/m2, za kolektivno
komunalno rabo: 6.721SIT/m2.
3. člen
Korist za stavbno zemljišče se določi v odstotku od
povprečne gradbene cene in po območjih, ki veljajo za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (MUV,
št. 29/95), in sicer:
Območje %

I. območje
II. območje
III. območje

Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče v Občini
Kungota za leto 1998

Na podlagi 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologoji za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše
oziroma stanovanja (Uradni list RS, št. 13/80 ter na podlagi
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Kungota (MUV, št. 29/95) ter 11. in 18. člena
statuta Občine Kungota je Občinski svet občine Kungota na
29. redni seji dne 11. 6. 1998 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter
koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota za
leto 1998
1. člen
S tem sklepom se določa povprečna gradbena cena in
povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota.

Od vrednosti m2
stanovanjske površine

1,8%
1,5%
0,9%

Cena za zemljišče
SIT/m 2

2.029
1.691
1.014

4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
5. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter koristi za stavbno zemljišče
v Občini Kungota za leto 1997, (Uradni list RS, št. 55/97).
Št. 446-3/97
Kungota, dne 11. junija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.
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LENDAVA
2667.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
plačilu komunalne pristojbine na mejnih
prehodih v Občini Lendava

Na podlagi 28. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93) ter 24. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95, 20/96, 21/97) je Občinski svet
občine Lendava na 29. seji dne 28. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o plačilu
komunalne pristojbine na mejnih prehodih v
Občini Lendava
1. člen
Besedilo 5.a člena odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava (Uradni list RS,
št. 20/95, 47/95, 21/97) se spremeni tako, da glasi:
“Zavezanci plačila komunalne pristojbine, ki ne plačujejo pristojbine iz 3. člena odloka, storijo prekršek in se
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kaznujejo z denarno kaznijo 50.000 SIT, pravne osebe pa z
denarno kaznijo 200.000 SIT.
Pravne osebe, ki se ukvarjajo z izvozno-uvoznimi posli
iz 4. člena odloka, storijo prekršek, če ne pobirajo komunalne pristojbine in se kaznujejo z denarno kaznijo 500.000
SIT.”
2. člen
Besedilo 6. člena odloka se dopolni z novim odstavkom, ki glasi:
“Nadzor nad pobiranjem komunalne pristojbine izvajata
komunalni inšpektor in komunalni redar občine.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35300-0001/95
Lendava, dne 28. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

2668.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Lendava

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 24. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je

Uradni list Republike Slovenije
Občinski svet občine Lendava na 29. seji dne 28. 7. 1998
sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Lendava in v naseljih se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v mestu Lendava in v naseljih.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Lendava in ceste med
naselji v Občini Lendava in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Lendava in v naseljih so razvrščene v
podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Lendava in
med naselji v Občini Lendava in v sosednjih občinah so:

5. člen
Lokalne ceste v mestu Lendava in v naseljih, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ)
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7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank z dne 2. 6. 1998.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
razvrstitvi lokalnih cest na območju Občine Lendava (Uradne objave, št. 7/72) in vsi ostali odloki, ki so v nasprotju s
tem odlokom.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03-06/98
Lendava, dne 28. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

LITIJA
2669.

Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju potreb proračunskih porabnikov v
letu 1998 v obdobju 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97) ter 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine
Litija na 5. korespondenčni seji dne 29. 7. 1998 sprejel
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SKLEP
o spremembi sklepa o začasnem financiranju
potreb proračunskih porabnikov v letu 1998 v
obdobju 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998
1. člen
V sklepu o začasnem financiranju potreb proračunskih
porabnikov v letu 1998 v obdobju od 1. 1. 1998 do 31. 3.
1998 (Uradni list RS, št. 86/97, 27/98, 36/98, 50/98 in
51/98) se spremeni tako, da se besedilo “v obdobju od 1.
1. 1998 do 20. 7. 1998” nadomesti z besedilom “v obdobju od 1. 1. 1998 do sprejetja proračuna za leto 1998”.
2. člen
1. člen se spremeni tako, da glasi:
“Do sprejetja odloka o proračunu Občine Litija za leto
1998 se financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno izvaja na podlagi tega sklepa.”
3. člen
Te spremembe sklepa začnejo veljati z dnem sprejetja
na seji Občinskega sveta občine Litija.
Št. 401-54/98
Litija, dne 29. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.
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2670.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o občinskih upravnih taksah v Občini Ljutomer

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Ljutomer

Na podlagi 39., 40. in 43. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89, in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93) in na podlagi 13. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na 42. seji dne 22. 7. 1998
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Ljutomer
1. člen
Spremeni in dopolni se odlok o ureditvenem načrtu
starega mestnega jedra Ljutomer (Uradni list RS, št. 17/92),
v skladu z dokumentacijo, ki jo je pod številko PIA-49/98
izdelala “LINIJA”, Jerica Mlinarič, s.p., Ljutomer v juniju
1998.
2. člen
V 6. členu odloka, točka 13.1.1. Opisi po karejih –
kare 2, se črta tretji odstavek in nadomesti z novim, ki glasi:
“Objekt Kajuhova 6 se poruši in nadomesti z novo
stanovanjsko stavbo (P + IP), ki se locira vzporedno s posestno mejo s parcelo št. 1979, v odmiku 4 m od posestne
meje in min. 2 m od napajalne ceste.”
Za četrtim odstavkom se doda novi odstavek, ki glasi:
“Napajanje objektov znotraj kareja se izvaja direktno iz
obstoječih ulic ter iz predvidene obodne ceste vzdolž Ščavnice.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določi:
– obveznost plačevanja občinskih upravnih taks (v nadaljevanju: takse),
– taksne zavezance,
– višino taks in
– način plačevanja taks.
2. člen
(taksna obveznost)
Takse se plačujejo za spise (vloge, odločbe, pritožbe,
potrdila in druge spise) in dejanja v upravnih stvareh ter za
druge predmete in dejanja organa občinske uprave, ki so
povzročeni na zahtevo stranke.
3. člen
(predmet in višina takse)
Predmet (vloge, odločbe, potrdila...) in višino upravne
takse določa taksna tarifa, ki je sestavni del tega odloka.
Nobena taksa se ne more pobirati, če je ni v taksni
tarifi, prav tako se ne sme pobirati večja ali manjša taksa, kot
je predpisana.
4. člen
(klavzula o plačani upravni taksi)
V odločbi ali drugi listini, za katero je bila plačana
upravna taksa, je treba navesti:
– da je taksa plačana,
– kolikšen znesek in
– po kateri številki taksne tarife.
Na listinah, ki se izdajajo brez upravne takse (6. člen),
pa mora biti navedeno:
– v kateri namen se izdajajo in
– po katerem predpisu so oproščene takse.
II. TAKSNI ZAVEZANCI

Št. 350-01-5/98
Ljutomer, dne 22. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

2671.

Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Ljutomer

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 1., 2. in 3. člena zakona o upravnih
taksah (Uradni list SRS, št. 7/72, 23/77, 11/79, 23/82,
18/85, popravek v št. 33/85, 24/88, 1/90 in Uradni list
RS, št. 18/90, popravek v št. 33/90, 20/91-I in 12/92) in
na podlagi 6. in 8. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 41/95, 71/96) je Občinski svet občine Ljutomer na
42. seji dne 22. 7. 1998 sprejel

5. člen
Zavezanci za plačilo takse so fizične in pravne osebe,
ki s svojimi vlogami sprožijo postopek oziroma na zahtevo
katerih se opravijo dejanja, predvidena v taksni tarifi.
Če pristojni občinski upravni organ na podlagi podatkov, ki jih vsebuje predloženo potrdilo o premoženjskem
stanju, spozna, da stranka ne more plačati takse brez škode
za preživljanje same sebe in svoje družine, izda poseben
sklep po prostem preudarku.
Za druge oprostitve in olajšave pri plačevanju taks se
uporabljajo določbe zakona o upravnih taksah.
III. DOLOČITEV TAKS
6. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah.
Vrednost točke z dnem uveljavitve tega odloka je 13,50
SIT.
Vrednost točke se usklajuje na način, ki velja za republiške upravne takse.
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Pri odmeri takse se vzame kot osnova za izračun takse
vrednost točke na dan nastanka taksne obveznosti.

Št.
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Taksna tarifa
Taksa
v točkah

I. VLOGE

IV. NAČIN PLAČILA TAKS
7. člen
Takse se plačujejo v gotovini ali taksnih vrednotnicah
takrat, ko nastane taksna obveznost. Taksna obveznost nastane:
– za vloge takrat, ko se izročijo,
– za vloge, dane na zapisnik takrat, ko se sestavi zapisnik,
– za odločbe, dovoljenja in druge listine takrat, ko se
vloži zahteva, naj se izdajo,
– za upravna dejanja pa takrat, ko se vloži zahteva, naj
se opravijo.
8. člen
(taksni opomin)
Vloge in drugi spisi, za katere ni bila plačana taksa, ne
smejo biti sprejeti naravnost od stranke.
Če prispe nekolkovana ali premalo kolkovana vloga po
pošti, pošlje organ, ki je pristojen za odločanje v zadevi,
takšnemu zavezancu pismeni opomin, naj v desetih dneh po
prejemu opomina plača redno takso in še takso za opomin.
Če taksni zavezanec ravna po zahtevi iz opomina, se
šteje, da je bila vloga že v začetku pravilno kolkovana, če pa
tudi po opominu ne poravna takse, se mu ne izroči odločbe
oziroma drugega akta ali tudi ne začne postopka za izdajo
teh aktov.
9. člen
(povrnitev plačane takse)
Stranka ima pravico do povrnitve plačane takse v upravnem postopku:
– ki je ne bi bila morala plačati,
– ali je plačala večjo takso, kot je predpisana,
– ali je plačala takso za dejanje, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni opravil, ali za pritožbo, ki ji je organ ugodil.
O povrnitvi takse odloča pristojni občinski upravni organ, ki je izdal spis (odločbo, potrdilo, soglasje...).

Tarifa št. 1
Za prošnje, zahteve, predloge, prijave, priglasitve
in druge vloge, če ni v tej tarifi predpisana kakšna druga taksa

25
10

Opomba: Taksa se ne plača za poznejše vloge,
ki se navezujejo na že vloženo zahtevo
Tarifa št. 2
Za vlogo, s katero stranka zaprosi za koncesijo
Tarifa št. 3
Za vloge o odkupu, menjavi, prenosu ali najemu
lastnine v splošni rabi in za vloge o odkupu, menjavi,
prenosu ali najemu nepremičnin lastnine z imetnikom
pravice uporabe oziroma lastninske pravice

120

100

Tarifa št. 4
Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju obratovalnega
časa za gostinske dejavnosti

30

Tarifa št. 5
Za vlogo o izdaji soglasja za prijavo stalnega ali
začasnega bivališča, če gre za prijavo pri najemniku
občinskega stanovanja

30

Tarifa št. 6
Za vlogo o izdaji soglasja za opravljanje dovoljene
dejavnosti v lastnem ali najemnem stanovanju
v večstanovanjski hiši (dajejo vsi lastniki v tem bloku)

30

Tarifa št. 7
Za vlogo o izdaji soglasja za koriščenje javne
površine v skladu z odlokom o oddajanju poslovnih
prostorov v najem (Uradni list RS, št. 76/94, 27/97)

30

Tarifa št. 8
Za vlogo o izdaji soglasja za investicije oziroma
posege v objektih (npr. v stanovanjih – predelne stene),
kjer je Občina Ljutomer solastnik, zaradi pridobitve
ustreznega dovoljenja pri UE Ljutomer. Potrebno je soglasje
vseh lastnikov v tisti večstanovanjski hiši

30

Tarifa št. 9
Za pritožbo zoper odločbo ali sklep, izdan v upravni zadevi 50

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
II. POTRDILA, OGLEDI

10. člen
Za druga vprašanja v zvezi z izvajanjem določb tega
odloka se uporabljajo določbe zakona o upravnih taksah.
11. člen
Za nadzor nad izvajanjem odloka je pristojen župan
občine.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
občinskih upravnih taksah v Občini Ljutomer (UO občinskih
skupščin Gornje Radgone, Lendave, Ljutomera in Murske
Sobote, št. 24/82, 26/82 in 18/85).
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423-01-5/98
Ljutomer, dne 22. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

Tarifa št. 10
Za izdajo potrdila o vrsti rabe zemljišč po veljavnem
družbenem planu in prostorskih izvedbenih aktih občine
ter o predkupni pravici Občine Ljutomer
Tarifa št. 11
Za ogled na terenu ob postopkih pri posegih
v prostor in izdajo soglasja.
Tarifa št. 12
Za izdajo potrdila o prejetju stanovanjskega
posojila Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer
Za izdajo potrdila o prejetju posojila Sklada
za razvoj občine Ljutomer
Tarifa št. 13
Za vsa potrdila, za katera ni predpisana posebna taksa.

40
30

100

20
20

20

III. ODLOČBE
Tarifa št. 14
Za potrditev obratovalnega časa trgovin in dovoljeno
prodajo izven poslovnih prostorov

30
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Tarifa št. 15
Za izdajo odločbe o plačilu sorazmernega deleža
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča v skladu
z zakonom o stavbnih zemljiščih in v skladu z odlokom
o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 30/96)
Tarifa št. 16
Za izdajo odločbe o višini prispevka za priključitev
na javni vodovod v skladu z odlokom o obvezni priključitvi
na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer
(Uradni list RS, št. 67/97)
Tarifa št. 17
Za izdajo odločbe o višini prispevka za priključitev
na javno kanalizacijo v skladu z odlokom o obvezni
priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje
(Uradni list RS, št.67/97)
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3. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu RS.
30

MAJŠPERK
30

30

Tarifa št. 19
Za izdajo odločbe za ureditev neprometne
signalizacije (npr. postavitev tabel...)

30

30

20

V. OPOMIN
Tarifa št. 22
Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane takse:
do 75 točk
nad 75 točk

2672.

2673.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju volilne
komisije Občine Majšperk

Občinski svet občine Majšperk je na podlagi določbe
18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
27/95, 47/96) na seji dne 30. julija 1998 sprejel

IV. PREPISI IN FOTOKOPIJE
Tarifa št. 21
Za prepise in fotokopije uradnih aktov ali listin
pri občinskem organu (za vsako stran izvirnika)

Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.

30

Tarifa št. 18
Za izdajo odločbe v zvezi z urejanjem varnosti
v cestnem prometu in sicer na občinskih cestah
(npr. signalizacija, zapora ceste, prometni režim ipd.)
in javnih prometnih površinah (parkirišča...)

Tarifa št. 20
Za vse odločbe za katere ni predpisana posebna taksa

Št. 464-01-5/98
Ljutomer, dne 3. avgusta 1998.

20
25

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 10/98) ter 13.
in 77. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št.
41/95) je Občinski svet občine Ljutomer na seji dne 22. 7.
1998 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju volilne
komisije Občine Majšperk
I
Razrešita se:
– Sonja Pislak, roj. 1951, Majšperk 82 kot predsednica volilne komisije Občine Majšperk,
– Marija Širovnik, roj. 1944, Stanečka vas 14 kot podpredsednica volilne komisije Občine Majšperk.
II
Imenujeta se:
– Ida Lorber, roj. 1955, Majšperk 62 za predsednico
volilne komisije Občine Majšperk,
– Marta Korže, roj. 1958, Zg. Sveča 21 za podpredsednico volilne komisije Občine Majšperk.
III
Ta sklep o imenovanju volilne komisije Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 62/95) ostane v ostalem besedilu
nespremenjen.
IV
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj.
Št. 032-04-0001/98
Majšperk, dne 30. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi
– javno dobro, ki je označeno s parc. št. 1985 travnik 2 v
izmeri 34 m2 in je pripisano v seznamu II k.o. Ljutomer.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa preneha
imeti status dobrine v splošni lasti – javno dobro in postane
last Občine Ljutomer ter se vknjiži pri ZKV, k.o. Ljutomer.

2674.

Sklep o spremembi sklepa o imenovanju
nadzornega odbora Občine Majšperk

Občinski svet občine Majšperk je na podlagi določbe
18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št.
27/95, 47/96) na seji dne 30. julija 1998 sprejel
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SKLEP
o spremembi sklepa o imenovanju nadzornega
odbora Občine Majšperk
I
1. Razreši se predsednika nadzornega odbora Občine
Majšperk Janeza Vuka, Majšperk 58.
2. Za predsednika nadzornega odbora Občine Majšperk se imenuje Cirila Mohorka, Ptujska Gora 61.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati takoj.
Št. 032-02-0001/98
Majšperk, dne 30. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

MEDVODE
2675.

Št.

2676.
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Sklep o doplačilu za programe vrtcev

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine
Medvode na 41. seji dne 21. 7. 1998 sprejel

SKLEP
o doplačilu za programe vrtcev
1
Občina Medvode krije razliko med cenami programov
in zneski rezervacij, ki veljajo za vrtce, v katere so vključeni
otroci s stalnim bivališčem v Občini Medvode v letu 1998.
2
Sredstva za ta namen zagotavlja Občina Medvode v
proračunu Občine Medvode za leto 1998.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998.
Št. 1486/98-2
Medvode, dne 21. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

Sklep o določitvi zneska rezervacije v Vrtcu
Medvode

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine
Medvode na 41. seji dne 21. 7. 1998 sprejel

MOZIRJE
SKLEP
o določitvi zneska rezervacije v Vrtcu Medvode
1
Dnevni znesek rezervacije znaša 264 tolarjev. Mesečni
znesek rezervacije (22 dni) znaša 5.808 tolarjev.
2
Rezervacijo lahko starši uveljavljajo od 1. julija do 31.
avgusta 1998 za daljšo neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 1 mesec. Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati
na upravi vrtca najpozneje 1 teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
3
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši s stalnim bivališčem
v Občini Medvode v Vrtcu Medvode. Lahko jo uveljavljajo tudi
starši otrok iz drugih občin, če občina pisno soglaša, da bo
pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1998.
Št. 1486/98-1
Medvode, dne 21. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode
Mitja Ljubeljšek l. r.

2677.

Odlok o spremembi odloka o lokacijskem načrtu
ureditve Savinje od skalnega praga nad
Delejevim jezom (km 56+100) do vtoka Rečice
(km 58+500) in izlivnega odseka Drete

Na podlagi statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95)
in na podlagi 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) je Občinski svet občine
Mozirje na 27. seji dne 24. 7. 1998 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o lokacijskem načrtu
ureditve Savinje od skalnega praga nad
Delejevim jezom (km 56+100) do vtoka Rečice
(km 58+500) in izlivnega odseka Drete
1. člen
V odloku o lokacijskem načrtu ureditve Savinje od skalnega praga nad Delejevim jezom (km 56+100) do vtoka
Rečice (km 58+500) in izlivnega odseka Drete (Uradni list
RS, št. 6/93) se 10. člen spremeni in glasi:
Na lokaciji porušenega Nazarskega jezu se izvede nov
kaštni jez, ki se locira tako, da na desnem bregu ostane
odvzem za tehnološko vodo, na levem bregu pa se jez
pomakne gorvodno za ca. 20 m tako, da bo jezovna zgradba temeljena na kompaktno laporno podlago. Obstoječa
kota mora ostati 346,70 m – je kota prvotnega jezu. Pri
urejanju jezu je potrebno izboljšati pogoje za prehod rib.
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2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.
Mozirje, dne 24. julija 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Mozirje
dr. Anton Jezernik l. r.

2678.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. in 56. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o
razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji (Uradni list
RS, št. 39/98) in izida glasovanja na referendumu dne 28.
6. 1998, je Svet KS Rečica ob Savinji na seji dne 8. 7.
1998 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji v
Občini Mozirje se uvede krajevni samoprispevek v denarju
za obdobje 5 let, od 1. 10. 1998 do 30. 9. 2003.
2. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo
60 mio SIT.
Sredstva, zbrana s krajevnim samoprispevkom, se bodo uporabila namensko za sofinanciranje gradnje popolne
osnovne šole na Rečici ob Savinji.
3. člen
Zavezanci za plačilo samoprispevka so občani s stalnim bivališčem na območju KS Rečica ob Savinji, ki obsega
naselja: Dol Suha, Grušovlje, Homec, Nizka, Poljane, Prihova, Rečica ob Savinji, Spodnja Rečica, Spodnje Pobrežje,
Šentjanž, Trnovec, Varpolje in Zgornje Pobrežje.
4. člen
Samoprispevek se plačuje v naslednji višini:
– 1,6% od neto izplačanih plač, nadomestil in plačil
pogodbenega dela,
– 1,5% od neto izplačanih pokojnin in drugih pokojninskih prejemkov,
– 2% od bruto zavarovalne osnove za obračun prispevkov za socialno varnost zavezancev, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost,
– 6% od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih
zemljišč.
5. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialnovarstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin, od denarnih nadomestil za telesno okvaro, od dodatka za pomoč
in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo, od štipendij ter na-
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grad učencev in študentov.
Samoprispevek se ne plačuje od plač, ki ne presegajo
zneska z zakonom zajamčene plače.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci – podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci ob izplačilih.
Zavezancem – samostojnim podjetnikom in lastnikom
kmetijskih in gozdnih zemljišč samoprispevek obračunava,
odmerja, evidentira in vrši izterjavo DURS – davčni urad
Velenje, izpostava Mozirje.
7. člen
Sredstva samoprispevka se nakazujejo na posebni žiro
račun Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji, številka 52810842-079-82081.
8. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka bo upravljal Svet
KS Rečica ob Savinji, ki je odgovoren za namensko porabo
sredstev.
Nadzor nad porabo sredstev samoprispevka bo izvajal
nadzorni odbor KS Rečica ob Savinji.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 10. 1998 dalje.
Rečica ob Savinji, dne 8. julija 1998.
Predsednik
Sveta KS Rečica ob Savinji
Jože Kramer l. r.

2679.

Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Rečica ob Savinji

POROČILO
o izidu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Rečica ob Savinji
Občinska volilna komisija je na 3. seji dne 29. 6. 1998
na podlagi zapisnikov volilnih odborov in zapisnika volilne
komisije KS Rečica ob Savinji pri ugotavljanju izida glasovanja na referendumu, ki je bil dne 28. 6. 1998, ugotovila
naslednje izide glasovanja:
1
S sklepom o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje KS Rečica ob Savinji (Uradni
list RS, št. 39/98) je bil razpisan referendum na območju
KS Rečica ob Savinji.
2
Na referendumu dne 28. 6. 1998 je imelo pravico
glasovati skupaj 1926 volivcev.
Glasovalo je skupaj 1201 volivcev, vpisanih v volilne
imenike ter 1 volivec s potrdilom.
Oddanih je bilo 1202 glasovnic, od tega je bilo 8
(0,67%) glasovnic neveljavnih, ker ni bilo mogoče ugotoviti
volje volivca.
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ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo 845
oziroma 70,30% volivcev. PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo 349 oziroma 29,03% volivcev.
3
Občinska volilna komisija ugotavlja, da iz zapisnikov
volilnih odborov in zapisnika volilne komisije KS Rečica ob
Savinji ne izhaja, da bi bile pri delu volilnih odborov in volilne
komisije nepravilnosti, ki bi vplivale na izid glasovanja.
Št. 008-2/98-13
Mozirje, dne 29. junija 1998.
Člani:
Marija Mutec l. r.
Mija Slapnik l. r.
Venčeslav Žagar l. r.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Janja Port l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM
2680. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda
Koroški muzej
Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91) in 37. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 17.
člena statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št.
43/95, 1/97), 7. člena statuta Občine Mežica (MUV, št.
7/95), 21. člena statuta Občine Črna na Koroškem (MUV,
št. 9/95) so Občinski sveti občine Ravne-Prevalje na 38.
seji dne 31. 3. 1998, Občine Mežica na 37. seji dne 12. 3.
1998 in na 41. seji dne 2. 7. 1998 ter Občine Črna na
Koroškem na 32. seji dne 16. 2. 1998 in 35. seji dne 14.
7. 1998 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Koroški muzej
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom urejajo Občine Ravne-Prevalje, Mežica
in Črna na Koroškem status javnega zavoda in razmerja med
ustanoviteljicami in zavodom ter temeljna vprašanja glede
organizacije, delovanja in financiranja javnega zavoda.
2. člen
Ustanoviteljice javnega zavoda so:
Občina Ravne-Prevalje, Čečovje 12 a, 2390 Ravne na
Koroškem, Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica in
Občina Črna na Koroškem, Center 110, 2393 Črna na
Koroškem.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti uresničujejo ustanoviteljice.
3. člen
Muzej je vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču
v Mariboru na registrskem vložku št. 1/7892-00, Maribor.
Ime javnega zavoda je: Koroški muzej.
Sedež muzeja je na Ravnah na Koroškem.
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Naslov: Na gradu 2, Ravne na Koroškem.
Muzej je pravna oseba.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Muzej s svojo dejavnostjo zadovoljuje javne potrebe po
varstvu naravne in kulturne dediščine na območju občin
ustanoviteljic oziroma Koroške; v okviru danih možnosti tudi
v zamejski Koroški.
Muzej opravlja naslednje temeljne naloge:
– zbira, konservira, ureja, dokumentira, hrani in znanstveno – raziskovalno proučuje predmete, pisne, tiskane,
slikovne in zvočne vire s svojega delovnega področja;
– evidentira in dokumentira kulturne spomenike in znamenitosti s svojega delovnega področja;
– pripravlja študije in elaborate za njihovo varstvo;
– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izsledkov muzejskega dela na svojem delovnem področju, v
Republiki Sloveniji in v tujini ter organizira gostovanja razstav;
– sodeluje z drugimi zavodi in društvi, ki v okviru svoje
dejavnosti ali v zvezi z njo sami pripravljajo zbirke, razstave in
druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in jim strokovno pomaga;
– opravlja znanstveno-raziskovalne naloge, predvsem
s področja dejavnosti muzeja;
– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, srečanja, seminarje in podobne oblike strokovnega dela;
– razvija konservatorske, restavratorske in druge tehnične dejavnosti ter opravlja varstvena dela na posameznih
spomenikih in znamenitostih;
– pridobiva muzejsko gradivo z zbiranjem, odkrivanjem,
izkopavanjem, z odkupi, z volili, darili, z zamenjavo z drugimi
strokovnimi organizacijami in s prevzemom v upravljanje v
skladu z zakoni in predpisi;
– daje gradivo v uporabo;
– opravlja storitve iz uslug s področja svoje dejavnosti
za potrebe fizičnih in pravnih oseb;
– razvija pri ljudeh zavest o pomenu kulturne dediščine
in njenega varstva;
– načrtno sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
– zalaga, izdaja, zamenjuje in prodaja publikacije, ki
izhajajo iz muzejske dejavnosti ali so tej dejavnosti namenjene;
– prodaja muzejske publikacije, replike muzejskih predmetov in drugega gradiva, razglednice, fotografije in druge
vizualne medije predstavitve premične kulturne dediščine iz
svojih zbirk itd. . . . ;
– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in
posebne potrebe;
– evidentira in hrani arhivsko gradivo z muzejskega
področja.
Kot splošni muzej opravlja Koroški muzej še naslednje
naloge:
– organizira in izvaja znanstveno raziskovalno proučevanje premične kulturne dediščine na območju Koroške in
sodeluje z znanstveno raziskovalnimi inštitucijami, z drugimi
muzeji in zavodi za varstvo naravne in kulturne dediščine;
– vodi register premične kulturne dediščine s svojega
območja in pri tem sodeluje z nacionalnimi muzeji;
– vodi strokovno knjižnico in bibliografijo muzejskih delavcev in pri tem sodeluje z drugimi knjižnicami.
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Dejavnost muzeja po standardni klasifikaciji dejavnosti:
O-92. 521 dejavnost muzejev,
O-92. 522 varstvo kulturne dediščine,
DE-22. 110 izdajanje knjig,
DE-22. 130 izdajanje revij in periodike,
DE-22. 150 drugo založništvo,
G-52. 250 trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
G-52. 471 dejavnost knjigarn,
G-52. 472 trgovina na drobno s časopisi, revijami,
G-52. 473 dejavnost papirnic,
G-52. 486 trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
G-52. 488 trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, razen s strelivom in orožjem,
H-55. 302 dejavnost okrepčevalnic,
K-73. 102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije,
K-73. 201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja,
K-73. 202 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju humanistike,
K-74. 12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti,
K-74. 810 fotografska dejavnost,
K-74. 831 prevajanje,
K-74. 832 fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K-74. 833 druga splošna tajniška dela,
K-74. 841 prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
M-80. 422 drugo izobraževanje,
O-92. 310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O-92. 320 obratovanje objektov za kulturo,
O-92. 340 druge razvedrilne dejavnosti,
O-92. 512 dejavnost arhivov.
5. člen
Organi zavoda:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet zavoda.
Pristojnosti in naloge direktorja zavoda in strokovnega
sveta določi svet zavoda na podlagi zakona in akta o ustanovitvi.
III. DIREKTOR
6. člen
Direktor je poslovodni organ in strokovni vodja zavoda.
Direktor organizira in vodi poslovanje, zastopa zavod in
je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Direktor vodi strokovno delo zavoda in odgovarja za
strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje svet Občine RavnePrevalje na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta muzeja in strokovnega sveta ter v soglasju z ostalimi ustanoviteljicami.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku dobe
lahko ponovno imenovan.
7. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– visokošolska izobrazba ali magisterij znanosti ene
izmed strok humanistične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje muzejske stroke,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– znanje vsaj enega tujega jezika.
Dodatni pogoji se določijo s statutom zavoda.
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IV. SVET ZAVODA
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje devet članov, od
tega tri predstavnike ustanoviteljev, tri predstavnike delavcev muzeja in tri predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo Občinski sveti občin Ravne-Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, vsak po
enega.
Predstavnike delavcev volijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Kandidate lahko predlagajo: strokovni
svet, reprezentativni sindikati in delavci sami.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti na predlog zavoda imenujejo Občinski sveti občin Ravne-Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, vsak po enega.
9. člen
Člani sveta zavoda so imenovani oziroma izvoljeni za
štiri leta.
Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda, ki jih
določata zakon in akt o ustanovitvi;
– sprejema program dela zavoda in spremlja njegovo
izvrševanje;
– razpisuje volitve članov v svet zavoda;
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev;
– odloča o varstvu pravic delavcev kot drugostopenjski
organ;
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi in
statutom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge;
– sprejema finančni in zaključni račun;
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.
V. STROKOVNI SVET
10. člen
Zavod ima strokovni svet.
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje
svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda.
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela in daje direktorju ter svetu zavoda mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov
ter naloge strokovnega sveta natančneje določi statut zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Zavod prevzame v upravljanje vse premoženje, s katerim je doslej upravljal Koroški muzej Ravne na Koroškem.
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz državnega proračuna,
– iz proračunskih sredstev ustanoviteljic,
– od prodaje storitev na trgu,
– od donacij, daril in drugih zakonitih virov, na način in
pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti zagotavlja
ustanoviteljica s sedežem zavoda Občina Ravne-Prevalje,
sredstva vezana na izvajanje programa pa na predlog zavodov Občinski sveti Črna, Mežica in Ravne-Prevalje.
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13. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljice o rezultatih
poslovanja ter jim dajati druge podatke o poslovanju, v skladu z zakonom.

22. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organiziranju javnega zavoda Koroškega muzeja Ravne na Koroškem, objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št.
7/91 in popravek v Medobčinskem uradnem vestniku, št.
18/92.

14. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod
za razvoj svoje dejavnosti.

23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
15. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem
prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.
V pravnem prometu predstavlja in zastopa zavod direktor neomejeno, razen v prometu z nepremičninami, kjer je
potrebno poprejšnje soglasje v skladu s 16. členom tega
akta.
16. člen
Premoženje javnega zavoda je last ustanoviteljice, kjer
je sedež zavoda.
Javni zavod upravlja s premičnim premoženjem na način in po postopku, ki ga določa zakon, z nepremičninami
pa po poprejšnjem soglasju z ustanoviteljico, katere last so
nepremičnine.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
JAVNEGA ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN
OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA
17. člen
Ustanoviteljica s sedežem zavoda prevzame odgovornost za obveznost zavoda do višine vrednosti nepremičnin,
s katerimi upravlja zavod.
18. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni načrt. Zavod je dolžan sporočati ustanoviteljicam o izvrševanju
letnega programa dela in razvoja zavoda.
19. člen
Delo zavoda je javno, o delu zavoda obvešča javnost
direktor zavoda ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Dosedanji svet zavoda opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
21. člen
Organi zavoda morajo biti imenovani najkasneje v treh
mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo
naloge dosedanji organi zavoda.
Dosedanji direktor opravlja funkcijo do izteka mandata.

Št. 022-2/98-11
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 1998.
Mežica, dne 12. marca 1998 in 2. julija 1998.
Črna na Koroškem, dne 16. februarja 1998 in 14.
julija 1998.
Predsednik
Predsednica
Občinskega sveta
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
občine Mežica
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r. mag. Vida Potočnik l. r.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU
2681.

Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za druga območja
kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju

Na podlagi 36., 37., 38. 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, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) ter 40. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 44/95) je
Občinski svet občine Šentjur pri Celju na seji dne 13. julija
1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v
Občini Šentjur pri Celju
1. člen
S tem odlokom se dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 12/91).
2. člen
Območje, ki obsega parcele številka 1114/3, 1112/2,
1113/3 in 1143/4, k.o. Planinska Vas, se določi kot območje poslovnih dejavnosti za gradnjo asfaltnega mešalca s
pripadajočimi manipulacijskimi površinami.
3. člen
Gabariti, lega in oblikovanje objektov so prikazani v
projektu Promingo d.o.o., št. M 7-07/98, ki je sestavni del
tega odloka.
4. člen
Za območje veljajo vsa določila osnovnega odloka,
razen 13., 14., 15., 16. in 17. člena.
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5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 004-10/98-112
Šentjur pri Celju, dne 14. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2682.

Odlok o dopolnitvah odloka o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini
Šentjur pri Celju

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni ist RS,
št. 26/92) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Šentjur
pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine
Šentjur pri Celju na 29. seji dne 13. julija 1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih in
zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri
Celju
1. člen
Dopolni se odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Občini Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št.
47/96), tako da se za tehniški spomenik razglasi Ferležev
mlin.
Tako se za 8. členom doda nov 8.a člen, ki glasi:
Kot tehniške spomenike razglašamo:
Šibenik pri h.š. 1, Ferležev mlin, parc. št. 188/1 in
679/2, k.o. Rifnik.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 004-15/98-112
Šentjur pri Celju, dne 14. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 50/96) se dopolni
tako, da se za tretjo alineo dodata še četrta in peta alinea, ki
glasita:
– I/70.23 “drug kopenski potniški promet”,
– I/60.24 “cestni tovorni promet”.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-12/98-112
Šentjur pri Celju, dne 14. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2684.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Dobje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri
Celju na 28. seji dne 13. julija 1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Dobje
1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 46/96) se dopolni
tako, da se za tretjo alineo dodata še četrta in peta alinea, ki
glasita:
– I/70.23 “drug kopenski potniški promet”,
– I/60.24 “cestni tovorni promet”.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-11/98-112
Šentjur pri Celju, dne 14. julija 1998.

2683.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Franja Malgaja Šentjur

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri
Celju na 29. seji dne 13. julija 1998 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Franja Malgaja Šentjur

Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

2685.

Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Šentjur

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Šentjur pri
Celju na 29. seji dne 13. julija 1998 sprejel
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ODLOK
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Šentjur
1. člen
11. člen odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 40/97) se dopolni
tako, da se za tretjo alineo dodata še četrta in peta alinea, ki
glasita:
– I/70.23 “drug kopenski potniški promet”,
– I/60.24 “cestni tovorni promet”.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 004-13/98-112
Šentjur pri Celju, dne 14. julija 1998.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Šentjur pri Celju
Tatjana Oset, prof. l. r.

VLADA
2686.

Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju
Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Na podlagi 25. in 75. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 408. člena zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94 in 20/98) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 23/96 in 47/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o preoblikovanju
Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno
podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
1. člen
V uredbi o preoblikovanju Nuklearne elektrarne Krško,
p.o., v javno podjetje Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 54/98) se prvi odstavek 5. člena spremeni
tako, da se na novo glasi:
Ustanovitelj javnega podjetja je Republika Slovenija.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 315-06/97-2
Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih
kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 74/95), 3., 4. in 9. člena uredbe o
natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in
uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje ‘prosto’ pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in 26/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih
kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu
blaga v letu 1998 (Uradni list RS, št. 79/97) se priloga 4
dopolni tako, da se za tarifno številko 8547 90 000 doda
besedilo, ki glasi:
‘8703
Avtomobili in druga motorna vozila,
konstruirana predvsem za prevoz ljudi
(razen vozil iz tar. št. 8702), vključno
z motornimi vozili za kombinirani prevoz
ljudi in blaga (tipa ‘karavan’, ‘kombi’,
itd.) in dirkalnimi avtomobili
– Druga vozila z batnim motorjem
in vžigom s svečko, razen z rotacijskimi
batnimi motorji:
8703 23
– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3
do vključno 3000 cm3
8703 23 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
22
8703 24 101 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
22
– Druga vozila z batnim motorjem
z notranjim izgorevanjem na vžig
s kompresijo (dieselskim ali
poldieselskim):
8703 32
– – s prostornino cilindrov nad 1500 cm3
do vključno 2500 cm3
8703 32 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
22
8703 33
– – s prostornino cilindrov nad 2500 cm3
8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil za
kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’, itd.) in
dirkalnih avtomobilov
22'.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 424-06/98-3
Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
kombinirani nomenklaturi carinske tarife s
carinsko tarifo – prečiščeno besedilo

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95)
in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE
O KOMBINIRANI NOMENKLATURI CARINSKE
TARIFE S CARINSKO TARIFO – PREČIŠČENO
BESEDILO
1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi carinske tarife s
carinsko tarifo – prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št.
77/97) se 87. poglavje dopolni tako, da se:
za tarifno oznako *8703 23 191 s pripadajočim besedilom doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
‘*8703 23 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’,itd.)
in dirkalnih avtomobilov
22,0'
za tarifno oznako *8703 32 191 s pripadajočim besedilom
doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
‘*8703 32 192 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’, itd.)
in dirkalnih avtomobilov
22,0'
Tarifna oznaka 8703 24 100 se spremeni tako, da glasi:
‘8703 24 10
– – – nova
*8703 24 101 – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’, itd.)
in dirkalnih avtomobilov
*8703 24 109 – – – – druga

22,0
25,0'

Tarifna številka 8703 33 190 pa se spremeni tako, da glasi:
‘8703 33 19
– – – – druga
*8703 33 191 – – – – – enoprostorska, razen vozil
za kombinirani prevoz ljudi in blaga
(tipa ‘karavan’, ‘kombi’, itd.)
in dirkalnih avtomobilov
22,0
*8703 33 199 – – – – – druga
27,0'.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 424-08/98-1
Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

2689.

Uredba o varstvu samoniklih gliv

Na podlagi prvega odstavka 29. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada republike Slovenije

UREDBO
o varstvu samoniklih gliv
1. člen
Ta uredba ureja varstvo samoniklih gliv in z njim povezana pravila ravnanja zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja.
Samonikla gliva po tej uredbi je vsaka v naravi rastoča
negojena gliva, sestavljena iz podgobja oziroma micelija in
gobe oziroma trosnjaka.
2. člen
Na območju Republike Slovenije je prepovedano namerno uničevanje gob in podgobja ter nabiranje podgobja
vseh vrst samoniklih gliv.
Poleg prepovedi iz prejšnjega odstavka je na območju
Republike Slovenije prepovedano tudi nabiranje ali namerno uničevanje gob redkih ali ogroženih samoniklih gliv iz
priloge 1, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
V osrednjih območjih narodnih in regijskih parkov ter v
naravnih in gozdnih rezervatih je prepovedano nabiranje ali
namerno uničevanje gob vseh vrst samoniklih gliv.
4. člen
Ne glede na določbe 2. in 3. člena lahko minister,
pristojen za okolje, v soglasju z ministrom, pristojnim za
gozdarstvo, v primerih, ko gre za raziskovalne in izobraževalne namene, izjemoma dovoli nabiranje podgobja in gob
znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim organizacijam s
sedežem v Republiki Sloveniji ter Zvezi gobarskih društev
Slovenije.
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prejšnjega odstavka,
poleg podatkov o prosilcu, vsebuje:
1. opis raziskovalne ali izobraževalne naloge, za katero
prosilec rabi samonikle glive,
2. območje, na katerem namerava prosilec nabirati
samonikle glive,
3. čas, v katerem namerava prosilec nabirati samonikle
glive,
4. vrsto in količino samoniklih gliv, ki jih namerava
prosilec nabrati.
Z dovoljenjem iz prvega odstavka se zaradi varstva
samoniklih gliv lahko določi tudi drugo območje, čas ali
količino samoniklih gliv, kot je navedena v vlogi.
5. člen
Posameznik lahko nabere v enem dnevu največ dva
kilograma gob, skladno z določbami te uredbe.
Poleg količine iz prejšnjega odstavka je dovoljeno nabrati tudi gobo, ki je težja od dveh kilogramov.
6. člen
Kdor nabira gobe, mora spoštovati naslednja pravila:
1. goba mora imeti razvidne tiste morfološke značilnosti, na podlagi katerih je mogoče zanesljivo določiti vrsto,
2. prepovedana je takšna uporaba pripomočkov za
nabiranje gob, ki lahko poškoduje rastišče ali podgobje,
3. gobe je treba grobo očistiti že na rastišču,
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4. gobe je dovoljeno prenašati le v trdni in zračni embalaži.
7. člen
Posameznik lahko proda le tisto količino gob, ki jo
lahko nabere sam ali skupaj z družinskimi člani, s katerimi
živi v skupnem gospodinjstvu.
Posameznik lahko proda gobe tudi na mestih, določenih za prodajo živil, skladno s predpisi.
8. člen
Odkupovalec po tej uredbi je fizična ali pravna oseba,
ki se z odkupovanjem gob ukvarja v okviru svoje registrirane
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: odkupovalec).
Odkupovalec mora voditi evidenco o odkupljenih gobah, ki vsebuje vrsto in količino odkupljenih gob ter kraj in
datum odkupa.
Odkupovalec mora do 31. decembra tekočega leta
predložiti Ministrstvu za okolje in prostor letni zbirnik iz evidence, ki mora zajemati vrsto, količino in kraj odkupa gob
po mesecih ter podpis in žig odkupovalca.
9. člen
Iz carinskega območja Republike Slovenije je prepovedan iznos svežih ali predelanih gob.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
iznesejo predelane gobe, ki so bile kupljene na carinskem
območju Republike Slovenije, kar se dokazuje z računom
trgovca.
Ne glede na določbo prvega odstavka lahko imetnik
prepustnice s kmetijskim vložkom dnevno iznese iz carinskega območja Republike Slovenije največ dva kilograma
svežih gob.
10. člen
Izvoz svežih ali predelanih gob je dovoljen ob pogojih,
določenih s to uredbo.
Ob izvozu gob iz prejšnjega odstavka mora izvoznik,
poleg druge predpisane dokumentacije, carinskemu organu
predložiti tudi pisno izjavo odkupovalca, da so gobe odkupljene v skladu s to uredbo (v nadaljnjem besedilu: izjava).
Izjavo mora predložiti tudi izvoznik, ki je hkrati tudi
odkupovalec.
Izjava mora biti v dvojniku in vsebovati zaporedno številko, ime in priimek oziroma firmo odkupovalca, njegov naslov, ime in priimek oziroma firmo izvoznika, vrsto in količino
gob, ki so predvidene za izvoz, datum izdaje izjave in podpis
ter žig odkupovalca.
Carinski organ pošlje izjavo iz prejšnjega odstavka tržni
inšpekciji še isti dan, ko je odobren carinski postopek za
izvoz blaga.
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11. člen
Tranzit svežih ali predelanih gob preko carinskega območja Republike Slovenije je dovoljen samo ob predložitvi
potrdila, ki ga na zahtevo izvajalca tranzita izda carinski
organ ob vstopu na carinsko območje Republike Slovenije.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem prepovedi, omejevanjem in pravili nabiranja gob opravljajo gozdarska inšpekcija, inšpekcija
varstva okolja in pooblaščena nadzorna služba za varstvo
parkov in drugih zavarovanih naravnih znamenitosti.
Nadzor nad trgovanjem z gobami opravlja tržna inšpekcija.
Nadzor nad izvozom in iznosom gob iz carinskega območja Republike Slovenije opravljajo carinski organi in policija.
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:
– če ravna v nasprotju z 8. členom.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
14. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje
posameznik:
1. če ravna v nasprotju z 2., 3., 6. ali 7. členom;
2. če ravna v nasprotju s 4. ali 5. členom.
Pristojni inšpektor, pooblaščeni nadzornik, carinik ali
policist lahko takoj na kraju samem izreče kazen zaradi
prekrška in izterja denarno kazen v višini 50.000 tolarjev ali
izda plačilni nalog posamezniku:
1. če ravna v nasprotju z 2. členom;
2. če ravna v nasprotju s 3. členom;
3. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena;
4. če ravna v nasprotju s 6. členom.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
zavarovanju samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 38/94, 44/95
in 30/96).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-02/98-1
Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga 1

Seznam
Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers.
Amanita ovoidea (Bull.: Fr.) Link.
Amanita strobiliformis (Paul.) Bertillon
Artomyces pyxidatus (Pers.: Fr.) Jül.
Boletinus cavipes (Klotzsch: Fr.) Kalchbr.
Boletopsis leucomelaéna (Pers.: Fr.) Fay.
Boletus dupaini Boud.
Boletus fragrans Vitt.
Boletus impolitus Fr.
Boletus junquilleus (Quél.) Boud.
Boletus regius Krbh.
Boletus torosus Fr.
Caloscypha fulgens (Pers.: Fr.) Boud.
Cantharellus cibarius var. amethysteus Quél.
Cantharellus lutescens Pers.: Fr.
Catathelasma imperiale (Fr.→ Quel.) Sing.
Chroogomphus helveticus (Sing.) Mos.
Clathrus ruber Pers.: Pers.
Clitocybe alexandrii (Gill.) Gill.
Clitocybe maxima (Fr.: Fr.) Kumm.
Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray
Discina parma Breit. &. M. Geest.
Faerberia carbonaria (A. & S.) Pouz.
Fistulina hepatica (Schff.: Fr.) With.
Floccularia luteovirens (A.: & S.Fr.) Gill.
Gomphidius roseus (Nees.: Fr.) Gill.
Gomphus clavatus (Pers.: Fr.) Pat.
Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Karst.
Gyromitra esculenta (Pers.: Fr.) Fr.
Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél.
Gyroporus cyanescens (Bull.: Fr.) Quél.
Hericium Pers.: S.F.Gray
Hygrophoropsis rufescens (Quél.) Sing.
Hygrophorus camarophyllus (A.& S.: Fr.) Fr.
Hygrophorus capreolarius (Kalchb.) Sacc.
Hygrophorus speciosus Peck
Lactarius lilacinus (Lasch.: Fr.) Fr.
Langermannia gigantea (Batsch.: Pers.) Rostk.
Laricifomes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl.& Pouz.
Leccinum crocipodium (Let.) Watl.
Leccinum holopus (Rostk.) Watl.
Leccinum thalassinum Pil. & Derm.
Leucopaxillus macrorhizus (Lasch) Sacconi & Lazz.
Leucopaxillus tricolor (Peck.) Kühn.
Limacella guttata (Pers.: Fr.) Konr.& Maubl.
Lycoperdon mammiforme Pers.: Pers.
Mutinus caninus (Huds.: Pers.) Fr.
Neogyromitra gigas (Krbh.) Imai
Phaeolepiota aurea (Matt.: Fr.) Mre
Phylloporus rhodoxanthus (Schw.) Bres.
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gillb.
Pulveroboletus Murrill
Rhodotus palmatus (Bull.: Fr.) Mre
Rugosomyces carneus (Bull.: Fr.) Bon
Russula rhodopoda Zv.
Russula seperina Dup.
Sarcodon joeides (Pass.) Pat.
Sparassis brevipes Krbh.
Sparassis nemecii Pil.& Ves.
Strobilomyces strobilaceus (Scop.: Fr.) Bk.
Suillus flavidus (Fr.: Fr.) Presl.
Suillus tridentinus (Bres.) Sing.
Tricholoma apium J. Schff.
Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.
Tricholoma colossus (Fr.) Quél.
Tricholoma focale (Fr.) Rick.
Tricholoma goniospermum Bres.
Tuber Micheli ex Wiggers: Fr.

knežja mušnica, karželj
jajčasta mušnica, bela žrdana
velikoluska mušnica
cvetoča grmulja
votlobetni gobanček
črni gobanovec
dupainov goban
dišeči goban
preprosti goban
žolti goban
kraljevi goban
težki goban
žareča kupica
navadna lisička, luskati različek
žolta lisička
kolobarna dvovenčnica
švicarski polžar
navadna mrežnica
zelenikasta livka
velika livka
pisana tintnica
ščitasta medaljonka
pogoriščni letvičar
jetrasta cevača
rumeneča venčnica
rožnati slinar
čokata žilolistka
navadni jelšar
pomladanski hrček
rjavi bledotrosnik
modreči bledotrosnik
vse vrste bradovcev
dišeči lisičkovec
švedska polževka
vinska polževka
lepa polževka
lilasta mlečnica
orjaški plešivec
lekarniška macesnovka
žlahtni ded
beli ded
zelenomodri ded
glavata velepodvihanka
tribarvna velepodvihanka
pokapana spolzenka
zastrta prašnica
pasji klinček
orjaški hrčak
bleščava luskarica
rdeči prekatnik
navadni porfirnik
vse vrste privihancev
brazdasti klobučar
mesnobarvni lepoglavec
rdečebetna golobica
istrska golobica
nenavadni ježevec
hrastov glivec
jelkin glivec
črni kuštravec
rumena lupljivka
tridentinska lupljivka
začimbena kolobarnica
krokodilja kolobarnica
orjaška kolobarnica
ovratniška kolobarnica
križnotrosna kolobarnica
vse vrste gomoljik
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2690.

Št.

Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene
kravjega mleka

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 Republike
Slovenije

UREDBO
o načinu oblikovanja odkupne cene
kravjega mleka
1. člen
Odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedilu:
cena) se oblikuje glede na vsebnost maščobe, beljakovin,
skupnega števila mikroorganizmov in števila somatskih celic.
2. člen
Mleko mora poleg pogojev, določenih s to uredbo, izpolnjevati tudi pogoje:
– določene s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih
izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93, 71/97),
razen vsebnosti suhe snovi,
– določene s pravilnikom o pogojih, ki jim morajo glede
mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Uradni list SFRJ, št. 45/83, 43/89 in Uradni list RS, št. 39/92),
– določene s pravilnikom o količinah pesticidov in drugih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in miotoksinov, ki
smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83, 79/87),
– določene s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje,
ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list
RS, št. 39/93),
– ne sme vsebovati ostankov zdravil, nevarnih oziroma
zaviralnih snovi,
– vsebovati mora najmanj 2,8 odstotka beljakovin.
3. člen
Vsebnost mikroorganizmov se ugotavlja s štetjem kolonij mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: MO) na ploščah ali z instrumentalno metodo, umerjeno na podlagi klasične metode štetja kolonij na plošči in se izrazi v skupnem
številu mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) v
1 ml mleka.
Določanje SŠMO je obvezno pri hlevskih vzorcih mleka
proizvajalcev, ki oddajajo več kot 10.000 litrov mleka letno,
lahko pa tudi za manjše količine, če se tako dogovorita proizvajalec in mlekarna ali če to izrecno zahteva proizvajalec; za
druge pa vzorec zbiralnice.
4. člen
Mleko se razvrsti takole:
Kakovostni razred

SŠMO

– E (ekstra) kakovostni razred
do
– 1. kakovostni razred
50.001 do
– 2. kakovostni razred
100.001 do
– 3. kakovostni razred
400.001 do

50.000 mo/ml
100.000 mo/ml
400.000 mo/ml
800.000 mo/ml

5. člen
Odkupna cena enega litra mleka se za proizvajalca izračuna po naslednji formuli:
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OCP = M + B + K

OCP = odkupna cena za proizvajalca
M
= (ME) x ugotovljeni % maščobe
ME = cena maščobne enote
B
= (BE) x ugotovljeni % beljakovin
BE = cena beljakovinske enote
K
= dodatek na kakovostni razred = IC x %
povečanja oziroma zmanjšanja glede na
kakovostni razred in število somatskih celic
IC
= izhodiščna cena mleka = cena mleka
s 3,7 % mlečne maščobe in 3,15 %
beljakovin
6. člen
Izhodiščna cena mleka (3,7% mlečne maščobe in 3,15%
beljakovin) je 50,15 SIT/l:
– cena maščobne enote je
6,77 SIT/l,
– cena beljakovinske enote je
7,97 SIT/l.
7. člen
Glede na kakovostni razred se izhodiščna cena mleka
poveča oziroma zmanjša:
– E kakovostni razred
+5%
– 1. kakovostni razred
0%
– 2. kakovostni razred
–5%
– 3. kakovostni razred
–5%
rezultat pa se prišteje oziroma odšteje od izhodiščne
cene.
8. člen
Glede na število somatskih celic se izhodiščna cena
mleka poveča oziroma zmanjša:
– za mleko E in prvega kakovostnega razreda, ki vsebuje do 400.000 somatskih celic v enem mililitru, se cena
mleka poveča za 5 odstotkov,
– če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v
enem mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje
kot v tretji kakovostni razred.
9. člen
Vzorci mleka se jemljejo v zbiralnici oziroma pri proizvajalcu na predpisan način.
Od skupne dnevne količine posameznega proizvajalca
se jemljejo naslednji vzorci:
1. Za določanje mlečne maščobe se odvzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno. Ta vzorec se lahko uporabi tudi za
določanje beljakovin, štetje somatskih celic in, če je zagotovljen ustrezen odvzem ter hlajenje vzorca, tudi za štetje SŠMO,
določanje ostankov zaviralnih snovi in potvorb.
2. Za določanje beljakovin v mleku se vzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno.
3. Za določanje zmrziščne točke mleka se odvzame
vzorec po potrebi.
4. Določanje SŠMO se opravi vsaj enkrat mesečno, ob
upoštevanju vzorcev, ki jih odvzame veterinarska služba v
skladu s pravilnikom o načinu opravljanja veterinarsko-sanitarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in
proizvodov živalskega izvora. Veterinarska služba obvesti organizatorja odkupa o svojih ugotovitvah.
5. Analiza vsebnosti antibiotikov, ostankov drugih zdravil
in nevarnih snovi v mleku se opravi po potrebi.
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6. Za ugotavljanje števila somatskih celic veterinarska
služba v skladu s svojimi predpisi in organizator odkupa organizirata najmanj 12-krat letno dostavo hlevskih vzorcev mleka
vseh dobaviteljev v pooblaščene laboratorije. Število somatskih celic je geometrično povprečje v obdobju treh mesecev,
z vsaj enim vzorcem mesečno. Če je število somatskih celic
večje od 400.000/ml mleka, mora pooblaščeni laboratorij v
48 urah obvestiti proizvajalca, mlekarno, organizatorja odkupa mleka in pristojno veterinarsko službo.
10. člen
Za obračun vrednosti odkupljenega mleka se upoštevajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin,
ugotovljena v tekočem mesecu,
– povprečno SŠMO, ugotovljeno v zadnjih dveh mesecih,
– povprečno število somatskih celic v zadnjih treh mesecih.
Mlekarna mora organizatorja odkupa, ta pa proizvajalca,
obvestiti o rezultatih mikrobiološke analize prvi delovni dan po
končani analizi.
Če mlekarna v predpisanem roku ne obvesti organizatorja odkupa ali proizvajalca o razvrstitvi mleka v kakovosti
razred po 4. členu te uredbe in o skupnem številu somatskih
celic v zadnjih treh mesecih, ne sme zmanjšati odkupne cene
mleka po 7. in 8. členu te uredbe.

11. člen
Ob vsakem vzorčenju ima proizvajalec pravico biti obveščen o namenu odvzema vzorca in zahtevati odvzem vzporednega vzorca za analizo v pooblaščenem laboratoriju.
12. člen
Stroške analiz po tej uredbi nosi mlekarna, če ni s to
uredbo drugače določeno. Če proizvajalec zahteva vzporedno analizo in se s to analizo potrdi rezultat predhodne analize
mlekarne, plača stroške vzporedne analize proizvajalec, sicer
pa mlekarna.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka (Uradni list
RS, št. 34/98).
14. člen
Ta uredba začne veljati 1. septembra 1998.
Št. 388-03/98-2
Ljubljana, dne 5. avgusta 1998.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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DRŽAVNI ZBOR
2600. Zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
(ZZNSGC)
2601. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
najetju kredita Republike Slovenije pri Evropski
banki za obnovo in razvoj za projekt prenove obstoječih magistralnih cest (ZNKEB-A)
2602. Zakona o pospeševanju turizma (ZPT)
2603. Odlok o soglasju k imenovanju direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
2604. Odlok o soglasju k pravilom Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji
(OdFSO)
2605. Odlok o soglasju k pravilniku o merilih in pogojih
za uporabo sredstev Fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (OdPSFS)
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VLADA
2606. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Črna (Dolenji Novaki), Dovžanka, Krka, Kazarska, Polskava in Sevniščica za proizvodnjo električne energije
4142
2607. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na
posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje,
Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha
in Kneže za proizvodnjo električne energije
4143
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2608. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje
vode na posameznih odsekih vodotokov Bača, Hobovščica, Jezernica, Krumpah, Lešanščica, Lobnica, Poljanšček-območje mlina, Polskava, Radovna, Roja, Sava Bohinjka – na mlinščici, Savinja in
Velka za proizvodnjo električne energije
2609. Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na odseku vodotoka Šujica pri Horjulu
in izvirov ob potoku Dobruša pri Mošnjah za vzrejo salmonidnih vrst rib
2686. Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju
Nuklearne elektrarne Krško, p.o., v javno podjetje
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2687. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih
kontingentov pri uvozu blaga v letu 1998
2688. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
kombinirani nomenklaturi carinske tarife s
carinsko tarifo – prečiščeno besedilo
2689. Uredba o varstvu samoniklih gliv
2690. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene
kravjega mleka
2610. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike
Malte v Republiki Sloveniji s sedežem v Ljubljani,
na čelu s častno konzulko
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MINISTRSTVA
2611. Odredba o vrstah meril, za katere so obvezne
odobritve tipa in overitve
2612. Pravilnik o uniformah Slovenske vojske
2613. Pravilnik o spremembi pravilnika o delovni knjižici
2614. Seznam medicinskih pripomočkov skupine D, za
katere je bilo do 30. 6. 1997 izdano dovoljenje
za promet
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BANKA SLOVENIJE
2615. Sklep o enajsti emisiji dvodelnega prenosljivega
blagajniškega zapisa Banke Slovenije
4161
2616. Sklep o spremembi sklepa o izdaji blagajniških
zapisov Banke Slovenije v tujem denarju
4162

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
2617. Spremembe in doponitve pravilnika o zdravniški
tarifi
2618. Sklep o potrditvi učbenika STATISTIKA V
ZDRAVSTVU
2619. Sklep o potrditvi učnega pripomočka NAVODILA
ZA IZDELAVO MAPE ZAKLJUČNEGA IZDELKA
2620. Sklep o potrditvi učbenika MERILNIKI IN
MERILNE METODE V ELEKTRONIKI
2621. Sklep o potrditvi učbenika ŠTUDIJ DELA IN ČASA
2622. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA
KONFEKCIJE
2623. Sklep o potrditvi učbenika UPRAVNO POSLOVANJE 1
2624. Sklep o potrditvi učbenika UPRAVNO POSLOVANJE 2
2625. Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE TRŽENJA
2626. Sklep o potrditvi učbenika OSNOVE CARINE
2627. Sklep o potrditvi učbenika KLEKLJANJE 3
2628. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIDRAVLIKA
IN PNEVMATIKA – delovni zvezek
2629. Sklep o potrditvi učbenika HIDRAVLIKA
2630. Sklep o potrditvi delovnega zvezka HIDRAVLIKA
– delovni zvezek
2631. Sklep o potrditvi učbenika PROGRAMIRANJE
RAČUNALNIŠKO KRMILJENIH OBDELOVALNIH
STROJEV
2632. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA – VAJE, I. ZVEZEK Uvod v laboratorijsko tehniko, Žita, Mlevski izdelki, Testenine
2633. Sklep o potrditvi učbenika HRANOSLOVJE –
ZDRAVA PREHRANA
2634. Sklep o potrditvi učbenika SPLOŠNO VRTNARSTVO 2
2635. Sklep o potrditvi učbenika GOJENJE ZELENJADNIC
2636. Sklep o potrditvi učbenika ZELENJADARSTVO 1
2637. Sklep o spremembi sklepa št. 612 -143/98
POPOTOVANJE Z EXCELOM V POSLOVNI SVET
– Vaje iz poslovne informatike I. in II. del zbirka
nalog
2638. Tipična delovna mesta v dejavnosti G – trgovina,
popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
po tarifnih razredih in priporočilo s kriteriji za
razvrščanje delavcev v plačilne razrede v okviru
delovnih mest razporejenih v tarifne razrede iz
kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije
2639. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, julij
1998

4162
4185
4185
4185
4185
4186
4186
4186
4186
4187
4187
4187
4187
4188
4188
4188
4188
4189
4189
4189

4189

4190
4192

OBČINE
LJUBLJANA
2640. Odlok o avto-taksi prevozih

4193

CELJE
2641. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v
mestni svet in za volitve župana Mestne občine
Celje
4195
2642. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Šmarjeta
4195

Stran

2643. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center “Na Golovcu”
2644. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
2645. Odlok o gospodarski javni službi za plakatiranje
in obveščanje
2646. Aneks k pogodbi o ustanovitvi zavoda Mladinski
center Celje
ČRNOMELJ
2647. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik
DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
2648. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Destrnik-Trnovska vas
DORNAVA
2649. Odlok o proračunu Občine Dornava za leto 1998
GORNJI PETROVCI
2650. Odlok o priznanjih Občine Gornji Petrovci
GROSUPLJE
2651. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Grosuplje
HODOŠ-ŠALOVCI
2652. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Hodoš-Šalovci
2653. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Hodoš-Šalovci
KOBARID
2654. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 1998
2655. Odlok o podeljevanju priznanj in nagrad Občine
Kobarid
2656. Odlok o določitvi občinskega praznika Občine
Kobarid
2657. Sklep o določitvi parkirnih območij in cen
parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih
območjih Občine Kobarid za leto 1998
KOČEVJE
2658. Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
– obora Smuka in obora Stari Log
2659. Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in
drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno
lokacijsko dovoljenje na območju Občine Kočevje
2660. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Kočevje za obdobje 1986–2000, dopolnjenega v
letu 1998; javni razgrnitvi osnutka odloka o PUP
za območje KS Kočevska Reka (PUP 3) v Občini
Kočevje; javni razgrnitvi osnutka odloka o PUP
za območje Kočevskega Roga (PUP 1) v Občini
Kočevje; javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje SV dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5; javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP za območje JZ dela ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5
KRŠKO
2661. Odlok o ustanovitvi zavoda Regijski pospeševalni center Posavje
2662. Sklep o javni razgrnitvi osnutkov odlokov Občine
Krško
KUNGOTA
2663. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Občine Kungota
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2664. Odlok o uporabi in vzdrževanju javne površine v
starem vaškem jedru Svečina
4221
2665. Sklep o plačilu komunalnega prispevka na območju Občine Kungota
4222
2666. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih
stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
ter koristi za stavbno zemljišče v Občini Kungota
za leto 1998
4223
LENDAVA
2667. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava
4223
2668. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Lendava
4224
LITIJA
2669. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1998
v obdobju 1. 1. 1998 do 31. 3. 1998
4235
LJUTOMER
2670. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu starega mestnega jedra
Ljutomer
4236
2671. Odlok o občinskih upravnih taksah v Občini
Ljutomer
4236
2672. Sklep o ukinitvi javnega dobra
4238
MAJŠPERK
2673. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju volilne
komisije Občine Majšperk
4238
2674. Sklep o spremembi sklepa o imenovanju nadzornega odbora Občine Majšperk
4238
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MEDVODE
2675. Sklep o določitvi zneska rezervacije v Vrtcu
Medvode
2676. Sklep o doplačilu za programe vrtcev
MOZIRJE
2677. Odlok o spremembi odloka o lokacijskem načrtu
ureditve Savinje od skalnega praga nad Delejevim jezom (km 56+100) do vtoka Rečice (km
58+500) in izlivnega odseka Drete
2678. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji
2679. Poročilo o izidu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Rečica ob Savinji
RAVNE NA KOROŠKEM
2680. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški muzej
ŠENTJUR PRI CELJU
2681. Odlok o dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za druga območja kmetijskih zemljišč
v Občini Šentjur pri Celju
2682. Odlok o dopolnitvah odloka o razglasitvi kulturnih
in zgodovinskih spomenikov v Občini Šentjur pri
Celju
2683. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi Javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Franja Malgaja Šentjur
2684. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole
Dobje
2685. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobraževalnega zavoda vrtec Šentjur
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Obvestilo
Naročnike uradnih objav v Uradnem listu RS obveščamo, da lahko besedila za objavo
posredujejo bodisi po pošti ali po faksu 061/12-50-199 ali pa jih oddajo osebno na sedežu
uredništva. Rok za sprejem oglasov je teden dni pred objavo. Oglasi, ki jih uredništvo
prejme najpozneje v petek, so torej objavljeni v Uradnem listu RS, ki izide praviloma
naslednji petek.
Hvala za razumevanje.

Uredništvo

ISSN 1318-0576

9 771318 057017

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor Lojze Janko – Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava ČZ Uradni list, Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 1998 je 15.330 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5%
prometni davek – Naročnina za tujino je 300$ – 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 – e-mail: info@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 tarifne številke 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. januarja 1992)

