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4207. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in

dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija
(ZRTVS-B)

Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zako-
na o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. oktobra 1999
in o njem ponovno odločal na seji 26. oktobra 1999.

Št. 001-22-149/99
Ljubljana, dne 27. oktobra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O

RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVS-B)

1. člen
V zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št.

18/94, 29/94 – popr., 73/94 – odl. US) se v 1. členu za
besedama “javni zavod“ doda besedilo: “posebnega kultur-
nega in nacionalnega pomena“.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ustanovitelj javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

je Republika Slovenija.“

2. člen
V 3. členu se v četrtem odstavku za besedo “program“

črta pika in doda besedilo: “v skladu z zakonom“.

3. člen
V 14. členu se v prvem odstavku prva alinea spremeni

tako, da se glasi:

“- iz plačil prispevka za programe Radiotelevizije Slove-
nija (v nadaljnjem besedilu: prispevek);“.

V celotnem besedilu zakona se na vseh mestih beseda
“naročnina“ nadomesti z besedo “prispevek“ v ustreznih
sklonih.

4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:

“15. člen
Kdor ima radijski ali televizijski sprejemnik (v nadalj-

njem besedilu: sprejemnik) na območju Republike Sloveni-
je, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj enega
programa Radiotelevizije Slovenija, mora Radioteleviziji Slo-
venija plačevati prispevek za opravljanje radijske in televizij-
ske dejavnosti.

Na območju, kjer se zaradi racionalnosti uporabe frek-
venčnega prostora in finančnih sredstev ali iz drugih uteme-
ljenih razlogov opusti pokrivanje območja s prizemeljskimi
omrežji in je zagotovljeno sprejemanje le preko satelita ozi-
roma preko kabelske mreže, so imetniki sprejemnikov zave-
zanci za plačevanje prispevka pod pogojem, da jim Radiote-
levizija Slovenija z začasno oprostitvijo ali zmanjšanjem pris-
pevka ali na drug ustrezen način prispeva najmanj tretjino
dodatnih stroškov za nabavo opreme za sprejemanje pro-
gramov po satelitu oziroma po kabelskem omrežju.

Višina prispevka se določa z zakonom. Vlada lahko na
predlog Sveta Radiotelevizije Slovenija višino prispevkov
spremeni glede na porast življenjskih stroškov. Vlada lahko
izjemoma spremeni višino prispevka do 20% zaradi izpada
drugih prihodkov ali morebitnega presežka prihodkov nad
odhodki, vendar največ za 1 leto.

Šteje se, da ima radijski ali televizijski sprejemnik vsaka
pravna ali fizična oseba, ki je registrirana kot odjemalec
oziroma plačnik električne energije v javnem električnem
omrežju, razen če poda izjavo, da nima svojega in da v svojih
prostorih tudi ne uporablja tujega radijskega ali televizijske-
ga sprejemnika ter da je bila seznanjena z zakonskimi posle-
dicami neresnične izjave.

Kdor pridobi sprejemnik po tem, ko je podal izjavo iz
prejšnjega odstavka, mora v 30 dneh sprejemnik prijaviti
Radioteleviziji Slovenija, spremembo naslova oziroma sede-
ža pa sporočiti najpozneje v 15 dneh po spremembi.

Predno RTV Slovenija od odjemalca oziroma plačnika
električne energije, ki doslej ni bil plačnik RTV naročnine,
zahteva plačilo prispevka na podlagi tega zakona, mu mora
omogočiti, da poda izjavo o smislu četrtega odstavka tega
člena.“
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5. člen
Za 15. členom se doda novi 15.a in 15.b člen, ki se

glasita:

“15.a člen
Mesečni prispevek se plačuje Radioteleviziji Slovenija

v naslednji višini:
1. Za zasebno rabo:
a) Zavezanci – fizične osebe plačujejo za vse televizij-

ske in radijske sprejemnike, ki jih uporabljajo osebno ali
skupaj s člani svoje družine 2.171 tolarjev.

b) Če ima zavezanec za zasebno rabo le enega ali več
radijskih sprejemnikov plačuje 642 tolarjev.

c) Prispevek v višini iz prejšnjih dveh točk velja tudi za
pravne osebe in posameznike, ki opravljajo samostojno de-
javnost, vendar za vsak sprejemnik, če je sprejemnik name-
njen izključno osebni rabi zaposlenih ali posameznika, ki
opravlja samostojno dejavnost.

2. Za javno rabo:
a) Pravne osebe in posamezniki, ki opravljajo samo-

stojno dejavnost, in ki imajo televizijske in radijske sprejem-
nike v svojih poslovnih prostorih, kot so: gostinski lokali,
hoteli, turistična naselja, trgovine, restavracije in podobno,
in so namenjeni javni rabi, plačujejo v primeru ene poslovne
enote, v kateri so taki sprejemniki, pavšalni mesečni prispe-
vek v višini 6.144 tolarjev, v primeru več takih poslovnih
enot pa za vsako prispevek, zmanjšan za 30%.

b) Če ima poslovna enota iz prejšnje točke samo radij-
ske sprejemnike, znaša pavšalni mesečni prispevek 2.303
tolarje.

c) Hoteli in druga turistična podjetja plačujejo za prvih
10 televizijskih sprejemnikov v hotelskih sobah pavšalni me-
sečni prispevek v znesku 9.217 tolarjev, za vsak nadaljnji TV
sprejemnik pa 457 tolarjev.

Če hotelsko podjetje v posameznem mesecu ne dose-
že 60% zasedenosti kapacitet ali če obratuje sezonsko, je
upravičeno do olajšave v višini 50% mesečnega zneska
prispevka za te mesece.

Plačila prispevka so oproščene naslednje skupine za-
vezancev:

– invalidi s 100% telesno okvaro,
– invalidi z manj kot 100% telesno okvaro, če jim je

priznana tudi pravica do dodatka za postrežbo in tujo po-
moč,

– osebam, ki so trajno izgubile sluh,
– ustanove za varstvo otrok, šole, bolnišnice, domovi

za ostarele, invalidske organizacije in invalidske delavnice –
za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu procesu oziro-
ma razvedrilu varovancev, učencev oziroma bolnikov,

– diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi
vzajemnosti.

Zavezanci, navedeni v prvih treh alineah prejšnjega
odstavka, lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podla-
gi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije.

15.b člen
Za Radiotelevizijo Slovenija veljajo določbe zakona o

javnih financah enako kot za Zavod za zdravstveno zavarova-
nje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zava-
rovanje Slovenije.“

6. člen
Doda se novo III.a poglavje z naslovom “Evidenca za-

vezancev za plačilo prispevka“ z novimi 15.c, 15.č, 15.d,
15.e, 15.f, 15.g, 15.h in 15.i členi, ki se glasijo:

“15.c člen
S tem poglavjem se določajo zbirke podatkov (v nadalj-

njem besedilu: evidence), ki jih Radiotelevizija Slovenija ob-
deluje za potrebe obračuna in izterjave prispevka.

15.č člen
Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje

in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah se
uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih podatkov
(Uradni list RS, št. 59/99), če s tem zakonom za posamez-
ne primere ni določeno drugače.

Radiotelevizija Slovenija ima pravico do uradnih podat-
kov pravnih oseb, ki so potrebni za obračun prispevka.

Upravljalci zbirk osebnih podatkov so dolžni posredo-
vati osebne podatke brezplačno.

15.d člen
Upravljalec evidenc, določenih s tem zakonom, je Ra-

diotelevizija Slovenija. Radiotelevizija Slovenija lahko upo-
rablja osebne podatke, kadar opravlja aktivnosti obračuna in
izterjave prispevka.

15.e člen
Radiotelevizija Slovenija zbira osebne podatke nepo-

sredno od zavezancev, ki so zakonsko zahtevane podatke
dolžni dajati. Podatke o imenu in priimku fizične osebe ozi-
roma nazivu pravne osebe oziroma samostojnega podjetni-
ka posameznika ter o njihovem naslovu pa tudi od distribu-
terjev električne energije ter od kabelskih distributerjev in
drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti kabelske distribucije.

Kadar upravljalec zbira podatke na način iz drugega
stavka prejšnjega odstavka, o tem ni dolžan obvestiti posa-
meznika, na katerega se podatki nanašajo.

15.f člen
Za izvrševanje nalog obračuna prispevka Radiotelevizi-

ja Slovenija vodi in vzdržuje:
– evidenco zavezancev s televizijskimi sprejemniki,
– evidenco zavezancev z radijskimi sprejemniki,
– evidenco neplačnikov.

15.g člen
Evidence iz prejšnjega člena v delu, ki se nanaša na

fizične osebe, vsebujejo naslednje podatke:
– ime, priimek in naslov (ulica, kraj, hišna številka itd.),
– rojstne podatke,
– EMŠO,
– davčno številko,
– zaposlitev,
– znesek neporavnanega prispevka,
– znesek poravnanega prispevka,
– datum vnosa podatkov,
– označbo sprejemnika.
Evidenca pravnih oseb oziroma samostojnih podjetni-

kov posameznikov pa vsebuje naslednje podatke:
– naziv firme oziroma samostojnega podjetnika posa-

meznika,
– naslov,
– žiro račun,
– davčno številko,
– znesek neporavnanega prispevka,
– znesek poravnanega prispevka,
– datum vnosa podatkov,
– označbo sprejemnika.
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15.h člen
Podatki o zaposlitvi se zbirajo iz evidence Zavoda za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za invalidsko in
pokojninsko zavarovanje Slovenije in Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje.

EMŠO, rojstni podatki in podatki o naslovu se zbirajo iz
evidenc pristojnih upravnih enot oziroma iz evidenc uprav-
ljalca centralnega registra prebivalstva.

Vse podatke, navedene v prejšnjem členu Radiotelevi-
zija Slovenija lahko zbira tudi iz evidenc Davčne uprave
Republike Slovenije.

15.i člen
Glede obračunavanja in plačevanja prispevka, zamud-

nih obresti, prisilne izterjave in drugih vprašanj postopka se
uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 18/96, 87/97, 35/98 – odl. US, 82/98 in
91/98).“

7. člen
V 18. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni

tako, da se glasi:
“- predlaga vladi spremembo višine prispevka;“.
V prvem odstavku se v šesti alinei za besedo “sprejem-

nikov“ doda podpičje in besedilo do konca alinee nadome-
sti z besedilom “način plačevanja prispevkov za sprejemni-
ke;“.

Tretji odstavek se črta.

8. člen
V 20. členu se v petem odstavku se besedilo “soglasju

predstavništva zaposlenih v uredništvu,“ nadomesti z bese-
dilom “mnenju predstavništva programskih delavcev v ured-
ništvu,“.

9. člen
V 27. členu se za drugim odstavkom dodajo novi od-

stavki, ki se glasijo:
“Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se

kaznuje za prekršek posameznik, ki pridobi radijski oziroma
televizijski sprejemnik po tem, ko je podal izjavo iz četrtega
odstavka 15. člena, pa sprejemnika v zakonskem roku ne
prijavi.

Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba,
se kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 do 1,000.000
tolarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno kaznijo od
10.000 do 250.000 tolarjev.

Če stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje z de-
narno kaznijo od 50.000 do 500.000 tolarjev.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 150.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek posameznik, ki ima radijski oziroma
televizijski sprejemnik in je podal neresnično izjavo iz četrte-
ga odstavka 15. člena.

Če stori prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba,
se kaznuje z denarno kaznijo od 100.000 do 5,000.000
tolarjev, njena odgovorna oseba pa z denarno kaznijo od
100.000 do 500.000 tolarjev.

Če stori prekršek iz šestega odstavka tega člena posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, se kaznuje z de-
narno kaznijo od 50.000 do 500.000 tolarjev.

Z denarno kaznijo od 500.000 do 5,000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki opravlja dejavnost
kabelske distribucije, če pooblaščeni osebi Radiotelevizije
Slovenija ne posreduje podatkov, navedenih v 15.e členu;
njena odgovorna oseba se kaznuje z denarno kaznijo od
100.000 do 500.000 tolarjev.

Z denarno kaznijo od 500.000 do 2,000.000 tolarjev
se kaznuje za prekršek posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost kabelske distribucije, če pooblaščeni osebi Ra-
diotelevizija Slovenija ne posreduje podatkov, navedenih v
15.e členu.“

10. člen
Ob prvi spremembi višine prispevka glede na porast

življenjskih stroškov se lahko upošteva porast življenjskih
stroškov od zadnje določitve naročnine s sklepom o soglas-
ju k višini RTV naročnine (Uradni list RS, št. 2/99).

11. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 2. točka

prvega odstavka 378. člena zakona o obligacijskih razmer-
jih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 2/89, 45/89 in
57/89).

12. člen
Statut Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Uradni

list RS, št. 66/95) in pravilnik o načinu prijavljanja in odjav-
ljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci na-
ročnikov ter o načinu plačevanja RTV – naročnine (Uradni
list RS, št. 39/97) je potrebno uskladiti z določbami tega
zakona najkasneje v 6 mesecih po njegovi uveljavitvi.

13. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 010-01/90-4/81
Ljubljana, dne 26. oktobra 1999.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4208. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

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

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Romuniji, s sedežem v Varšavi imenujem
Zvoneta Dragana.

Št. 001-09-14/99
Ljubljana, dne 22. oktobra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.



Stran 13376 / Št. 88 / 29. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA

4209. Odredba o obsegu carinske kvote za določeno
blago, ki je še na voljo za razdelitev po uredbi
o začasni uporabi sporazuma o prosti trgovini
med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke

Na podlagi 7. člena uredbe o začasni uporabi sporazu-
ma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Makedonijo za kmetijske in živilske izdelke (Uradni list RS,
št. 13/99, 31/99 in 45/99) izdaja minister za ekonomske
odnose in razvoj

O D R E D B O
o obsegu carinske kvote za določeno blago, ki je

še na voljo za razdelitev po uredbi o začasni
uporabi sporazuma o prosti trgovini med

Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za
kmetijske in živilske izdelke

1. člen
Carinska kvota po uredbi o začasni uporabi sporazuma

o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Ma-
kedonijo za kmetijske in živilske izdelke (Uradni list RS, št.
13/99, 31/99 in 45/99), v okviru katere uvoz na podlagi
izdanih odločb ni bil v celoti izvršen, je na voljo za razdelitev
za naslednje blago in v obsegu:

Tarifna Poimenovanje Obseg carinske
oznaka kvote (v hl)

2204 Vino iz svežega grozdja, vključ-
no ojačena vina; grozdni mošt
razen tistega iz tar. št. 2009
– druga vina; grozdni mošt, ka-
terega fermentacija je ustavljena
z dodajanjem alkohola

220429 – – drugo (v posodah nad 2 l)
– – – drugo
– – – – z volumsko vsebnostjo
alkohola do vključno 13 vol.%
– – – – – druga (ne kakovostna)
– – – – – – druga

2204 29 750 – – – – – – – drugje 3000

2. člen
Za blago iz prejšnjega člena se uporablja carinska stop-

nja “prosto“, posebne uvozne dajatve se ne plačujejo.

3. člen
Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru

carinske kvote iz 1. člena se vloži pri Ministrstvu za ekonom-
ske odnose in razvoj najkasneje pet dni po začetku veljavno-
sti te odredbe.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 543060
Ljubljana, dne 21. oktobra 1999.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose
in razvoj

4210. Odredba o izobraževalnih progamih poklicnega
usposabljanja

Na podlagi 146. in 147. člena zakona o varnosti cest-
nega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za
šolstvo in šport

O D R E D B O
o izobraževalnih progamih poklicnega

usposabljanja

1. člen
Udeleženci izobraževanja po izobraževalnih programih

poklicnega usposabljanja, ki so bili sprejeti po predpisih, ki
so veljali pred 15. 3. 1996, in so bili razpisani pred uveljavi-
tvijo te odredbe, si lahko pridobijo javnoveljavno listino po
prejšnjih predpisih najkasneje do 31. septembra leta 2002.

Ti programi so:
Promet in zveze
– Voznik inštruktor,
– Učitelj predpisov o varnosti cestnega prometa.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-24/99-3
Ljubljana, dne 17. septembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4211. Odredba o izobraževalnem progamu Redno
obnavljanje in dopolnjevanje znanja za voznike
inštruktorje in učitelje predpisov

Na podlagi 147. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za šolstvo
in šport

O D R E D B O
o izobraževalnem progamu Redno obnavljanje in
dopolnjevanje znanja za voznike inštruktorje in

učitelje predpisov

 1. člen
Minister pristojen za šolstvo in šport sprejme izobraže-

valni program Redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja za
voznike inštruktorje in učitelje predpisov vključno s pogoji za
izvajanje, ki so sestavni del programa.

2. člen
Izobraževalni program Redno obnavljanje in dopolnje-

vanje znanja za voznike inštruktorje in učitelje predpisov je
sestavljen iz:

I. SPLOŠNI DEL

1. Ime programa:
Redno obnavljanje in dopolnjevanje znanja za voznike

inštruktorje in učitelje predpisov.
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2. Cilji programa:
Cilji programa Redno obnavljanje in dopolnjevanje zna-

nja za voznike inštruktorje in učitelje predpisov so predvsem
permanentno dopolnjevanje in obnavljanje pridobljenega
znanja iz vzgoje kandidatov za voznike motornih vozil, osvoji-
tev sodobnih metod poučevanja in stalno seznanjanje z no-
vostmi, ki so predpisane z zakonskimi in drugimi predpisi.

3. Trajanje izobraževanja:
6 ur organiziranega izobraževalnega dela.
4. Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:
Med izvajanjem programa za redno obnavljanje in do-

polnjevanje znanja za voznike inštruktorje in učitelje predpi-
sov je možno sprotno preverjanje znanja, po koncu progra-
ma pa je obvezno ocenjevanje znanja.

5. Pogoji za vključitev:
Voznik motornega vozila, ki ima uspešno končan pro-

gram za usposabljanje Voznik inštruktor ali uspešno končan
program za usposabljanje Učitelj predpisov.

6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževa-
nja:

Dokončanje izobraževanja je možno le takrat, ko je
kandidat prisoten na vseh urah izvedbe enega programa.

II. POSEBNI DEL

1. Predmetnik in učni načrt:
a) Predpisi o varnosti cestnega prometa z načeli varne

vožnje in nevarnosti, ki nastanejo zaradi dejanj v prometu, ki
niso v skladu s cestnoprometnimi predpisi.

b) Osnove psihologije z načeli etike v cestnem pro-
metu. 

c) Osnove teorije pouka (didaktika). 
d) Poznavanje motornih vozil.
2. Učni načrt: Učni načrt predpiše minister pristojen za

šolstvo in šport vsako leto s sklepom.
3. Kadrovski pogoji – znanja, ki jih morajo imeti izvajal-

ci posameznega predmeta: 
a) Predpisi o varnosti cestnega prometa – učitelj pred-

pisov z najmanj višjo strokovno izobrazbo in najmanj pet let
delovnih izkušenj na tem področju. 

b) Osnove psihologije z načeli etike v cestnem prometu
– visoka izobrazba, profesor psihologije ali profesor sociolo-
gije. 

c) Osnove teorije pouka (didaktika) – visoka izobrazba,
profesor pedagogike. 

d) Poznavanje motornih vozil – višja izobrazba tehnične
usmeritve.

4. Materialni pogoji, ki jih morajo imeti izvajalci posa-
meznega predmeta: 

Ustrezno opremljena šolska učilnica za poučevanje teo-
rije z ločenimi sanitarnimi prostori v neposredni bližini šol-
skega prostora ter predpisani učni pripomočki (učni pripo-
močki predpisani za učilnico avto šole).

5. Organizacija izvajanja izobraževalnega programa: 
Program se izvede strnjeno v enem dnevu. V času

izvajanja programa v učilnici ne sme biti več kot 30 udele-
žencev.

6. Listina:
Udeleženec programa prejme po uspešno končanem

programu potrdilo, ki je osnova za podaljšanje dovoljenja za
voznika inštruktorja ali učitelja predpisov. Listino izda poob-
laščeni izvajalec programa.

Na potrdilu morajo biti naslednji podatki:
– naziv in naslov izvajalca,
– ime in priimek udeleženca,
– rojstni podatki udeleženca,
– naslov udeleženca,
– datum, pečat in podpis pooblaščene osebe.

3. člen
Izobraževalni program iz prejšnjega člena je javnove-

ljaven.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-24/99-2
Ljubljana, dne 16. septembra 1999.

dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister

za šolstvo in šport

4212. Odredba o prepovedi uporabe določenih zdravil
zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi
ostankov teh zdravil v živilih

Na podlagi štiriindvajsete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi uporabe določenih zdravil zaradi

preprečevanja škodljivih posledic zaradi
ostankov teh zdravil v živilih

1. člen
Da bi se preprečil vnos škodljivih snovi v prehrambeno

verigo v Republiki Sloveniji, se pri živalih, ki so namenjene
za proizvodnjo živil, prepoveduje uporaba zdravil, ki vsebu-
jejo:

– podraščec (Aristolochia spp.) in njegove pripravke,
– kloramfenikol (chloramphenicol),
– kloroform (chloroform),
– klorpromazin (chlorpromazine),
– kolhicin (colchicine),
– dapson (dapsone),
– dimetridazol (dimetridazole),
– metronidazol (metronidazole),
– nitrofurane, vključno s furazolidonom (furazolidone),
– ronidazol (ronidazole).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-02-146/99
Ljubljana, dne 22. oktobra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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4213. Odredba o prepovedi prometa in uporabe
določenih zdravil zaradi preprečevanja
škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v
živilih

Na podlagi štiriindvajsete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o prepovedi prometa in uporabe določenih

zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic
zaradi ostankov teh zdravil v živilih

1. člen
Da bi se preprečil vnos škodljivih snovi v prehrambeno

verigo v Republiki Sloveniji, se prepoveduje promet in upo-
raba zdravil v veterinarski medicini, ki vsebujejo:

1. stilbene, njihove derivate, soli in estre,
2. tireostatike,
3. agoniste,
4. goveji somatotropin (BST), razen pod pogoji, dolo-

čenimi s to odredbo.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tej odredbi, pomenijo:
– farmske živali so domače živali in farmsko gojene

divje živali naslednjih vrst: govedo, prašiči, ovce, koze, do-
mači kopitarji, perutnina in kunci ter farmsko gojeni divji
prežvekovalci;

– uporaba v terapevtske namene pomeni dajanje odo-
brenega zdravila posamezni živali po pregledu in z dovolje-
njem pristojnega doktorja veterinarske medicine za zdravlje-
nje plodnostnih motenj, za prekinitev brejosti in v primeru
uporabe β-agonistov za inhibicijo materničnih kontrakcij pri
kravah ob telitvi, za zdravljenje respiratornih problemov pri
kravah in za inhibicijo materničnih kontrakcij pri konjih, oslih
in zebrah ter njihovih križancih, ki se ne redijo za proizvod-
njo mesa;

– uporaba v zootehnične namene pomeni dajanje odo-
brenega zdravila z estrogenim, gestagenim ali androgenim
delovanjem posamezni farmski živali po pregledu in z dovo-
ljenjem pooblaščenega doktorja veterinarske medicine za
sinhronizacijo estrusa, izključno v namen presajanja zarod-
kov oziroma pri živalih iz akvakultur, dajanje zdravila skupini
živali iz reje, v skladu z veterinarskim receptom pristojnega
doktorja veterinarske medicine, izključno za invertiranje
spola;

– odobreno zdravilo je zdravilo za uporabo v veterinar-
ski medicini, ki ima veljavno dovoljenje za promet v Republi-
ki Sloveniji;

– hišne živali so psi, domače mačke, sobne ptice, mali
glodalci, terarijske, akvarijske in druge živali, ki se vzrejajo
ali redijo za družbo, varstvo ali pomoč človeku;

– živali iz akvakulture so farmsko gojene žive ribe, raki
in školjke, vključno z ujetimi živalmi teh vrst, namenjenimi za
gojenje.

3. člen
Prepovedano je:
a) dajanje zdravil, razen v terapevtske namene, katerih

učinkovine imajo tireostatsko, estrogeno, androgeno ali ge-
stageno delovanje oziroma vsebujejo β-agoniste, farmskim
živalim ali živalim iz akvakulture;

b) reja, razen pod uradnim nadzorom, živali, ki so jim
bila dana zdravila iz točke a) tega člena, ter promet in klanje
za prehrano ljudi farmskih živali, ali živali iz akvakulture, ki so
jim bila dana zdravila iz točke a) tega člena, ali je bila v njih
dokazana prisotnost učinkovin iz točke a) tega člena;

c) dajanje v promet za prehrano ljudi živali iz akvakultur,
ki so jim bila dana zdravila iz točke a) tega člena in izdelkov
iz teh živali;

d) dajanje v promet mesa, pridobljenega iz živali iz
točke b) tega člena;

e) predelava mesa iz točke d) tega člena.

4. člen
Prepoved prometa in uporabe zdravil iz 1. in 2. točke

1. člena te odredbe velja za vse farmske živali.

5. člen
Prepoved prometa in uporabe zdravil iz 3. točke 1.

člena te odredbe velja za uporabo pri živalih, katerih meso in
proizvodi so namenjeni za prehrano ljudi, razen za namene
in pod pogoji, določenimi v 9. členu te odredbe.

6. člen
Prepoved prometa in uporabe zdravil iz 4. točke 1.

člena te odredbe velja za uporabo pri kravah molznicah.

7. člen
Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena te odredbe je

pri farmskih živalih v terapevtske namene dovoljena uporaba
odobrenih zdravil, ki vsebujejo β-estradiol 17, testosteron in
progesteron in derivatov, ki takoj po absorpciji z mesta
dajanja s hidrolizo razvijejo matično spojino.

Zdravila iz prejšnjega odstavka lahko daje le pristojni
doktor veterinarske medicine pod naslednjimi pogoji:

– da jih daje v injekcijski obliki ali
– da jih daje v obliki nožničnih spiral, vendar ne implan-

tatov, za zdravljenje motenj v delovanju jajčnikov in
– da jih daje farmskim živalim, ki so jasno in vidno

označene.

8. člen
O uporabi zdravil iz prvega odstavka prejšnjega člena

je treba voditi evidenco, ki mora obsegati najmanj:
– način zdravljenja,
– vrsto odobrenega zdravila,
– datum zdravljenja in
– oznako zdravljene živali.
Evidenca mora biti na razpolago veterinarskemu inš-

pektorju, če jo le-ta zahteva.

9. člen
Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena te odredbe je

dovoljena uporaba v terapevtske namene odobrenih zdravil,
ki vsebujejo:

– altrenogest (alil-trenbolon), če se daje peroralno,
– β-agoniste za dajanje konjem, oslom, zebram in nji-

hovim križancem ter hišnim živalim v skladu z navodili za
uporabo,

– odobrenih zdravil v injekcijski obliki, ki vsebujejo
β-agoniste za inhibicijo materničnih kontrakcij pri kravah
med telitvijo.

Zdravila iz prejšnjega odstavka lahko daje samo pristoj-
ni doktor veterinarske medicine.

Ne glede na prejšnji odstavek je uporaba v terapevtske
namene zdravil iz prvega odstavka tega člena prepovedana
pri živalih, ki so namenjene za proizvodnjo živil, vključno s
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plemenskimi živalmi proti koncu njihovega reprodukcijskega
življenja.

O uporabi zdravil iz prvega odstavka tega člena mora
pristojni doktor veterinarske medicine voditi evidenco, ki
mora vsebovati vsaj podatke iz prejšnjega člena.

10. člen
Imetniki živali ne smejo posedovati zdravil, ki vsebujejo

snovi iz 1. člena te odredbe.

11. člen
Ne glede na določbe 3., 4. in 5. člena te odredbe se

lahko v zootehnične namene uporabljajo odobrena zdravila,
ki vsebujejo učinkovine z estrogenim, androgenim ali gesta-
genim delovanjem, razen pri živalih, ki so namenjene za
proizvodnjo živil, vključno s plemenskimi živalmi proti koncu
njihovega reprodukcijskega življenja.

Zdravila iz prejšnjega odstavka lahko daje le pristojni
doktor veterinarske medicine. Živali, ki jim je bilo tako zdra-
vilo dano, morajo biti jasno in vidno označene. O uporabi
teh zdravil mora pristojni doktor veterinarske medicine voditi
evidenco, ki vsebuje vsaj podatke iz 8. člena te odredbe.

Pri živalih iz akvakultur se lahko za invertiranje spola
uporabljajo odobrena zdravila, ki vsebujejo učinkovine z an-
drogenim delovanjem izključno pri mladih ribah v prvih treh
mesecih skladno z veterinarskim receptom.

V primerih iz prejšnjega odstavka pristojni doktor veteri-
narske medicine izda veterinarski recept, na katerem mora
biti obvezno napisano “NON REPETATUR”. Z receptom
določi vrsto in količino zdravila ter način uporabe zdravila.

O izdanih receptih in o predpisanih zdravilih iz prejšnje-
ga odstavka mora pristojni doktor veterinarske medicine
voditi evidenco.

12. člen
Pravne ali fizične osebe, ki proizvajajo snovi s tireostat-

skim, estrogenim, androgenim ali gestagenim deovanjem ali
β-agoniste ali proizvajajo zdravila za uporabo v veterinarski
medicini, ki vsebujejo te snovi, morajo voditi kronološko
evidenco, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

– količino proizvedene ali dobavljene snovi oziroma
zdravila,

– količino snovi, izdane v promet oziroma količino sno-
vi, uporabljene za proizvodnjo zdravil za uporabo v veterinar-
ski medicine,

– osebno ime in naslov osebe, ki ji je bila snov oziroma
zdravilo izdano oziroma osebno ime in naslov osebe, od
katere je bila snov oziroma zdravilo nabavljeno.

Evidenco iz prejšnjega odstavka morajo voditi tudi vse
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo promet s snovmi iz
prejšnjega odstavka ali opravljajo promet z zdravili za upora-
bo v veterinarski medicini, ki vsebujejo te snovi.

Evidenca iz prvega in drugega odstavka tega člena
mora biti dostopna veterinarskemu inšpektorju, če jo zah-
teva.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-03-43/99
Ljubljana, dne 25. oktobra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4214. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Šentjur

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Šentjur

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šent-
jur, Ulica Dušana Kvedra 14, Šentjur. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šentjur.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava.

Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v pro-
storih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Šentjur.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-9/15-99
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4215. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Planina

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o go-
zdovih (Uradni list RS, št. 30/93) je minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Planina

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Planina, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
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2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se razgrne za 14 dni v

prostorih Občine Dobje pri Planini, Dobje pri Planini 26,
Dobje pri Planini. Javna razgrnitev se začne osmi dan po
objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe predstavniku
Zavoda za gozdove Slovenije, ki bo v tem času prisoten na
sedežu Občine Dobje pri Planini.

4. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravna-

va. Datum in kraj javne obravnave bo objavljen naknadno v
prostorih Občine Dobje pri Planini.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-9/14-99
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4216. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni
prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT
dovolilnic

Na podlagi 32., 33. in 64. člena ter 33.a do 33.h čle-
na zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št.
72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99) ter 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, odl. US, št.
20/95, 29/95 in 80/99) izdaja minister za promet in zveze

P R A V I L N I K
o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v

cestnem prometu in CEMT dovolilnic

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja način, merila in postopek za delitev

dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in
CEMT dovolilnic.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:
1. “Dovolilnica za mednarodni prevoz stvari” je listina,

ki jo Republika Slovenija na način, določen z mednarodno
pogodbo, pridobi od tuje države in omogoča domačemu
prevozniku enkratni dostop na ozemlje tuje države.

2. “Posebne vrste dovolilnic” so dovolilnice, ki pod
določenimi pogoji omogočajo domačemu prevozniku več-
kraten dostop na ozemlje tuje države ali enkraten dostop za
opravljanje določenih vrst prevoza (npr. za gradbeni mate-
rial, za dostop v luko ipd…).

3. “Ekološka točka” je dovolilnica, ki pod določenimi
pogoji omogoča domačemu prevozniku tranzit preko ozem-
lja Republike Avstrije.

4. “CEMT dovolilnice” Republika Slovenija pridobi od
organizacije CEMT (konferenca evropskih ministrov za trans-
port) na podlagi resolucije CEMT št. 26 z dne 14. 6. 1973
ter drugih resolucij CEMT in omogočajo domačemu prevoz-
niku neomejeno število dostopov na ozemlje držav članic
CEMT, za katere posamezna dovolilnica velja. Dovolilnica je
lahko veljavna celotno koledarsko leto (letna dovolilnica ze-
lene barve) ali pa samo 30 koledarskih dni (mesečna dovo-
lilnica rumene barve).

5. “CEMT” je Evropska konferenca ministrov za pro-
met, nevladna organizacija, ustanovljena leta 1953. V siste-
mu kvote dovolilnic CEMT za mednarodni prevoz stvari so-
delujejo države članice, katerih seznam je vsako leto nave-
den na CEMT dovolilnici.

6. “Večstranska uporaba” je možnost uporabe CEMT
dovolilnice za vožnje med državami članicami in za tranzit
preko njihovih ozemelj. Določene dovolilnice ne veljajo na
ozemlju Avstrije, Italije in Grčije.

7. “Delilec” je organizacija, ki ima javno pooblastilo, da
opravlja delitev in razdelitev dovolilnic med slovenske avto-
prevoznike.

8. “Delitev dovolilnic” pomeni izračun števila dovolilnic,
ki na podlagi kriterijev in meril za delitev pripadajo posamez-
nemu domačemu prevozniku, in določitev letnega plana.

9. “Razdelitev dovolilnic” pomeni dejansko fizično raz-
delitev dodeljenih dovolilnic med slovenske avtoprevoznike,
ki se opravi na način, ki ga določi delilec.

10. “Nerazdeljene dovolilnice” so tiste dovolilnice, ki
se v posameznem delilnem obdobju ne razdelijo prevozni-
kom zaradi zmanjšanja števila dodeljenih dovolilnic bodisi
zaradi neizpolnjevanja meril in kriterijev ali pa drugega razlo-
ga, določenega z zakonom o prevozih v cestnem prometu
(Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98 in 65/99,
v nadaljevanju ZPCP) in tem pravilnikom.

11. “Izkoriščenost dovolilnice v obe smeri” pomeni, da
prevoznik z eno dovolilnico opravi prevoz z natovorjenim
(polnim) vozilom v obe smeri.

12. Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak
pomen, kot ga imajo v ZPCP in mednarodnih pogodbah, ki
zavezujejo Republiko Slovenijo.

3. člen
Delitev dovolilnic, ekoloških točk in CEMT dovolilnic (v

nadaljnjem besedilu: dovolilnice) opravljata Gospodarska
zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) in Obrtna
zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) vsaka za
svoje člane, upoštevaje merila, pogoje in postopke, določe-
ne z ZPCP in tem pravilnikom.

Ministrstvo za promet in zveze (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo) dovolilnice, ki jih pridobi od tujih držav, prenese
praviloma enkrat letno zbornicama. Če je izmenjava dovolil-
nic med RS in tujo državo določena na kakšen drug način,
se prenos opravi večkrat letno.

Število dovolilnic, ki se prenese posamezni zbornici,
se ugotovi na podlagi števila dovolilnic, ki so jih v preteklem
letu glede na plane in pravilno uporabo pridobili člani zbor-
nic. Na podlagi tega števila in števila vseh dovolilnic, pridob-
ljenih od tujih držav, se izračuna odstotek dovolilnic, ki pri-
pada posamezni zbornici. Izračun se opravlja za vsako vrsto
dovolilnice oziroma vsako državo posebej.
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II. EVIDENCE

4. člen
Ministrstvo vodi evidenco prevoznikov in motornih vo-

zil, prijavljenih za prevoz stvari v mednarodnem cestnem
prometu, ki imajo licenco za opravljanje mednarodnih pre-
vozov stvari in so za dovolilnice zaprosili. Sestavni del te
evidence je tudi seznam prevoznikov, ki so upravičeni do
pridobitve dovolilnic.

Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi kot centralna
informatizirana baza, ki jo skupno vodita in vzdržujeta mini-
strstvo ter delilec. Zato imata tudi oba neposreden dostop
do evidence.

5. člen
V evidenci mednarodnih prevoznikov in seznamu med-

narodnih prevoznikov, upravičenih do dodelitve dovolilnic,
ministrstvo in delilec vodita in vzdržujeta naslednje podatke:

– matična številka, davčna številka in sedež prevoz-
nika,

– firma družbe ali samostojnega podjetnika posamez-
nika, ime in priimek odgovorne osebe za prevoze,

– številka in veljavnost izdane licence, vrsta prevozov,
za katere je izdana licenca, znamka, tip in registracijska
številka ter drugi podatki o vozilih, za katere so bile izdane
kopije licenc in je potrebna dovolilnica,

– ime in priimek, EMŠO ter izobrazba zaposlenih voz-
nikov,

– obsodbe za kazniva dejanja zoper premoženje, go-
spodarstvo ali varnost javnega prometa in izrečene kazni za
storjene prekrške opravljanja prevozov oseb ali stvari v no-
tranjem in mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne
licence,

– podatki o poravnanih davčnih obveznostih,
– izrečeni ukrepi zoper prevoznike na podlagi ZPCP

oziroma mednarodnih pogodb.
Seznam prevoznikov, upravičenih do dodelitve dovolil-

nic, sestavljajo prevozniki, ki so pri delilcu vložili vlogo za
dodelitev dovolilnic. Prevoznikov, ki te vloge ne oddajo, se
na ta seznam ne uvrsti in se jih pri delitvi dovolilnic ne
upošteva.

V seznamu prevoznikov, upravičenih do dodelitve do-
volilnic, se vodijo tudi podatki o vrsti in številu dodeljenih
dovolilnic posameznemu prevozniku. Ti podatki so javni in
se objavijo na domači spletni strani delilca. Objavljeni podat-
ki vsebujejo matično številko prevoznika, firmo ter število in
vrsto dodeljenih ter porabljenih dovolilnic. Do vzpostavitve
neposredne računalniške povezave delilec po vsaki oprav-
ljeni obdobni razdelitvi dovolilnic ministrstvu na drugem elek-
tronskem mediju dostavi podatke o razdeljenih dovolilnicah.

6. člen
Podatki iz prejšnjega člena se vodijo ves čas, ko je

prevoznik vpisan v evidenco prevoznikov. V obliki arhiva pa
se podatki hranijo še 5 let od dne, ko je prevoznik izbrisan iz
evidence cestnih prevoznikov. Ti podatki se lahko posredu-
jejo tudi drugim državnim organom in izdajateljem licenc, če
to zahtevajo in je njihova zahteva povezana izključno s pre-
vozniško dejavnostjo, s katero se ukvarjajo subjekti, katerih
podatki se vodijo v evidencah iz tega člena.

Prevoznika se izbriše iz evidence prevoznikov:
– če prevozniku preneha veljavnost licence za oprav-

ljanje prevozov v cestnem prometu – z dnem prenehanja
veljavnosti licence;

– če je prevoznik izbrisan iz sodnega registra oziroma
vpisnika samostojnih podjetnikov – z dnem izbrisa.

Izbris iz evidence opravi delilec po predhodni odobritvi
ministrstva, vendar najkasneje po preteku štirinajstih dni po
prenehanju veljavnosti licence.

7. člen
Vlogo za vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov se

vloži na ministrstvu na obrazcu, ki je Priloga 1 tega pravilni-
ka. Ministrstvo v roku 15 dni prevoznika, ki izpolnjuje pogoje
za vpis, vpiše v evidenco mednarodnih prevoznikov in o tem
obvesti zanj pristojnega delilca.

III. MERILA IN KRITERIJI ZA DELITEV

8. člen
Dovolilnice lahko pridobi domača pravna ali fizična ose-

ba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima licenco za opravljanje mednarodnega prevo-

za stvari,
– da je vpisana v evidenco mednarodnih prevoznikov,

ki jo v okviru evidence prevoznikov vodi ministrstvo, pristoj-
no za promet,

– da je pri delilcu pravočasno vložila vlogo za dodelitev
dovolilnic.

9. člen
Delilec pri delitvi dovolilnic upošteva naslednje kriterije

in merila:
– število in kvaliteto motornih vozil, prijavljenih za oprav-

ljanje prevozov v cestnem prometu ob koncu obdobja okto-
ber-oktober zadnjega delilnega leta,

– odstotek pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic
za posamezne prevoze v obdobju oktober-oktober,

– uporabo oprtnega vlaka v obdobju iz prejšnje alinee in
– kršitve določil tega pravilnika in ZPCP.
Prevozniku, ki prvič zaprosi za dodelitev dovolilnic (novi

prevoznik) se pri dodelitvi dovolilnic upošteva število in kvali-
teta vozil. Pri tem imajo prednost prevozniki z okolju prijaz-
nejšimi vozili (EURO 1 in EURO 2), kar se ugotavlja na
podlagi predpisov in standardov, ki urejajo to področje.

10. člen
Če prevoznik zmanjša vozni park oziroma število vozil,

s katerimi opravlja prevoze stvari v mednarodnem cestnem
prometu, mu delilec zmanjša naslednji letni plan dodelitve
dovolilnic za takšen odstotek, za kakršnega je zmanjšal voz-
ni park, razen, če je z zmanjšanim voznim parkom pravilno
uporabil vse dodeljene dovolilnice in ni prenesel več kot
10% dovolilnic na druge prevoznike.

Če prevoznik poveča vozni park, se mu naslednji letni
plan ne poveča.

11. člen
Prevoznik mora pravilno uporabiti vse dodeljene dovo-

lilnice. Kolikor ne uporabi vseh dodeljenih dovolilnic, mu
delilec zmanjša število dodeljenih dovolilnic za naslednje
delilno obdobje, in sicer za isto število dovolilnic, kot jih
prevoznik ni uporabil ali jih ni uporabil na predpisan način.

Prevozniku delilec v tekočem delilnem obdobju dodeli
vse dovolilnice, določene z letnim planom za to obdobje, če
je vrnil pravilno uporabljenih:
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– 60% dovolilnic iz preteklega obdobja in
– 100% dovolilnic iz vseh predpreteklih obdobij.
Prevoznik, ki za preteklo obdobje vrne najmanj 40% in

za predpretekla vse prejete dovolilnice, lahko pridobi dovo-
lilnice v tekočem obdobju, vendar se mu število dodeljenih
dovolilnic zmanjša sorazmerno z vrnjenimi. Navedeno ne
velja za elektronske ekološke točke.

Prevoznik, ki za preteklo delilno obdobje ni vrnil vsaj
40% pravilno uporabljenih dovolilnic, v tekočem obdobju ne
more pridobiti nobene dovolilnice. Dovolilnice, ki bi jih v
skladu z letnim planom moral dobiti za to obdobje, se uvrsti-
jo med nerazdeljene dovolilnice.

Ob izvajanju izračuna redne dodelitve ekoloških točk
ima lahko prevoznik na računu maksimalno 17% ekoloških
točk, ki jih je pridobil z zadnjo delitvijo. Število točk nad 17%
(višek) se prevozniku odbije od tekoče delitve.

Prevoznikom, ki imajo v času izvajanja redne delitve na
računu več kot 60% ekoloških točk, pridobljenih na zadnji
delitvi, se dodelitev ne opravi, višek ekoloških točk nad 60%
se nakaže na nacionalni račun. S tako pridobljenimi eko-
loškimi točkami se v delilnem obdobju poveča maksimalna
kvota ekoloških točk, ki je na razpolago za delilno obdobje.

V primeru, da ima prevoznik sezonski značaj prevozov,
lahko sezonska nihanja pokrije z uporabo nagradnih eko-
loških točk, ki jih je pridobil za uporabo oprtnega vlaka v
preteklih obdobjih.

12. člen
Ekološke točke za tranzit preko Republike Avstrije se

lahko dodelijo samo prevoznikom za vozila, ki za en prehod
preko Avstrije ne potrebujejo več kot 9 ekoloških točk (oko-
lju bolj prijazna vozila). Število elektronskih točk, ki jih bo
Republika Slovenija dobila od Evropske zveze v naslednjih
letih, je razvidno iz tabele št. I.

Tabela I

Leto Letna kvota

1999 377.209
2000 361.946
2001 352.498
2002 325.606
2003 290.720

Ekološke točke se prevoznikom dodelijo v elektronski
obliki (polnjenje elektronskega števca), nagradne ekološke
točke pa se dodelijo v papirni obliki, do limita 22.6% od
skupnega števila elektronskih točk za posamezno leto.

Prevoznik, ki opravi en tranzit preko Republike Avstrije
z oprtnim vlakom, pridobi nagradne točke iz tabele II, ki se
prevozniku dodelijo glede na podatke iz predpreteklega me-
seca.

Prevozniki lahko letno opravijo 23.000 voženj z oprt-
nim vlakom, za katere pridobijo nagradne ekološke točke. V
primeru, da je letno opravljeno več voženj z oprtnim vlakom,
pridobijo prevozniki nagradne bilateralne dovolilnice za Re-
publiko Avstrijo v razmerju: za opravljene štiri vožnje z oprt-
nim vlakom pridobi prevoznik eno nagradno bilateralno do-
volilnico. V primeru, da je preseženo število 23.000 voženj
z oprtnim vlakom, se posameznemu prevozniku dodeli so-
razmerni delež nagradnih ekoloških točk in bilateralnih do-
volilnic.

Tabela II

Leto Razpoložljivo število Število nagradnih
nagradnih ekoloških ekoloških točk,

točk ki jih prevoznik
pridobi za eno vožnjo

z oprtnim vlakom

1999 85.282 3.70
2000 81.831 3.55
2001 79.695 3.46
2002 73.615 3.19
2003 65.728 2.85

Prevozniki morajo s prevozi z oprtnim vlakom pridobiti
toliko nagradnih ekoloških točk, da njihovo število v pred-
preteklem delilnem obdobju znaša najmanj 20% plana do-
delitve ekoloških točk. Prevozniku, ki tega pogoja ne izpol-
ni, se v tekočem delilnem obdobju zmanjša število dodelje-
nih ekoloških točk za ustrezen odstotek glede na tabe-
lo št. III:

Tabela III

Odstotek pridobljenih ekoloških Odbitek
nagradnih točk v predpreteklem ekoloških točk
delilnem obdobju glede na plan od plana v %

ekoloških točk

20 ali več 0
19 1
18 2
17 3
16 4
15 5
14 6
13 7
12 8
11 9
10 10
9 11
8 12
7 13
6 14
5 15
4 16
3 17
2 18
1 19
0 20

IV. REZERVNA KVOTA DOVOLILNIC

13. člen
Delilec od skupnega števila pridobljenih dovolilnic, ra-

zen CEMT in letnih dovolilnic, izloči rezervo za omogočanje
nujnih in strateško pomembnih prevozov. Rezerva znaša 1%
celotne kvote vseh pridobljenih dovolilnic in je shranjena pri
delilcu.

14. člen
Ministrstvo rezervo uporabi za nujne intervencije za

nepredvidene prevoze in preprečevanje večjih motenj v gos-
podarstvu.

15. člen
Prevoznik, ki želi pridobiti dovolilnico iz rezervne kvote,

vloži vlogo za dodelitev pri delilcu, ki jo skupaj s svojim
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mnenjem posreduje ministrstvu. Kadar ministrstvo dodelitev
odobri, o tem obvesti prevoznika in delilca, ki dodelitev
izvede.

16. člen
Ministrstvo lahko po izteku polovice delilnega leta odre-

di sprostitev 50% nerazdeljenih dovolilnic za razdelitev pre-
voznikom, ostanek dovolilnic v rezervi pa mora sprostiti do
konca delilnega leta.

V. NERAZDELJENE DOVOLILNICE

17. člen
Nerazdeljene dovolilnice delilec dodeli in razdeli pre-

voznikom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo vrnjenih najmanj 90% dovolilnic iz tekočega

obdobja in 100% iz vseh preteklih obdobij,
– imajo nad 70% dovolilnic izkoriščenih s polnimi vozili

v obeh smereh, upoštevajoč izjeme iz 18. člena, in
– imajo 100% pokrite prenose, kar pomeni, da so vse

dovolilnice, ki so jih prenesli na druge prevoznike (posodili),
tudi dobili vrnjene.

Prednost imajo prevozniki, ki:
– imajo višji odstotek izkoriščenosti dovolilnic v obe

smeri,
– so že prejeli avans za naslednja obdobja,
– pridobivajo dovolilnice s prenosi od drugih prevozni-

kov.

VI. KRITIČNE DOVOLILNICE

18. člen
Ministrstvo sestavi in najmanj enkrat letno v Uradnem

listu RS objavi seznam tistih vrst dovolilnic, ki ne zadoščajo
potrebam slovenskih prevoznikov (kritične dovolilnice). Ob
uveljavitvi tega pravilnika je seznam kritičnih dovolilnic v
Prilogi II tega pravilnika.

Kritične dovolilnice prevoznik ne sme uporabiti za pre-
voze:

– s samostojnimi tovornimi vozili in skupino vozil do 12
ton nosilnosti. To ne velja za vozila s hladilno komoro-hladil-
nike, vozila za prevoz osebnih vozil in vozila za prevoz nevar-
nih snovi,

– z vozili z avtomatskim razkladanjem (prekucniki), ra-
zen tistih, ki imajo za priklopno vozilo potrdilo TIR.

Izkoriščenost dovolilnic v obe smeri mora za kritične
dovolilnice znašati najmanj 70% dodeljenih dovolilnic v delil-
nem obdobju. Prevozniku, ki ne dosega tega odstotka, deli-
lec zmanjša dodelitev dovolilnic za toliko odstotkov, za koli-
kor odstotkov prevoznik ni dosegel zahtevanega razmerja.
Če prevoznik tega razmerja ne doseže v treh delilnih obdob-
jih, mu delilec sorazmerno zmanjša letni plan dodelitve.
Določba tega odstavka ne velja za vozila s cisternami.

Vozila za prevoz vozil, zabojnikov, hlodovine in vozila s
hladilnimi komorami morajo imeti izkoriščenost dovolilnic v
obe smeri najmanj 50%.

Prevozniku, ki je na novo vpisan v evidenco mednarod-
nih prevoznikov, se eno leto po vpisu v evidenco v planu ne
more določiti kritičnih dovolilnic in CEMT dovolilnic. Ravno
tako niso dovoljeni prenosi dodeljenih kritičnih dovolilnic na
nove prevoznike.

V drugem delilnem letu po vpisu v evidenco se prevoz-
niku v planu lahko določijo tudi kritične dovolilnice, ob upo-
števanju meril in kriterijev iz tega pravilnika, če delilec razpo-
laga z dovolilnicami, pridobljenimi z zmanjšanjem planov

prevoznikov, ki so nepravilno ali v zmanjšani meri uporabljali
dovolilnice. To delilec ugotavlja na podlagi števila nerazde-
ljenih dovolilnic, ki so bile naknadno dodeljene v posamez-
nih obdobjih. Na podlagi tega števila delilec lahko izračuna,
če je posamezno vrsto dovolilnice mogoče dodeliti tudi no-
vim prevoznikom, ki teh dovolilnic še niso prejemali.

VII. UPORABA DOVOLILNICE

19. člen
Prevozniki vračajo uporabljene in neuporabljene dovo-

lilnice delilcu. Pri vračilu dovolilnic mora prevoznik predložiti
tudi seznam uporabljenih in neuporabljenih dovolilnic. Deli-
lec mu na primeren način izda potrdilo o vrnjenih dovolilni-
cah.

Da je bila dovolilnica ukradena, prevoznik dokazuje s
policijskim zapisnikom. Za izgubljene in uničene dovolilnice
mora prevoznik delilcu podati pismeno izjavo.

Ukradene, izgubljene in uničene dovolilnice, delilec
upošteva kot vrnjene, če je prevoznik ravnal v skladu s
prejšnjim odstavkom.

20. člen
Prevoznik je dolžan vrniti uporabljene dovolilnice naj-

manj deset dni pred datumom prevzema novih dovolilnic.
Seznam iz prejšnjega člena mora za uporabljene dovolilnice
vsebovati poleg številke dovolilnice tudi številke prevoznic
(CMR) in številke faktur za prevoz, za katerega je dovolilnico
uporabil.

Prevoznik lahko uporabi dovolilnico samo za prevoz z
vozili, za katere je potrebna dovolilnica in jih imata mini-
strstvo in delilec v evidenci, ter jih je prevoznik prijavil.Če se
dovolilnica uporabi za prevoz z drugimi vozili, je uporabljena
nepravilno.

Nadzor nad pravilno uporabo dovolilnic izvajata delilec
in ministrstvo, vsak zase in ločeno.

Delilec prevozniku izda nove kritične dovolilnice le, če
je prevoznik že dodeljene dovolilnice pravilno uporabil tako,
da se registrska številka vozila, vpisana na dovolilnici, ujema
s kopijo licence, izdane za to vozilo in tega prevoznika.

Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z dolo-
čili ZPCP, tega pravilnika in drugih predpisov, ki se nanašajo
na delitev in uporabo dovolilnic, predvsem pa ne sme prevo-
za opraviti brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico in
dovolilnice preprodajati ali prenašati na druge prevoznike.
Prenos na drugega prevoznika je možen samo v skladu z
določili tega pravilnika.

Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik vrniti delil-
cu, in sicer najkasneje do prvega novembra tekočega delil-
nega leta. Do tega datuma vrnjene neuporabljene dovolilni-
ce ne vplivajo na spremembo letnega plana prevoznika.

VIII. POSTOPEK DELITVE DOVOLILNIC

21. člen
Prevoznik, ki želi prvič pridobiti dovolilnice ali ki želi

povečanje plana dovolilnic, mora v času od 15. oktobra do
15. novembra tekočega leta vložiti pisno vlogo pri delilcu. V
vlogi mora prevoznik navesti in utemeljiti potrebe po številu
in vrstah dovolilnic.

Delilec prevoznika, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev
dovolilnic, vpiše v seznam mednarodnih prevoznikov, ki so
upravičeni do pridobitve dovolilnic (v nadaljnjem besedilu:
seznam).
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Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih navede v
vlogi za pridobitev dovolilnic, dolžan pa je delilcu nemudo-
ma sporočiti spremembo teh podatkov.

22. člen
Prevozniku, vpisanemu v seznam iz drugega odstavka

5. člena tega pravilnika, mora delilec določiti letni plan do-
delitve dovolilnic najkasneje do 30. novembra tekočega le-
ta. V planu so navedene vse vrste in število dodeljenih
dovolilnic za mednarodni prevoz stvari. Po določitvi letnih
planov delitve je delilec dolžan posameznega prevoznika
pisno obvestiti o dodeljenih dovolilnicah.

23. člen
Delilec letni plan delitev praviloma razdeli na štiri delilna

obdobja in vsakemu prevozniku določi število dovolilnic, ki
mu glede na tako razdelitev pripadajo v posameznem delil-
nem obdobju.

Če prevoznik nepravilno uporablja ali uporablja dovolil-
nice v nasprotju z določili tega pravilnika, mu delilec takoj v
naslednjem delilnem obdobju zmanjša število dodeljenih do-
volilnic v sorazmerju, določenim s tem pravilnikom glede na
posamezne kršitve in kriterije. Če se te kršitve oziroma ne-
pravilna uporaba ponavljajo oziroma dogajajo v dveh delilnih
obdobjih, delilec prevozniku zmanjša letni plan dodelitve
dovolilnic. Tudi uskladitev letnega plana se izvede v soraz-
merju z odstotkom, določenim s tem pravilnikom, pri posa-
meznem merilu, kriteriju oziroma kršitvi.

24. člen
Delilec prevozniku pošlje vabilo na delitev za posamez-

no delilno obdobje, skupaj z odločbo o dodelitvi vrst in
številu dovolilnic za posamezno delitev. Prevoznik lahko v
roku osmih dni od prejema odločbe vloži pritožbo pri delilcu,
ki pritožbo obravnava. Pritožba ne zadrži izvršitve.

Če delilec ugotovi, da je v postopku delitve bila storje-
na napaka oziroma niso bile upoštevane določbe zakona in
tega pravilnika, svojo odločitev ustrezno spremeni. V prime-
ru, da delilec izpodbijane odločbe ne nadomesti z novo,
pritožbo prevoznika pošlje v reševanje ministrstvu, pristojne-
mu za promet.

Delilec mora ministrstvu, pristojnemu za promet, sku-
paj s pritožbo odstopiti vso dokumentacijo, potrebno za
odločanje o stvari.

Delilec dovolilnic in ministrstvo, pristojno za promet,
vročata svoje odločbe ali druge spise prevoznikom na sede-
žu, ki so ga navedli v postopku za pridobitev licence. Če
prevoznik dvakrat zapored ne prevzame pošte, delilec oziro-
ma ministrstvo, pristojno za promet, odločbo objavi za 15
dni na svoji oglasni deski. S tem se šteje, da je vročitev
opravljena.

25. člen
Delilec organizira razdelitev dovolilnic (fizična razdeli-

tev) na način, ki je za njega najprimernejši in najučinkovitej-
ši. Prevoznika z dopisom obvesti, kje in kdaj lahko prevzame
dodeljene dovolilnice. Razdelitev mora začeti v primernem
roku pred začetkom obdobja, za katerega bodo dovolilnice
razdeljene.

Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremeni-
jo domačega prevoznika, ki vloži zahtevo za dodelitev dovo-
lilnic. Višina stroškov za eno dovolilnico znaša 500 SIT, za
eno ekološko točko 25 SIT, za eno časovno dovolilnico
35.000 in za eno CEMT dovolilnico 50.000 SIT. Stroške
prevoznik plača delilcu na način, ki ga ta določi. Prevozniku,
ki ne poravna stroškov za pretekla delilna obdobja, delilec
do plačila zaustavi delitev dovolilnic.

IX. PRENOS DOVOLILNIC

26. člen
Prevoznik lahko dovolilnice prenese le na prevoznika,

ki izpolnjuje pogoje za pridobitev dovolilnic in pod pogo-
ji, da:

– o nameravanem prenosu predhodno pisno obvesti
delilca,

– mu delilec prenos odobri.
Prevoznik delilca zaprosi za odobritev prenosa dovolil-

nice s pisno vlogo. Če delilec prenos odobri, opravi tudi
prenos dovolilnice v bazi podatkov. Delilec prenosa dovolil-
nic ne odobri prevozniku, ki ne izpolnjuje pogojev iz tega
člena, kakor tudi prevozniku, za katerega ugotovi, da je v
preteklem obdobju na enak način prenesel več kot 50%
dovolilnic. Tudi o neodobritvi prenosa obvesti prevoznika.

27. člen
V primeru združitve ali preoblikovanja prevoznika se na

pravno ali fizično osebo, ki je pravni naslednik prevoznika,
prenese tudi njegov letni plan dodelitve dovolilnic. V primeru
stečaja oziroma likvidacije podjetja se s prodajo premoženja
oziroma vozil ne more prenesti tudi letni plan dodelitve dovo-
lilnic prevoznika. Te dovolilnice se prenesejo med nerazpo-
rejene.

X. AVANS DODELITVE DOVOLILNIC

28. člen
Prevoznik v posameznem delilnem obdobju lahko za-

prosi za avans določenih vrst dovolilnic iz naslednjih delilnih
obdobij, če prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posa-
meznem delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh na-
črtovanih prevozov.

Prevoznik lahko zaprosi za avans ekoloških točk v pri-
meru, da je v predpreteklem mesecu opravil prevoz z oprt-
nim vlakom in da ekoloških točk ni prenašal na druge pre-
voznike. Prevoznik lahko zaprosi za avans do 20% ekoloških
točk, ki jih je pridobil z zadnjo redno delitvijo ekoloških točk.

Za dodelitev avansa mora prevoznik delilcu poslati pi-
sno vlogo, ki jo delilec obravnava in lahko dodeli prevozniku
avans, če:

– je v preteklih delilnih obdobjih vrnil vse izkoriščene
dovolilnice v skladu s tem pravilnikom in ZPCP, ter 80%
dovolilnic, dodeljenih v tekočem delilnem obdobju,

– ni prenašal dovolilnic na druge prevoznike.
Delilec lahko prevozniku odobri do 30% avansa za

naslednje delilno obdobje glede na število dovolilnic, ki mu v
tem obdobju pripadajo glede na letni plan dodelitve. Avans
se v tem obdobju odšteje od kvote dovolilnic, iz katere je bil
dodeljen.

XI. POSEBNE VRSTE DOVOLILNIC

29. člen
Posebne vrste dovolilnic so tiste dovolilnice, ki jih po

mednarodnih pogodbah pridobi Republika Slovenija ter so
časovne in namenske. Dovolilnice iz tega člena delilec raz-
deli najkasneje do 25. novembra tekočega leta med tiste
prevoznike, ki opravljajo največ oziroma pretežno takšne
vrste prevozov, za katere so te dovolilnice namenjene.

Prevozniku, ki mu je dodeljena časovna dovolilnica, se
zmanjša dodelitev tiste vrste dovolilnic oziroma dovolilnic za
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tiste države, za katere je namenjena časovna dovolilnica, v
enakem razmerju, kot je določeno v veljavnem meddržav-
nem sporazumu.

30. člen
Prednost pri dodelitvi namenskih dovolilnic imajo pre-

vozniki, ki imajo višji odstotek opravljenih zahtevanih vrst
prevozov.

XII. DELITEV CEMT DOVOLILNIC

31. člen
CEMT dovolilnice so dovolilnice, ki jih Republika Slo-

venija pridobi od Evropske konference ministrov za promet
(CEMT) in jih delilec vsako leto razdeli prevoznikom. Upora-
ba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti po
sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga v določenem
obdobju ob upoštevanju naslednjih kriterijev:

– bilateralni prevozi v sosednje države,
– bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republi-

ko Slovenijo,
– prevozi med tretjimi državami.
Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno vrsto

dovolilnice za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico posebej.
Delilec iz mesečnega poročila o uporabi CEMT dovolilnice
za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico,
izračuna, koliko točk je pridobil glede na opravljene vožnje v
določenem obdobju. Na podlagi tako opravljenega izračuna
prevoznike razvrsti glede na število zbranih točk in naredi
seznam. Prevoznikom, ki se uvrstijo med zadnjih 15 odstot-
kov ali manj vseh prevoznikov na tem seznamu, se dodelje-
ne dovolilnice odvzamejo in dodelijo drugim prevoznikom, ki
so za tako vrsto dovolilnice zaprosili, o čemer odloča komi-
sija, ki jo sestavljajo predstavniki delilcev, najkasneje do
25. novembra tekočega leta.

32. člen
Če je prevozniku v planu dodeljena CEMT dovolilnica,

se mu temu primerno sorazmerno zmanjša število dodelje-
nih kritičnih dovolilnic za posamezne države, in sicer me-
sečno:

– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne
velja v Republiki Italiji: 88 ekoloških točk in 2 avstrijski
bilateralni dovolilnici;

– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne
velja v Republiki Avstriji: 5 italijanskih bilateralnih dovolilnic
in 2 hrvaški dovolilnici za tretje države;

– za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in
v Republiki Italiji: 2 hrvaški dovolilnici za tretje in eno franco-
sko univerzalno dovolilnico.

33. člen
Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi dnev-

nik vožnje v skladu s pravili CEMT. Izpolnjene liste dnevnika
je treba ob koncu vsakega meseca, skupaj s statističnim
listom, poslati delilcu, ki je dovolilnico izdal prevozniku. Če
prevoznik poročila ne odda ali ga odda prepozno, se šteje,
da v tem mesecu voženj ni opravljal, zato ne sodeluje v
točkovanju.

Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim
žigom, je treba v statističnem listu navesti številko prevozne
listine (CMR).

Če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila, mu
lahko delilec odvzame dodeljene CEMT dovolilnice.

34. člen
Ministrstvo, pristojno za promet letno pridobi na podla-

gi navedene resolucije dovolilnice CEMT in jih da na razpo-
lago delilcu, ki jih v skladu s tem pravilnikom razdeli prevoz-
nikom.

35. člen
Dovolilnica CEMT se lahko uporablja za prevoze med

državami članicami organizacije CEMT in v tranzitu preko
njihovih ozemelj. Uporabnik mora pri tem upoštevati more-
bitne prepovedi glede uporabe njihovega ozemlja, ki jih
določijo posamezne države.

Z dovolilnico CEMT ni dovoljeno opravljati kabotaže
znotraj posamezne države članice organizacije CEMT ali
voženj med državami članicami in državami, ki niso članice
te organizacije.

Določeno število CEMT dovolilnic se ne sme uporab-
ljati na ozemlju posameznih držav. Takšne dovolilnice imajo
odtisnjen rdeč znak s prekrižano mednarodno oznako drža-
ve, na katerem ozemlju dovolilnica ne velja.

Določeno število CEMT dovolilnic se lahko uporablja le
s tovornimi vozili, ki izpolnjujejo tehnične normative za “zele-
na vozila”.

Določeno število CEMT dovolilnic se lahko uporablja le
s tovornimi vozili, katera izpolnjujejo tehnične normative za
“bolj zelena in varna vozila”.

36. člen
Dovolilnico CEMT lahko pridobi le prevoznik, ki ima

veljavno licenco za opravljanje prevozov v mednarodnem
cestnem prometu in ima v lasti ali v uporabi na podlagi
najemne ali leasing pogodbe najmanj tri ekološka vozila za
posamezno vrsto CEMT dovolilnice.

Dovolilnico CEMT lahko pridobi samo prevoznik, ki ima
poravnane vse davčne obveznosti.

Dovolilnice CEMT ni dovoljeno prenašati na tretjo ose-
bo, jo posojati ali zaračunavati njene uporabe.

Dovolilnice se izdajajo v postopku ponovne dodelitve in
v postopku prve dodelitve.

Za pridobitev CEMT dovolilnice mora prevoznik najka-
sneje do 1. oktobra tekočega leta dostaviti delilcu prošnjo
za izdajo CEMT dovolilnice. Če prevoznik predloži lažne ali
napačne podatke z namenom zavajanja, delilec takoj prekli-
če in odvzame prevozniku že dodeljene CEMT dovolilnice.
Na zahtevo delilca je prevoznik dolžan predložiti na vpogled
zahtevano dokumentacijo.

37. člen
Za tekoče koledarsko leto se ponovno dodeli 85%

dovolilnic CEMT iz preteklega koledarskega leta. Upošteva
se ovrednotenje uporabe CEMT dovolilnice s točkovanjem,
določenim v tem pravilniku. Poleg ovrednotenja v tekočem
letu mora prevoznik opraviti tudi najmanj 26 voženj med
tretjimi državami, pri dovolilnici CEMT, ki velja v Avstriji, pa
tudi 52 tranzitnih voženj preko Republike Avstrije.

38. člen
Za tekoče leto se na novo dodeli 15% dovolilnic CEMT

iz preteklega koledarskega leta. Na novo se dodeljujejo
dovolilnice CEMT, ki so bile odvzete prevoznikom, ki niso
dosegli zahtevanega števila točk oziroma so se uvrstili med
zadnjih 15% prevoznikov, ki so v obdobju oktober-oktober
pridobivali točke in dovolilnice CEMT, ki so bile dodatno
dodeljene Republiki Sloveniji. V postopku nove dodelitve
lahko vsak prosilec, ki prvič prosi za pridobitev CEMT dovo-
lilnice, prejme samo eno CEMT dovolilnico.



Stran 13386 / Št. 88 / 29. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

39. člen
Delilec pri dodelitvi CEMT dovolilnic v postopku nove

dodelitve upošteva naslednja merila in kriterije:
– razmerje med dovolilnicami za mednarodni promet

stvari, ki jih je prevoznik pridobil od pristojnega organa in
dejansko pravilno uporabljenimi dovolilnicami (izkorišče-
nost),

– število in kvaliteta vozil, ki jih uporablja prevoznik, v
skladu z resolucijami in drugimi akti CEMT,

– koeficient uporabe oprtnega vlaka pri CEMT dovolil-
nici z veljavnostjo v Republiki Avstriji.

V postopku nove dodelitve CEMT dovolilnic se upošte-
va tudi uporaba dovolilnic za mednarodni cestni prevoz stva-
ri prevoznika, ki na novo zaproša za dovolilnico CEMT.

Kriterij uporabe oprtnega vlaka in števila vozil pri novi
dodelitvi delilec ovrednoti oziroma uporabi na enak način,
kot pri dodelitvi drugih vrst dovolilnic, s tem, da upošteva
pogoj zahtevanih minimalno treh vozil na posamezno vrsto
CEMT dovolilnice. Prednost, pri dodelitvi CEMT dovolilnice
imajo prevozniki, ki v večjem odstotku vseh svojih prevozov
uporabljajo oprtni vlak.

40. člen
Točkovanje za tekoče leto se opravlja v obdobju od

1. oktobra preteklega leta do 30. septembra tekočega leta.

41. člen
Delilec vsak mesec pregleda prispela poročila o izko-

riščenosti CEMT dovolilnic za pretekli mesec, ki jih morajo
prevozniki komisiji dostaviti najkasneje 20. dan tekočega
meseca. Vsako poročilo točkuje po sledečem sistemu gle-
de na opravljene prevoze:

– za bilateralne prevoze s sosednjimi državami (Italija,
Avstrija, Madžarska, Hrvaška) pridobi prevoznik 1 točko za
vsak opravljeni prevoz;

– za bilateralne prevoze z državami, ki ne mejijo na
Republiko Slovenijo, prejme prevoznik 4 točke;

– za prevoze med tretjimi državami prejme prevoznik
8 točk.

Dodatne točke se dodelijo za vsako državo članico,
skozi katero se opravi prevoz po običajni prometni poti, in
sicer:

– 1 točka za tranzit vsake države članice EU. Za tranzit-
ne vožnje skozi države Beneluksa se skupno dodeli samo
1 tranzitna točka;

– 2 točki za tranzit vsake države članice organizacije
CEMT, ki ni članica EU.

Za prevoze, opravljene s praznimi oziroma nenatovor-
jenimi vozili, prevoznik ne dobi točk.

42. člen
Točke, določene za vsako prometno povezavo, se se-

števajo. Vsota točk predstavlja ovrednotenje.
Prevoznik, ki poročila za tekoči mesec ni oddal ali ga je

oddal prepozno, ne sodeluje v točkovanju za tekoči mesec
in se šteje, da voženj ni opravljal.

43. člen
Delilec na osnovi vlog prevoznikov pregleda izkorišče-

nost CEMT dovolilnic v preteklem letu, upošteva vse kriterije
za prevoznike, ki na novo prosijo za dodelitev CEMT dovolil-
nice in na podlagi sklepa komisije razdeli ustrezno število
CEMT dovolilnic prevoznikom v postopku ponovne dodeli-
tve in postopku nove dodelitve.

44. člen
Dovolilnica CEMT se lahko uporablja le za eno vozilo

istočasno. Dovolilnica CEMT se mora nahajati v vozilu ves
čas potovanja, to je od točke nakladanja do točke razklada-
nja.

Ime prevoznika, ki je vpisano na dovolilnici CEMT,
mora biti enako imenu, ki je vpisano v prometnem dovoljenju
vozila, v primeru najema ali zakupa pa v najemni ali zakupni
pogodbi, in na prevoznih dokumentih, ki spremljajo tovor.

Dovolilnico CEMT lahko podjetje, kateremu je bila iz-
dana, uporablja tudi za najeta ali zakupljena vozila, pod
pogojem, da ima za ta vozila sklenjeno najemno ali zakupno
pogodbo in overjeno kopijo licence za to vozilo na svoje
ime. Vozilo mora biti dano v uporabo izključno podjetju, ki
ga je najelo ali zakupilo, upravljati pa ga mora osebje, ki je v
tem podjetju zaposleno za polni delovni čas. V vozilu se
morajo nahajati sledeči dokumenti:

– pogodba o najemu ali zakupu, iz katere mora biti še
posebej razvidno ime najemnika, ime najemodajalca, datum
in trajanje pogodbe ter identifikacijski podatki vozila,

– kadar voznik ni oseba, ki je vozilo najela, mora biti v
vozilu tudi pogodba o zaposlitvi voznika, iz katere je razvidno
ime delodajalca, ime zaposlenega ter trajanje zaposlitvene
pogodbe.

45. člen
Uporabnik dovolilnice mora za vsako vožnjo voditi dnev-

nik vožnje. Dnevnik se glasi na ime prevoznika, ki dovolilni-
co uporablja, in ni prenosljiv. Dnevnik se mora nahajati v
vozilu skupaj z odgovarjajočo dovolilnico CEMT.

Zapis opravljenih prevozov mora biti narejen krono-
loško, tako za prazne kot za polne vožnje, datumi posamez-
nih voženj se ne smejo prekrivati.

Dovolilnica CEMT, dnevnik ter potrdilo o “zelenem vo-
zilu” ali “bolj zelenem in varnem vozilu” se morajo nahajati v
vozilu ves čas. Na njihovo zahtevo, mora prevoznik navede-
ne dokumente pokazati kontrolnim organom posamezne
države članice.

46. člen
Izpolnjene liste dnevnika je potrebno ob koncu vsake-

ga meseca, skupaj s statističnim listom, poslati delilcu, ki je
dovolilnico izdal prevozniku. Takšno poročilo mora biti od-
dano najkasneje 20. dan tekočega meseca za pretekli me-
sec.

Kolikor prevoznik v obdobju točkovanja neredno poši-
lja mesečna poročila, mora delilec odločiti o nadaljnji upravi-
čenosti razporeditve CEMT dovolilnice temu prevozniku. Če
prevoznik v enoletnem obdobju točkovanja trikrat ali večkrat
ne pošlje mesečnega poročila, se šteje, da v tem času ni
opravljal prevozov in se mu dovolilnica odvzame ter dodeli
drugemu prevozniku.

47. člen
Delilec glede na kriterije, merila in točkovanje, določe-

no s tem pravilnikom, mesečno izdela seznam prevoznikov,
ki CEMT dovolilnico že imajo, in seznam prevoznikov, ki so
vložili vlogo za dodelitev CEMT dovolilnic. Vrstni red na
seznamu izdela tako, da so na vrhu seznama prevoznikov, ki
sodelujejo v sistemu točkovanja, oziroma na prvih mestih
tisti, ki z opravljanjem prevozov dosežejo najvišje število
točk.

Na vrhu seznama prevoznikov, ki so vložili vlogo za
dodelitev CEMT dovolilnice, so uvrščeni tisti, ki glede na
kriterije in merila iz tega pravilnika dosežejo najvišjo vred-
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nost. Za lažje ovrednotenje lahko delilec izdela sistem toč-
kovanja oziroma vrednotenja meril, določenih s tem pravilni-
kom, in na tak način izdela seznam. Vendar pa mora biti
sistem točkovanja razviden iz tega seznama, kakor tudi upo-
raba sistema pri posameznem prevozniku. Sistem točkova-
nja za posamezno delilno leto odobri ministrstvo.

48. člen
Kolikor je dovolilnica CEMT ukradena ali izgubljena,

mora uporabnik takoj obvestiti delilca, ki je dovolilnico izdal,
ter mu predložiti policijski zapisnik. Ta lahko ponovno izda
nadomestno dovolilnico za preostali čas veljavnosti in o
zamenjavi obvesti ministrstvo, ki o tem obvesti sekretariat
organizacije CEMT.

49. člen
Dovolilnica CEMT je neveljavna, kolikor na njej niso

vpisani sledeči podatki:
– ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico upo-

rablja,
– žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal,
– datum, kdaj dovolilnica CEMT prične in kdaj neha

veljati,
– datum izdaje dovolilnice CEMT.
Dovolilnica CEMT ravno tako ne velja, če ji ni priložen

pravilno izpolnjen dnevnik voženj in potrdilo o “zelenem” ali
“bolj zelenem in varnem” vozilu.

50. člen
Delilec najkasneje do 25. delovnega dne tekočega

meseca pregleda vsa prispela poročila o izkoriščenosti
CEMT dovolilnic v preteklem mesecu. O tem sestavi poroči-
lo, ki ga mesečno dostavi ministrstvu.

51. člen
Delilec odvzame CEMT dovolilnico, če:
– prevoznik krši določila mednarodnih sporazumov, ki

jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na
področju mednarodnih prevozov stvari,

– prevoznik ne doseže zahtevanega števila točk oziro-
ma ne izpolnjuje kriterijev iz drugega odstavka 33.d člena
tega zakona,

– prevoznik uporabi ponarejene dokumente, ki morajo
dovolilnico spremljati (dnevnik voženj, potrdila o “zelenem”
ali “bolj zelenem in varnem” vozilu),

– prevoznik posoja ali prodaja CEMT dovolilnico,
– prevozniku preneha veljavnost licence za opravljanje

mednarodnih javnih prevozov stvari, in sicer z dnem prene-
hanja licence.

Prevoznik, kateremu je bila CEMT dovolilnica odvzeta
po kriterijih iz prejšnjega odstavka, lahko zaprosi za ponov-
no dodelitev CEMT dovolilnice po preteku enega leta od
odvzema.

Prevoznik je dolžan CEMT dovolilnico, ki mu je bila
odvzeta, vrniti delilcu v osmih dneh od prejema odločbe o
odvzemu CEMT dovolilnice. Če prevoznik v navedenem ro-
ku CEMT dovolilnice ne vrne, mu delilec do vrnitve CEMT
dovolilnice začasno zaustavi izdajo vseh dovolilnic za med-
narodni cestni prevoz stvari.

52. člen
Delilec prevozniku odvzame CEMT dovolilnico, oziro-

ma je ne dodeli ponovno, ob koncu delilnega leta, če se
prevoznik pri ovrednotenju uporabe dovolilnice uvrsti med
zadnjih 15% uporabnikov istovrstnih dovolilnic.

Delilec tudi sredi delilnega leta, po šestih mesecih od
razdelitve CEMT dovolilnic, opravi pregled doseženih točk
oziroma uporabe dovolilnic v zadnjih šestih mesecih in izde-
la seznam. Dovolilnice odvzame prevoznikom, ki se uvrstijo
med zadnjih 5% prevoznikov, ki sodelujejo v sistemu točko-
vanja oziroma imajo dodeljene CEMT dovolilnice.

XIII. KONTROLA DELITVE DOVOLILNIC

53. člen
Ministrstvo neposredno opravlja nadzor delitve dovolil-

nic. Delilec mora pooblaščeni osebi ministrstva dati na raz-
polago vse potrebne podatke in dokumentacijo v zvezi z
delitvijo.

Pooblaščeni delavec ministrstva, ki opravi nadzor, o
tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje v pregled in pripombe
delilcu, nato pa predloži s predlogi za ukrepanje za cestni
promet pristojnemu državnemu sekretarju.

54. člen
Ministrstvo in delilec lahko zaradi izvajanja nadzora nad

pravilnostjo uporabe dovolilnic in delitve pregledata doku-
mentacije o opravljenih prevozih pri prevoznikih, ki morajo
za te namene najmanj tri leta od dne opravljenega prevoza
hraniti CMR in fakture o opravljenih prevozih ter jih na zahte-
vo pooblaščene osebe ministrstva ali delilca predložiti na
vpogled.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

55. člen
Sistem točkovanja v skladu s tem pravilnikom se začne

izvajati 1. 1. 2000. Za dodelitev CEMT dovolilnic za leto
2000, ki jih je Republika Slovenija v letu 1999 dodatno
pridobila, morajo prevozniki podati pisno vlogo delilcu naj-
kasneje do 15. novembra letošnjega leta.

Bazo podatkov iz 4. člena tega pravilnika morata mini-
strstvo in delilec vzpostaviti najkasneje do 1. 3. 2000.

Prevoznikom, ki so imeli ob prenosu delitve dovolilnic
iz ministrstva na GZS in OZS že določene temeljne plane,
se ti plani prenesejo za naslednje leto, delilec pa opravi
uskladitve v skladu s tem pravilnikom tekom delilnega leta.

Priloge, navedene v tem pravilniku, so sestavni del
tega pravilnika in se objavijo skupaj z njim.

56. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati pra-

vilnik o merilih, postopku in načinu delitve dovolilnic za
mednarodni cestni prevoz stvari (Uradni list RS, št. 73/97,
3/98, 33/98 – odl. US in 7/99 – odl. US) in pravilnik o
postopku, merilih za delitev in uporabi CEMT dovolilnic
(Uradni list RS, št. 79/97 in 7/99 – odl. US).

57. člen
Ta pravilnik začne veljati deseti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 2656-25/99
Ljubljana, dne 20. oktobra 1999.

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister

za promet in zveze
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Priloga II

Seznam kritičnih dovolilnic
Avstrija: Maloobmejne dovolilnice

Bilateralne dovolilnice
Ekološke točke

Belorusija: Univerzalna dovolilnica
Dovolilnica za prevoze za tretje države

Bolgarija: Dovolilnica za prevoze za tretje države
Danska: Univerzalna dovolilnica
Francija: Univerzalna dovolilnica

Univerzalna dovolilnica za zelena vozila
Dovolilnica za prevoze za tretje države

Hrvaška: Dovolilnica za prevoze za tretje države
Italija: Maloobmejna dovolilnica

Bilateralna dovolilnica
Luška dovolilnica
Dovolilnica za prevoz bitumna
Dovolilnica za prevoz gradbenega materiala

Makedonija: Dovolilnica za prevoze za tretje države
Norveška: Dovolilnica za prevoze za tretje države
Portugalska: Univerzalna dovolilnica

Bilateralno tranzitna dovolilnica
Romunija: Dovolilnica za prevoze za tretje države
Rusija: Dovolilnica za prevoze za tretje države
Slovaška: Dovolilnica za prevoze za tretje države
Švedska Dovolilnica za prevoze za tretje države

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki,

vsebini in uporabi posebne položnice in
posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja

obveznosti
s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo

in direktno odobritvijo

1
V navodilu o obliki, vsebini in uporabi posebne položni-

ce in posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja obvez-
nosti s trajnim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno
odobritvijo (Uradni list RS, št. 22/97, 32/97 in 69/98) se
besedilo drugega odstavka 6. točke nadomesti z novim
besedilom, ki glasi:

“Pri izdaji obrazca posebna položnica upnik izpolni vse
podatke, razen številke računa nalogodajalca, podpisa nalo-
godajalca, datuma plačila ter v primeru, da gre za naravo
obveznosti, ki upniku ne omogoča vnaprejšnjega vpisa toč-
nega zneska obveznosti, podatka o znesku obveznosti.”

Za drugim odstavkom te točke se dodata nova tretji in
četrti odstavek, ki glasita:

“Podatek “sklic” upnik izpolni po navodilu Način dolo-
čitve podatka sklic na posebni položnici in na posebni na-
kaznici, PRILOGA 2 tega navodila.

Neizpolnjene podatke iz drugega odstavka te točke
izpolni plačnik v skladu s pravili za gotovinsko in brezgoto-
vinsko poravnavo obveznosti, ki so določena s tem navodi-
lom.”

2
V 9. točki tega navodila se za besedama “plačilo upni-

ku,” doda besedilo “oziroma podatek o znesku obveznosti v
skladu z drugim odstavkom 6. točke tega navodila”.

3
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 660-12/99
Ljubljana, dne 20. oktobra 1999.

Generalna direktorica
Agencije Republike Slovenije

za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4217. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o obliki, vsebini in uporabi posebne položnice in
posebne nakaznice ter o načinu poravnavanja
obveznosti s trajnim nalogom, direktno
obremenitvijo in direktno odobritvijo

Na podlagi 19. člena zakona o Agenciji Republike
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95), 3.
točke navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za oprav-
ljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet (Uradni list RS, št. 72/98) – prečiščeno
besedilo in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije,
št. 29.00-0789/99, z dne 13. 10. 1999, generalni direk-
tor Agencije Republike Slovenije za plačilni promet izdaja
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OBČINE

GRAD

4218. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Grad

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99) je
Občinski svet občine Grad na 6. seji dne 15. 10. 1999
sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Grad

1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture postane na-

slednja nepremičnina na območju Občine Grad, ki je bila
17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali
krajevne skupnosti oziroma društvena lastnina in je pretežno
namenjena opravljanju kulturne dejavnosti.

1. Grad pri Gradu, k. o. Grad, št. parc. 1695, z. k. vl.
231; velikost 6579 m2; lastnik Občina Grad.

2. Kulturni dom Grad, k. o. Grad, št. parc. 1761/1,
z. k. vl. 232; velikost 207,1 m2; lastnik Občina Grad.

2. člen
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim

dnem razglaša tudi oprema v tej nepremičnini, ki služi kultur-
nim dejavnostim.

3. člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa se kot javna

infrastruktura na področju kulture zaznamuje v zemljiški
knjigi.

4. člen
Nepremičninama iz 1. člena tega sklepa ni mogoče

spremeniti namembnosti brez sklepa Občinskega sveta ob-
čine Grad.

5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 237/99
Grad, dne 15. oktobra 1999.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar l. r.

4219. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine
letnih povračil za uporabo cest za kmetijske
traktorje v Občini Grad

Na podlagi 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list
RS, št. 56/99) je Občinski svet občine Grad na 6. seji dne
15. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi višine letnih

povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje
v Občini Grad

1. člen
V sklepu o določitvi višine letnih povračil za uporabo

cest za kmetijske traktorje (Uradni list RS, št. 43/98) se v
celotnem sklepu beseda »Kuzma« črta in nadomesti beseda
»Grad«.

2. člen
V 1. členu sklepa se črta višina povračila za leto 1998

in se nadomesti z novo določeno višino povračilo za leto
1999 in to v višini:

– do 18 kW (do 25 KM) 3.010 SIT
– nad 18 kW do 28 kW (od 26 do 40 KM) 4.660 SIT
– nad 28 kW do 46 kW (od 41 do 63 KM) 5.700 SIT
– nad 46 kW do 60 kW (od 64 do 82 KM) 7.060 SIT
– nad 60 kW (nad 82 KM) 8.870 SIT

3. člen
V 2. in 3. členu se beseda »krajevna skupnost« črta in

nadomesti z besedo »občinska uprava«.

4. člen
Ta sklep o spremembi sklepa začne veljati z dnem

objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 476/99
Grad, dne 15. oktobra 1999.

Župan
Občine Grad

Daniel Kalamar l. r.

GROSUPLJE

4220. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Grosuplje

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99) in pravilnika o finančnih intervencijah za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list
RS, št. 39/96, 61/96, 43/97 in 62/97) je Občinski svet
občine Grosuplje na 10. redni seji dne 29. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj
kmetijstva v Občini Grosuplje

1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in

razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št.
39/96, 61/96, 43/97 in 62/97) se v 11. členu spremeni
besedilo točk 2.1., 2.2. in 2.3. tako, da se glasi:
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»2.1. Sofinanciranje zatiranja mastitisa
Namen: zmanjšanje okužbe z latentnim mastitisom in

pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upraviče-

ni rejci na območju Občine Grosuplje. Sredstva se izvajal-
cem storitve, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo,
nakazujejo na podlagi predloženih mesečnih zahtevkov, ka-
terim so priloženi seznami koristnikov sredstev. Občina Gro-
suplje sofinancira zatiranje mastitisa v višini 70% cene oprav-
ljene storitve.

2.2 Umetno osemenjevanje
Namen: sofinancira se umetno osemenjevanje govejih

plemenic v višini 600 SIT od cene opravljene storitve.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upraviče-

ni rejci na območju Občine Grosuplje. Sredstva se izvajal-
cem storitve, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo,
nakazujejo na podlagi predloženih mesečnih zahtevkov, ka-
terim so priloženi seznami koristnikov sredstev.

2.3. Sofinanciranje nakupa in zavarovanja plemenskih
živali

Namen: spodbujanje nakupa plemenskih živali vseh
vrst z namenom izboljšanja proizvodnosti ter zavarovanje
živali. Občina Grosuplje sofinancira nakup plemenskih živali
v višini 10% od nabavne cene živali, zavarovanje pa v višini
3.000 SIT za žival.

Pogoji za pridobitev sredstev: sofinancira se nabavna
cena ali cena zavarovanja plemenske živali. Zahtevku za
nakup plemenske živali je potrebno priložiti mnenje kmetij-
ske svetovalne službe, potrdilo o nakupu (račun, kupopro-
dajna pogodba) in dokazilo o poreklu živali, zahtevku za
zavarovanje pa je poleg mnenja kmetijske svetovalne službe
potrebno priložiti potrdilo o zavarovanju plemenske živali.«

2. člen
V 11. členu pravilnika se za točko 3.3. doda nova

točka 3.4., ki se glasi:
»3.4. Gozdne vlake
Namen: sredstva so namenjena za vzdrževanje uniče-

nih in dotrajanih gozdnih vlak ter ureditvi vlak tako, da bodo
primerne za vlečenje lesa s sodobnimi stroji. Predlog za
ureditev vlak posreduje občini Zavod za gozdove Slovenije,
KE Škofljica – Grosuplje, pod strokovnim vodstvom katere-
ga poteka tudi obnova vlak. Občina sofinancira rekonstruk-
cijo vlak v višini 70% od celotne cene opravljene storitve,
sofinancira pa se ureditev vlak, na katerih so najmanj štirje
lastniki.

Pogoji za pridobitev sredstev: Zavod za gozdove Slove-
nije, KE Škofljica – Grosuplje, posreduje občini najkasneje
v mesecu decembru plan dela za prihodnje leto. Občina z
izbranim izvajalcem podpiše pogodbo za izvedbo del.«

3. člen
Ta sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o

finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Grosuplje se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati takoj po objavi.

Št. 321-4/96
Grosuplje, dne 29. septembra 1999.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

IVANČNA GORICA

4221. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-
varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gorica
(Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Občin-
ski svet občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 15. 10. 1999
na predlog Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ivanč-
na Gorica sprejel

S K L E P
o višini cen programov v Javnem

vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica

1. člen
Cene programov v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu

Vrtec Ivančna Gorica znašajo od 1. 11. 1999 dalje meseč-
no:

– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja 39.800 SIT na otroka,

– program priprave otrok
na vstop v osnovno šolo v obsegu
do 600 ur letno 12.800 SIT na otroka.

2. člen
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz

vrtca zniža za stroške prehrane, ki so opredeljeni z zneskom
plačil staršev od cene dnevnega programa za otroke druge-
ga starostnega obdobja po pravilniku o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98),
ki se preračunajo na dan.

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

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 11. 1999 dalje.

Št. 640000-0015/99
Ivančna Gorica, dne 15. oktobra 1999.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

4222. Odločba o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu
pri Stični

Na podlagi 24. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 5. člena odloka o
pokopališčih, pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih
v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna
Gorica, št. 1/98) in 16. člena statuta Občine Ivančna Gori-
ca (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/99) je Ob-
činski svet občine Ivančna Gorica na 7. seji dne 15. 10.
1999 sprejel

O D L O Č B O
o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični

I
Ustanovi se novo pokopališče v Šentvidu pri Stični, ki

leži v k. o. Šentvid, zemljišče parc. št. 24, 24/4 in 25.
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II
Novo pokopališče v Šentvidu pri Stični upravlja Krajev-

na skupnost Šentvid pri Stični.

III
Novo pokopališče se začne uporabljati od 1. novem-

bra 1999; s 1. januarjem 2000 pa preneha pokopavanje na
starem pokopališču v Šentvidu pri Stični, razen za duhovni-
ke, ki se lahko še v nadalje pokopavajo v obstoječem grobu.

IV
Rok za prekop grobov in prenos posmrtnih ostankov

na novo pokopališče bo določen v odločbi o opustitvi stare-
ga pokopališča v Šentvidu pri Stični.

V
Ta odločba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 35207-0001/99
Ivančna Gorica, dne 15. oktobra 1999.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret, prof. l. r.

KOZJE

4223. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99), 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96), v skladu s pravilnikom o plačilih staršev za progra-
me v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) je Občinski
svet občine Kozje na 9. redni seji dne 7. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov v vrtcu Kozje

1. člen
Ekonomska cena celodnevnih vzgojno-varstvenih pro-

gramov v VIZ OŠ Kozje, enota vrtec Kozje, znaša mesečno
po starostnih skupinah:

1. I. starostna skupina (od 1. do 3. leta – jaslični odde-
lek) 49.240 SIT,

2. II. starostna skupina (od 3. leta do vstopa v šolo)
42.830 SIT.

Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini
znaša 70% cene celodnevnega programa, ki ga plačajo
starši.

Cena prehrane znaša dnevno 270 SIT.

2. člen
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za dva meseca ali

več, se plača 50% cene od plačilnega razreda, v katerega
so razporejeni.

3. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep Občin-

skega sveta občine Kozje, št. 06202-27-003/98 z dne
9. 7. 1998 o povečanju ekonomske cene v VIZ OŠ Kozje,
enota vrtec Kozje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KRŠKO

4224. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic
osnovnih šol v uporabo za namene športa

Na podlagi 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, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 10. seji dne 21. 10. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol

v uporabo za namene športa

1. člen
S tem pravilnikom se določa način oddajanja telovad-

nic osnovnih šol (v nadaljevanju: telovadnice) na območju
Občine Krško v uporabo in način plačila uporabnine.

2. člen
Osnovne šole (v nadaljevanju: šole) lahko oddajajo te-

lovadnice v uporabo po končanem pouku in zaključenih
interesnih dejavnostih svoje šole.

3. člen
Pri oddajanju telovadnic v uporabo morajo šole dati

prednost izvajalcem programov športa do vključno mladin-
ske kategorije, ki so bili na javnem razpisu izbrani kot
izvajalci športnih programov v Občini Krško. Šole naj bi za
te starostne skupine zagotavljale telovadnice praviloma do
20. ure zvečer.

4. člen
Za programe športnih društev iz 3. člena tega pravilni-

ka, bo Občina Krško s šolami sklenila pogodbo in zanje
plačevala uporabnino.

5. člen
V primeru, da je šola kot upravljalec objekta tudi izvaja-

lec programov iz 3. člena tega pravilnika, nima pravice do
plačila uporabnine s strani občine.

6. člen
Obseg potrebnih sredstev za uporabnino za tisti del

programa, ki je za športna društva sofinanciran iz proračun-
skih sredstev Občine Krško, se določi v vsakoletnem prora-
čunu, pri čemer se pri posameznih telovadnicah upošteva
površino, časovni obseg zasedenosti s programi iz 3. člena
tega pravilnika ter lokacijo objekta.
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7. člen
Za oddane prostore, v katerih se izvajajo športne

dejavnosti, namenjene uporabnikom, ki niso opredeljeni
v 3. členu tega pravilnika, lahko šola oblikuje tržno na-
jemnino.

8. člen
Ravnatelji osnovnih šol so dolžni enkrat letno dostaviti

občini podatke o prihodkih in porabi sredstev iz naslova
oddaje telovadnic v uporabo, in sicer za uporabnike iz 3. in
7. člena tega pravilnika.

9. člen
Sredstva, pridobljena iz naslova oddaje telovadnic v

uporabo, lahko šole uporabljajo le za opravljanje in razvoj
športnih dejavnosti, oziroma vzdrževanje objekta.

10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9.
1999 dalje.

Št. 621-2/99
Krško, dne 21. oktobra 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

KUZMA

4225. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Kuzma s
prostorskimi sestavinami planov

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
39/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št.
21/99), je Občinski svet občine Kuzma, na seji dne 17. 9.
1999 sprejel

O D L O K
o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Občine Kuzma s prostorskimi

sestavinami planov

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo uskladitve prostorskih

ureditvenih pogojev za območje Občine Kuzma (Uradni list
RS, št. 20/98) s spremembami in dopolnitvami prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Mur-
ska Sobota za območje Občine Kuzma v letu 1999 (Uradni
list RS, št. 83/99, v nadaljnjem besedilu: prostorske sesta-
vine planov).

Uskladitev se nanaša na območje sedanje Občine Kuz-
ma, ki je nastala z razdelitvijo prejšnje Občine Kuzma v letu
1998 in sicer za naselja Dolič, Kuzma, Matjaševci, Trdkova
in Gornji Slaveči.

2. člen
Skladno s prostorskimi sestavinami planov, navedeni-

mi v 1. členu tega odloka, se spremenijo meje območij

vseh naselij in ostalih namenskih površin, ki se urejajo z
odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Ob-
čine Kuzma (v nadaljevanju: odlok o PUP), kar je prikazano
v kartografskem gradivu v merilu 1:2500, ki je sestavni del
odloka.

3. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 440/99
Kuzma, dne 17. septembra 1999.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

LJUTOMER

4226. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega
zavoda za turizem Ljutomer

Na podlagi 3. člena zakona o pospeševanju turizma
(Uradni list RS, št. 57/98), 3., 4. in 18. do 24. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93) ter 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 62/99), je Občinski svet občine Ljutomer na 8. seji
dne 4. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda

za turizem Ljutomer

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določi način izvajanja dejavnosti

pospeševanja turizma.
Dejavnost pospeševanja turizma je dejavnost v javnem

interesu.
Dejavnost pospeševanja turizma je:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– spodbujanje razvoja turistične infrastrukture,
– promocija celovite turistične ponudbe,
– informiranje obiskovalcev,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene

promocije.

2. člen
Dejavnost pospeševanja turizma se izvaja v obliki izbir-

ne gospodarske javne službe na širšem območju Prlekije, ki
v osrednjem delu pripada Občini Ljutomer.

Dejavnost pospeševanja turizma je obvezna za vse prav-
ne osebe in posameznike, katerih dejavnost je neposredno
povezana s turizmom in sobodajalce ter tiste kmete, ki oprav-
ljajo gostinsko dejavnost pod pogojem, da imajo na območ-
ju Občine Ljutomer svoj sedež, poslovno enoto ali drugo
obliko registrirane dejavnosti in opravljajo s turizmom nepo-
sredno povezano dejavnost.
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II. USTANOVITEV LOKALNE TURISTIČNE ORGANIZACIJE
ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI POSPEŠEVANJA TURIZMA

3. člen
S tem odlokom se za izvajanje dejavnosti pospeševanja

turizma na območju Občine Ljutomer ustanovi javni gospo-
darski zavod za turizem, kot lokalna turistična organizacija (v
nadaljevanju: zavod).

Zavod deluje kot lokalna turistična organizacija v smislu
3. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št.
57/98).

Zavod je pravna oseba.
Zavod zagotavlja neprofitno izvajanje gospodarske de-

javnosti, ki je pogoj za izvrševanje nalog na področju pospe-
ševanja turizma v Občini Ljutomer.

Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodat-
nih programov in projektov. Pri tem lahko pridobiva sredstva
za izvajanje programov in projektov od zainteresiranih prav-
nih in fizičnih oseb.

III. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

4. člen
Ustanovitelj zavoda je Občina Ljutomer, Vrazova 1,

Ljutomer.

IV. IME IN SEDEŽ ZAVODA

5. člen
Ime zavoda je LOKALNA TURISTIČNA ORGANIZACIJA

PRLEKIJA LJUTOMER.
Skrajšano ime zavoda je: LTO Prlekija Ljutomer.
Sedež zavoda je v Ljutomeru, Vrazova 1.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem

soglasju ustanovitelja.
Sestavni del imena sta grafični znak in grafična oblika

imena, ki se določita s statutom zavoda.

V. DEJAVNOST ZAVODA

6. člen
Zavod izvaja naslednje naloge:
– priprava strategije razvoja turizma,
– pospeševanje turistične dejavnosti,
– marketinška in informacijska promocija celovite turi-

stične ponudbe,
– priprava celovite podobe turizma v Občini Ljutomer,
– obdelava podatkov o turističnem prometu v občini,
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične

infrastrukture,
– informiranje obiskovalcev v obliki turistično informa-

cijskega centra,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene

promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom

društva, ki deluje v javnem interesu,
Pripravlja letni koledar prireditev.
Zavod lahko spremeni ali razširi naloge le s soglasjem

ustanovitelja.
Podrobnejša klasifikacija dejavnosti zavoda se določi s

statutom zavoda.

7. člen
Finančno računovodska opravila za potrebe zavoda

opravlja Občinska uprava občine Ljutomer.

VI. ČLANSTVO

8. člen
Uporabniki storitev zavoda, ki jih določa 2. člen tega

odloka, kot člani LTO so pravne osebe in posamezniki,
katerih dejavnost je neposredno povezana s turizmom in
sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost.

Članstvo je obvezno za osebe iz prvega odstavka tega
člena, ki imajo na območju Občine Ljutomer svoj sedež,
poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti in
opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost.

Člani so lahko tudi turistična in druga društva, a niso
dolžni plačevati članarine.

Pravice in obveznosti članov se določijo s statutom
zavoda.

9. člen
Člani, razen turističnih in drugih društev, plačujejo za-

vodu članarino. Članarina je prihodek zavoda.
Višina članarine, način njenega obračunavanja ter opro-

stitve plačila članarine določi Občinski svet občine Ljutomer
na podlagi zakona.

VII. JAVNO POOBLASTILO

10. člen
Zavodu se podeli javno pooblastilo za izdajanje odločb

o odmeri članarine. Pri tem mora zavod ravnati v skladu z
določili zakona o splošnem upravnem postopku.

O pritožbah zoper odločbe o odmeri članarine odloča
župan z odločbo, ki je dokončna.

11. člen
Zavodu se podeli javno pooblastilo za zbiranje urad-

nih podatkov o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo opravljajo
člani in o obsegu njihovega prihodka ter za posredovanje
tako pridobljenih uradnih podatkov pristojnemu davčnemu
organu.

12. člen
Zavodu se podeli javno pooblastilo za vodenje registra

lokalnih turističnih vodnikov.

13. člen
Zavodu se podeli pooblastilo za pripravo letnega kole-

darja prireditev. K letnemu koledarju vseh prireditev daje
soglasje občinski svet.

VIII. TURISTIČNO-INFORMACIJSKI CENTER

14. člen
Sodelovanje zavoda in turistično-informacijskega cen-

tra se ureja s pogodbo.
Turistično-informacijski center Ljutomer opravlja za lo-

kalno turistično organizacijo naloge in aktivnosti v zvezi s/z:
– sprejemanjem obiskovalcev,
– nudenjem brezplačnih informacij obiskovalcem,
– zbiranjem podatkov za potrebe informiranja obisko-

valcev,
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– ugotavljanjem mnenj obiskovalcev o kakovosti turi-
stične ponudbe,

– sprejemanjem in posredovanjem pritožb obiskoval-
cev v zvezi s turistično ponudbo pristojnim organom.

Način delovanja zavoda po pogodbi s turistično-
informacijskim centrom se natančneje uredi v statutu zavoda.

Zavod lahko tudi v drugih krajevnih sredinah vzpostavi
pogodbeni odnos za delovanje turistično-informacijskih cen-
trov, če tako sodelovanje omogoča celovitejšo turistično
ponudbo območja.

IX. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU

15. člen
Pooblastila, ki jih ima zavod v pravnem prometu, izvršu-

je zavod na podlagi akta o ustanovitvi.
Zavod sprejema in izvršuje vse pravice in obveznosti v

pravnem in poslovnem prometu v okviru dejavnosti, ki je
določen s tem odlokom in vpisom v sodni register.

X. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELOVANJE
ZAVODA

16. člen
Sredstva za začetek delovanja zavoda se zagotovijo v

proračunu Občine Ljutomer.
Ustanovitelj zagotovi za začetek dela zavoda:
– poslovni prostor,
– pisarniško in tehnično opremo,
– tekoče materialne stroške in osebne dohodke z os-

novnim koeficientom, ki so primerljivi z osnovnimi plačami
javnih zavodov in občinske uprave v Občini Ljutomer.

Za začetek dela zavoda se za potrebe zavoda iz prvega
odstavka tega člena v občinskem proračunu Občine Ljuto-
mer v letu 1999 zagotovi 1,000.000 SIT, v letu 2000 pa
4,000.000 SIT.

17. člen
Sredstva za zagotavljanje dela zavoda se zagotavljajo iz

naslednjih virov:
– sredstva članarine,
– proračunska sredstva (turistična taksa in druga sreds-

tva proračuna),
– prostovoljni finančni prispevki,
– lastni prihodki zavoda,
– sredstva nacionalne turistične organizacije za pospe-

ševanje razvoja turizma,
– sredstva proračuna Republike Slovenije,
– darila in donacije.
Finančna sredstva iz občinskega proračuna se zavodu

dodelijo po pogodbi na osnovi programa dela in finančnega
načrta, ki ju s soglasjem ustanovitelja sprejme upravni od-
bor.

Finančna sredstva se nakazujejo v obliki mesečnih do-
tacij, razen če s finančnim načrtom ali pogodbo za posa-
mezne programe oziroma projekte ni določeno drugače.

18. člen
Pridobivanje, razporejanje in porabo sredstev določe-

nih za izvajanje programa dela zavoda, spremlja upravni
odbor.

Zavod zagotavlja ločeno poročanje o pridobivanju in
uporabi sredstev za izvajanje dejavnosti na podlagi zago-
tovljenega programa dela in za izvajanje dejavnosti izven

sprejetega programa, na podlagi sredstev, pridobljenih iz
drugih virov.

19. člen
Morebitne presežke prihodkov nad odhodki sme zavod

uporabljati po predhodnem soglasju ustanovitelja le za oprav-
ljanje in razvoj svoje dejavnosti.

20. člen
Za upravljanje s premoženjem zavod odgovarja ustano-

vitelju.

XI. ORGANI ZAVODA

21. člen
Organi zavoda so:
– skupščina obveznih članov zavoda,
– upravni odbor,
– direktor.

22. člen
Organ upravljanja zavoda je upravni odbor.

23. člen
V organu upravljanja je določena sorazmerna zastopa-

nost članov po posameznih dejavnostih. Upravni odbor šteje
sedem članov.

Upravni odbor imenujejo:
– občinski svet imenuje štiri člane upravnega odbora

kot predstavnika ustanovitelja v skladu s statutom občine,
– območna obrtna zbornica Ljutomer imenuje enega

predstavnika,
– občinska turistična zveza imenuje enega predstav-

nika,
– programski svet zavoda imenuje enega predstavni-

ka,
– mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta in

so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.

24. člen
Odločitve sprejema upravni odbor z večino glasov. Ka-

dar je glasovanje neodločeno, je veljavna tista odločitev, za
katero je glasoval predsednik upravnega odbora.

25. člen
Strokovni organ zavoda je programski svet. V program-

ski svet se imenujejo predstavniki iz posameznih dejavnosti,
ki lahko bistveno prispevajo h kvalitetnejšemu oblikovanju
programa zavoda in celovitejši predstavitvi turistične ponud-
be območja.

V programski svet se vključijo tudi lokalni mediji.

26. člen
Pristojnosti upravnega odbora ter način njegovega de-

lovanja se določi s statutom zavoda. S statutom zavoda se
natančneje opredeli tudi sestava, delovanje in vodenje pro-
gramskega sveta, kot kolegijskega organa zavoda.

27. člen
Poslovanje in delo zavoda vodi direktor, ki je poslovod-

ni organ zavoda.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Direktor vodi tudi strokovno delo zavoda in je odgovo-
ren za strokovnost dela zavoda.
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Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj zavoda.
Direktor mora imeti najmanj višješolsko izobrazbo.
Direktorja se imenuje na način, pod pogoji in po po-

stopku določenim s statutom.
Mandat direktorja je 4 leta, ista oseba pa je lahko po

poteku mandata znova imenovana.

XII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA
PRI UPRAVLJANJU ZAVODA

28. člen
Ustanoviteljske pravice do zavoda izvajata občinski svet

in župan.
Občinski svet:
– določa pogoje in obliko izvajanja dejavnosti zavoda,
– odloča o tarifi za storitve zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in njegovim statusnim

spremembam,
– daje soglasje k programom dela zavoda,
– daje soglasje k najemanju posojil, ki niso predvidena

ali presegajo znesek, ki se ga določi s statutom zavoda,
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni

račun,
– imenuje in razrešuje direktorja.

29. člen
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ne more razpolagati s premoženjem zavoda brez

soglasja ustanovitelja.

30. člen
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.

XIII. ORGANIZIRANOST ZAVODA

31. člen
Organiziranost zavoda se določi s statutom zavoda. K

statutu zavoda daje soglasje občinski svet.
Statut je temeljni splošni akt, ki ga sprejema upravni

odbor zavoda na podlagi soglasja ustanovitelja.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih sprejme

upravni odbor. V statutu se lahko določi, da določene splo-
šne akte sprejme tudi direktor.

Z drugimi splošnimi akti se v skladu s statutom zavoda
urejajo vprašanja pomembna za delo in poslovanje zavoda.

32. člen
Soustanoviteljice tega zavoda so lahko tudi druge

lokalne skupnosti z obravnavanega turističnega območja,
opredeljenega v prvem odstavku drugega člena tega od-
loka.

Prevzem soustanoviteljskih pravic in obveznosti novih
soustanoviteljic se uredi s posebno pogodbo.

XIV. NADZOR

33. člen
Nadzor nad poslovanjem zavoda opravlja Nadzorni od-

bor občine Ljutomer.

XV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

34. člen
Premoženje zavoda je last ustanovitelja.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sred-

stvi, s katerimi razpolaga.

35. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge posle v

okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v
sodni register.

36. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu

samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti.

37. člen
Za upravljanje s premoženjem zavod odgovarja ustano-

vitelju.
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod di-

rektor.

XVI. KONČNE DOLOČBE

38. člen
Po sprejemu tega odloka, imenuje občinski svet na

predlog župana vršilca dolžnosti direktorja zavoda. Vršilca
direktorja se imenuje največ za dobo enega leta. Vršilec
dolžnosti je zadolžen, da opravi vse potrebne naloge za
začetek dela zavoda, za pripravo predloga statuta zavoda ter
registracijo zavoda in za pridobitev statusa turističnega ob-
močja.

39. člen
V roku 30 dni od uveljavitve tega odloka mora občinski

svet imenovati upravni odbor. Upravni odbor mora v nadalj-
njih 30 dneh po imenovanju sprejeti statut zavoda in ga
predložiti ustanovitelju v soglasje.

40. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 032-01/99
Ljutomer, dne 4. oktobra 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

4227. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih
spomenikov na območju Občine Ljutomer

Na podlagi zakona o naravni in kulturni dediščini (Urad-
ni list  SRS, št. 1/81, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90 in
26/92) ter 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list
RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 8. redni
seji dne 4. 10. 1999 sprejel
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O D L O K
o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih

kulturnih in zgodovinskih spomenikov
na območju Občine Ljutomer

1. člen
Spremeni se 4. člen odloka o razglasitvi nepremičnih

kulturnih zgodovinskih spomenikov na območju Občine Lju-
tomer (Uradni list  RS, št. 53/92, II. poglavje – naselbinska
območja, kjer se pod NO5-naselbinsko območje Ljutomer
izvzame objekt Miklošičev trg št. 2.

Ob morebitni nadomestni gradnji na Miklošičevem trgu
št. 2, ki mora upoštevati izgled obstoječe zgradbe, si je
potrebno na podlagi določil 45. in 46. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list  RS, št. 7/99) pridobi-
ti kulturno varstvene pogoje in soglasje pristojne spomeni-
škovarstvene službe.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 66-01-7/99
Ljutomer, dne 4. oktobra 1999.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. agr. l. r.

METLIKA

4228. Sklep o prazniku Občine Metlika

Na podlagi 5. člena statuta Občine Metlika (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na seji dne
7. 10. 1999 sprejel naslednji

S K L E P

1
Praznik Občine Metlika je 26. novembra.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 013-15/97
Metlika, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

MIRNA PEČ

4229. Odlok o občinskem prazniku

Na podlagi 5. in 15. člena statuta Občine Mirna Peč
(Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna
Peč na 7. redni seji dne 12. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskem prazniku

1. člen
Občina Mirna Peč ima svoj občinski praznik.

2. člen
Praznik Občine Mirna Peč je 21. junij.

3. člen
Občina Mirna Peč obeležuje svoj praznik s slavnostno

sejo in osrednjo prireditvijo, na kateri se podeljujejo nagrade
in priznanja Občine Mirna Peč.

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

nem listu Republike Slovenije.

Mirna Peč, dne 13. oktobra 1999.

Župan
Občine Mirna Peč

Zvone Lah l. r.

MISLINJA

4230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 1999

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS št.
U-I-13/94-95, 45/94 – odločba US RS št. U-I-144/94-18,
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US RS,
26/97, 70/97 in 56/98) in 21. člena statuta Občine Misli-
nja (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine
Mislinje na 8. seji dne 29. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Mislinja za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,

št. 18/99) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se
glasi:

Plan 1999
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 451,291.509
II. Skupaj odhodki 532,778.596
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) –81,487.087
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 100.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 300.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev –200.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 38,202.975
IX. Odplačilo dolga 500.000
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.) 37,702.975
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (VII.–X.) –43,984.112
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40302-01/98
Mislinja, dne 29. septembra 1999.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

NOVO MESTO

4231. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Birčna vas

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in
56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi –
Uradni list RS, št. 15/94 ter skladno s statutom KS Birčna
vas, je Svet KS Birčna vas dne 27. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka na območju Krajevne skupnosti
Birčna vas

1. člen
Za območje KS Birčna vas se razpiše referendum za

uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju, za izvajanje
sprejetih programov posodobitve krajevnih cest, napeljave
vodovoda in izvajanje ostalih sprejetih programov.

2. člen
Referendum bo v nedeljo 5. 12. 1999 na običajnih

glasovalnih mestih.

3. člen
Z referendumom se bodo krajani SK Birčna vas izrekli

o uvedbi 2% samoprispevka, za obdobje 5 let, in sicer od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.

4. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, se bodo uporab-

ljala:
– za nadaljnjo izgradnjo vodovoda,
– ureditev odvodnjavanja meteornih voda, asfaltiranje

in izgradnjo javnih krajevnih poti,
– izgradnjo javne razsvetljave po krajevnih ulicah,
– odmero javnih poti.
Skupna vrednost programov znaša 200 mio SIT, po

cenah iz leta 1999. S samoprispevkom bo zbranih ca.
45 mio SIT.

Preostala sredstva bodo zagotovljena iz sredstev na
razpisih za demografijo, iz sredstev občinskega proračuna,
del sredstev pa bodo prispevali krajani z dodatnim denarjem
in delom.

5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo

stalno prebivališče na območju KS Birčna vas, in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih

oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbah o delu,

– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali po-
klicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,

– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne obrti
po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene
davke,

– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno oprav-
ljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,

– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejav-
nosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka, ne-
gozdnih in gozdnih površin,

– krajani – upokojenci, 2% od pokojnin.

6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zave-

zanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.

7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin. Kmetom in obrtnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek DURS, izpostava Novo mesto.

8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na poseb-

nem računu KS, bo upravljal Svet KS Birčna vas, ki je
odgovoren za pravilno in namensko trošenje sredstev. Isti je
dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat
letno poročati na zboru krajanov.

9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija za plačilni promet RS in Davčna uprava
RS – izpostava Novo mesto, v okviru svojih pristojnosti.

10. člen
Referendum vodi Volilna komisija KS Birčna vas, le-ta

ugotovi rezultate in izdela zaključno poročilo o izidu referen-
duma ter ga objavi.

Glasovanje na posameznem glasovalnem mestu vodi
odbor, ki ga imenuje Volilna komisija KS Birčna vas.

11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v

volilni imenik, s stalnim bivališčem v KS Birčna vas in so
starejši od 18 let.

12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno,

z glasovnicami, z naslednjim besedilom:

KRAJEVNA SKUPNOST BIRČNA VAS
GLASOVNICA

Na referendumu dne 5. 12. 1999 glasujem za uvedbo
krajevnega samoprispevka:

– za nadaljnjo izgradnjo vodovoda,
– ureditev odvodnjavanja meteornih voda, asfaltiranje

in izgradnjo javnih krajevnih poti,
– izgradnjo javne razsvetljave po krajevnih ulicah,
– odmero javnih poti.
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glasujem
ZA PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkro-
žijo besedo “ZA”, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samo-
prispevka oziroma “PROTI”, če se z uvedbo krajevnega
samoprispevka ne strinjajo.

13. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi KS Birčna

vas.

14. člen
Zavezancem se zneski krajevnega samoprispevka od-

števajo od osnove za dohodnino (9. člen zakona o dohodni-
ni, Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/95 – odločba US,
2/95 – odločba US, 7/95, 14/96 – odločba US, 18/96,
44/96, 68/96 – odločba US, 82/97 – odločba US, 87/97
in 13/98).

15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS ter na krajevno

običajen način, veljati pa začne naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.

Št. 98/99
Birčna vas, dne 27. septembra 1999.

Predsednik
Sveta KS Birčna vas
Marjan Ilar, ml. l. r.

PIVKA

4232. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o varst-
vu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in tretjega odstavka
5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) in na podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni
list RS, št. 58/99) je Občinski svet občine Pivka na 7. seji
dne 16. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
S tem sklepom preneha biti javno dobro in postane last

Občine Pivka zemljišče parc. št. 3918/3, pot izmeri 3.270 m2,
vpisana kot javno dobro v seznamu V1, k.o. Stara Sušica.

2
Na podlagi tega sklepa se zemljišče iz 1. točke tega

sklepa vpiše v ustrezne zemljiškoknjižne vložke z vpisom
lastninske pravice na Občino Pivka.

3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Pivka

Robert Smrdelj, inž. l. r.

PREBOLD

4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter
15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99)
je Občinski svet občine Prebold na 8. redni seji dne 30. 9.
1999 sprejel

O D L O K
o grbu in zastavi Občine Prebold

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Prebold (v nada-

ljevanju: simboli), ki predstavljata istovetnostna simbola Ob-
čine Prebold in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.

Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odlo-
ka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dosto-
janstvu Občine Prebold.

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo v arhivu

Občine Prebold.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjem-
no pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo slikovno vsebino in videz po ustanovi oziro-
ma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovoren tajnik oziroma drug od župana poob-
laščen strokovni delavec občinske uprave, ki daje potrebna
pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb
ter opravlja druga strokovno-administrativna opravila.

5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito
tisk, reliefni tisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehni-
ka, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre
za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti
idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi,
da se dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Prebold v
dveh izvodih.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje
uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega
je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj od-
ločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogo-
jev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za
primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škoduje
ugledu občine.
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O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan Občine Prebold.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi društva, ustanove in dru-

ge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Prebold, lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti in to:

1. v njihovi firmi ali imenu,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije

na raznovrstnih osnovah, samostojni bedži, našitki na obla-
čilih),

3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in

prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih name-
nih v sredstvih javnega obveščanja.

O primernosti, časovnem veku ter o pogojih uporabe
simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Pre-
bold.

Uporaba simbola (grba) Občine Prebold v njegovi celo-
ti se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo
javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti
Občine Prebold.

II. GRB

8. člen
Opis grba, splošno:
Grb Občine Prebold predstavlja deljen ščit: zgoraj v

rumenem (zlatem) polju na zelenem hribu bel (srebrn) dvo-
rec z dvema stolpoma in s črno streho, kar simbolizira
Prebold; spodaj je zeleno polje, kar simbolizira čistost in
bogastvo naravnega okolja; obe polji loči moder trak, kar
simbolizira reko Bolsko in ostale vodotoke v občini.

Predstavitev grba (blazon): Grb Občine Prebold je upo-
dobljen na ščitu poznogotskega stila (15. stoletja), sanitske
oblike. Razmerje med višino in širino ščita je 1:0,9 (ena
proti devet desetin).

Dno ščita oziroma spodnjo tretjino notranjega ščita
pokriva prazno polje zelene barve.

Sledi moder trak, širok eno desetino višine notranjega
ščita.

Zgoraj je v zlatem polju srebrn enonadstropen dvorec s
črno štirikapno streho. Dvorec ima v dveh vrstah po 8 ena-
kih pokončnih pravokotnih črnih oken. Na vsaki njegovi
strani se ga dotika po en stolp, zaključen s koničasto črno
streho, ki sta enaki, a nekoliko višji od strehe dvorca. Stolpa
imata v isti višini kot dvorec, v dveh vrstah, po eno črno
pokončno pravokotno okno. Širina dvorca s stolpoma meri
dve tretjini širine notranjega ščita, in sta enako odmaknjena
od levega in desnega roba ščita. Višina stolpov meri tretjino
višine notranjega ščita. Dvorec stoji na zelenem hribu trape-
zaste oblike. Njegov spodnji rob se dotika modrega traku in
je enak širini notranjega ščita, zgornji rob pa meri dve tretjini
širine notranjega ščita in je enako odmaknjen od levega in
desnega roba ščita. Višina hriba meri desetino višine notra-
njega ščita.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svoji zunanjih robovih, lahko
služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v pečatni
grafiki, heraldični šrafuri in v barvah, skupaj z barvanimi
kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v štampiljkah, v žigu in pečatu ter v ostalih oznakah

občinskih organov na območju Občine Prebold.
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sveča-

nih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okras-
jem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih urad-
nih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Obči-
ne Prebold (grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih
priložnostih),

3. na plaketah in drugih priznanjih občine se uporablja
z grbovnim okrasjem,

4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takih shodov,

2. na neprometnih znakih ki označujejo območje ob-
čine,

3. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s
tem odlokom.

11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti

gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti
na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države
ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku
predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali
občine.

Ko se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma
znakoma, mora biti na sredini.

Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma zna-
ki, je:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,

2. v sredini polkroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni
v polkrogu,

3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,

4. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na
levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,

5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.

Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Re-
publike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po

zunanjosti neprimeren za uporabo. Ni ga dovoljeno uporab-
ljati v nasprotju z javnim mirom tako, da se krni ugled Občine
Prebold.

III. ZASTAVA

13. člen
Splošno
Zastava Občine Prebold je rumeno in zelene barve, z

atributom iz občinskega grba, dvorcem z obema stolpoma in
s črno streho v sredini zastavine rute.
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Opis: razmerje višine »h« proti dolžini »l« (v:l) je 1:2,5
(ena proti dve celi in pet desetin) s tem, da je zastavina ruta
razdeljena vertikalno na dve po višini in dolžini enaki barvni
polji: prvo levo polje je rumeno, drugo desno polje je zele-
no. V sredini je občinski grb. Po širini mora zavzemati natan-
ko polovico zastavine rute, s tem, da je od levega in desne-
ga roba enako odmaknjen, t.j. za četrtino širine zastavine
rute.

Podroben prikaz razmerij zastavinih polj in kode njiho-
vih barv so sestavni del tega odloka.

14. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju sedeža obči-

ne.
Zastavo se izobesi:
1. ob prazniku Občine Prebold,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kultur-

nih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in doma-

čih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugem odstavku tega člena se

zastava izobesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma me-
stih, kjer je prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastave občine izo-
besi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občin-
skega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi
pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejme-
jo uradne obiske.

Zastava občine se izobesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.

Zastava se lahko izobesi tudi ob državnih praznikih
skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.

15. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev na-

vedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje
24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izobešene.

16. člen
Ko je zastava Občine Prebold izobešena poleg kakšne

druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni
strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države
ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku
predstavnika druge občine oziroma države.

Ko je zastava izobešena skupaj z dvema ali več zasta-
vami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Prebold postavljen pred drogovi teh
zastav.

Ko je zastava izobešena skupaj z drugima dvema zasta-
vama, mora biti zastava Občine Prebold v sredini.

Ko je zastava Občine Prebold izobešena z več drugimi
zastavami, je zastava Občine Prebold:

1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini

polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene v vrsti – na prvem mestu

oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupi-

ne.
Določbe o izobešanju veljajo le za izobešanje zastav na

območju Občine Prebold.

Ko se zastava izobeša skupaj z zastavo Republike Slo-
venije, veljajo za način izobešanja določbe zakona.

17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno polo-

ženi zastavini ruti, vertikalna rumena in zelena polja, podoba
njenega atributa (dvorca) na sredini pa izraža naravni polo-
žaj.

Horizontalno zastavo izobešamo na vertikalni drog ozi-
roma na njegovo sidrno vrv.

Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in
ravnino (horizontalno) ne sme biti manjši od 45 kotnih sto-
pinj.

Ko je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali
pripeta poševno, kot med njenim spodnjim robom in ravnino
(horizontalno) ne sme biti večji od 45 stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno položeni zastavini ruti, horizontalna rumena in ze-
lena polja, podoba njenega atributa pa mora izražati naravni
položaj simbola dvorca. Temu primerna je tudi njena upora-
ba, analogna uporabi horizontalne zastavine rute.

18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način,
ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled
Občine Prebold.

IV. NADZOR

19. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske

uprave Občine Prebold oziroma od župana pooblaščen stro-
kovni delavec občinske uprave.

V. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti, ki:

1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo,
4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom

ali tako, da krni ugled Občine Prebold.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje od-

govorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizič-

na oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo

različne upodobitve simbola Občine Prebold morajo v roku
enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom
tega odloka.

22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnevom sprejema v občinskem svetu.
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Št. 001-04/99-1
Prebold, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Prebold

Vinko Debelak, univ. dipl. inž. gradb. l. r.

Grafična podoba grba in zastave Občine Prebold

I. GRB
PRILOGA SKICA 1.

II. ZASTAVA
PRILOGA SKICA 2.
Kode barv za istovetne simbole in primerne za heraldiko

»Pantone«
Rumena: PANTONE Yellow C
Zelena: PANTONE 348 C
Modra: PANTONE 300

»HKS«
Rumena: HKS 3
Zelena: HKS 54
Modra: HKS 44

»CMYK«
Rumena: Zelena: C – Modra: C
C – 100 C – 0 C – 100
M – 40 M – 0 M – 0
Y – 0 Y – 100 Y – 100
K – 0 K – 0 K – 10
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PREVALJE

4234. Odlok o uvedbi novih imen za območja oziroma
ulice v naselju Prevalje

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidenti-
ranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86
in Uradni list RS, št. 8/90 ), 16. člena statuta Občine
Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) ter pravilnika o določa-
nju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in
stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in odločbe US RS (Urad-
ni list RS, št. 58/92), je Občinski svet občine Prevalje na
seji dne 11. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice

v naselju Prevalje

1. člen
V naselju Prevalje se za potrebe obnove oštevilčenja

hiš imenujejo nova imena območij oziroma ulic:
1. območje ulice Brinjeva Gora (prostorski okoliš PO

0019 in 0021) se odcepi od naselja Prevalje in postane
samostojno naselje z imenom Stražišče.

2. del območja ulice Brinjeva Gora v naselju Prevalje
(del PO 0017), in sicer:

a) hišni številki Brinjeva Gora št. 51 in 52 se priključi-
ta ulici Na Fari,

b) hišne številke Brinjeva Gora št. 54, 55, 56, 57 in
58 se priključijo ulici Pod Gonjami.

S tem se v naselju Prevalje ukine območje Brinjeva
Gora.

2. člen
Meje območij (ulic) potekajo po parcelnih mejah in so

prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra pro-
storskih enot (RPE). Kartografski prikaz RPE s prikazanimi
spremembami oštevilčbe hiš, ki ga vodi Geodetska uprava
Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec, izpostava Ravne na Koroškem, je sestavni del tega
odloka.

3. člen
Stroške, nastale zaradi zamenjave hišnih številk s stari-

mi imeni z novimi tablicami z novimi imeni ulic oziroma
območij , poravna Občina Prevalje.

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

nem listu Republike Slovenije.
Z dnem veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o

uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v naselju Preva-
lje (Uradni list RS, št. 25/98).

Št. 004-05-1/99
Prevalje, dne 11. oktobra 1999.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

RAVNE NA KOROŠKEM

4235. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Ravne

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je občinski svet na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne

I
Ukine se status javnega dobra – družbene lastnine v

splošni rabi – dvorišče:
parc. št. 423/2 v izmeri 33 m2, vpisano pri vl. št. 268,

k.o. Ravne.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi – dvorišče in se vknjiži last-
ninska pravica v korist Občine Ravne na Koroškem.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-7/99-11
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4236. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Ravne

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je občinski svet na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne

I
Ukine se status javnega dobra – družbene lastnine v

splošni rabi – pota:
parc. št. 423/1 v izmeri ca. 135 m2, vpisano pri vl. št.

268, k.o. Ravne.

II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi – pota in se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Ravne na Koroškem.
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III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-7/99-11
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4237. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v
k.o. Podgora

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je občinski svet na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o.

Podgora

I
Ukine se status zemljišča v splošni rabi za nepremični-

no: parc. št. 741 – pot v izmeri 873 m2, pripisano pri
seznamu S 013, k.o. Podgora.

II
Nepremičnina preneha imeti značaj zemljišča v splošni

rabi in se vpiše v zemljiško knjigo kot lastnina Občine Ravne
na Koroškem.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-04-10/99-32
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4238. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o.
Dobja vas

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je občinski svet na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra

v k.o. Dobja vas

I
Ukine se status javnega dobra–družbene lastnine v

splošni rabi:
parc. št. 275 – travnik 6, v izmeri 967 m2 vpisano pri

z. k. vl. št. 22 k.o. Dobja vas.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Občine Ravne na Koroškem.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-04-10/99-32
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

4239. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
v k.o. Tolsti vrh pri Ravnah

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98)
je občinski svet na 9. seji dne 7. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Tolsti vrh

pri Ravnah

I
Ukine se status javnega dobra–družbene lastnine v

splošni rabi – pota:
parc. št. 769/38 – neplodno v izmeri 66 m2 vpisano

pri seznamu S 008 k.o. Tolsti vrh pri Ravnah.

II
Nepremičnina iz I. točke tega sklepa preneha imeti

značaj zemljišča v splošni rabi – pota in se vknjiži lastninska
pravica v korist Občine Ravne na Koroškem.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-04-10/99-32
Ravne na Koroškem, dne 7. oktobra 1999.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 88 / 29. 10. 1999 / Stran 13407

ROGATEC

4240. Odlok o lokacijskem načrtu za nadomestni
bencinski servis v Rogatcu

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št.
35/99) je Občinski svet občine Rogatec na 8. redni seji
dne 26. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za nadomestni bencinski

servis v Rogatcu

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Skladno s spremembami in dopolnitvami prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št.
27/99) je predvidena prestavitev bencinskega servisa na
območju lokacije Rogatec – zahod med stanovanjsko –
obrtno cono in cono za oskrbne in storitvene dejavnosti.

Lokacijski načrt (v nadaljevanju: LN) za nadomestni
bencinski servis Rogatec, je pod številko U-70/99 izdelal
URBIS d.o.o. Šmarje pri Jelšah.

Vsebina LN:
A) Tekstualni del
1. poročilo lokacijskega načrta
2. soglasja pristojnih organov in organizacij
3. odlok o lokacijskem načrtu
B) Grafični del
1. Izrez iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri
Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št.  27/99)

2. kopija katastrskega načrta M 1:2880
3. geodetski načrt obstoječega stanja terena in objek-

tov M 1:500
4. zazidalna situacija M 1:500
5. obodna parcelacija, načrt gradbene parcele in zako-

ličba objektov M 1:500
6. prometna ureditev M 1:500
7. zbirni načrt komunalnih vodov in naprav M 1:500
8. informativni prečni prerez območja M 1:500/100.

II. MEJA IN OBSEG OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

2. člen
Gradbeno parcelo bencinskega servisa bo zavzemalo

3845 m2 površine in se nahaja na vzhodnem – vstopnem
delu naselja Rogatec.

Območje tvorijo naslednje, oziroma deli naslednjih par-
cel v k.o. Rogatec št.:

 576/1 = 932 m2,
 576/8 = 1230 m2,
 571/5 = 692 m2,
 571/1 = 991 m2.
Meje obravnavanega območja:
na severu omejuje območje glavna cesta II. reda (parc.

št. 966/2), na vzhodu javna nekategorizirana cesta parc. št.
994, na jugu območje meji na severni rob parcele št. 571/4
in zahodu vzhodni rob preostanka dela parcele št. 576/1
vse k.o. Rogatec.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGEGA POSEGA

3. člen
Predmet LN je gradnja nadomestnega bencinskega

servisa, izvedba površin dinamičnega in mirujočega prome-
ta, komunalnih vodov in naprav ter izvedba zunanje ureditve.

Predvidena namembnost nadomestnega bencinskega
servisa je upravno-trgovska in servisna dejavnost.

V sklopu objektov in naprav bencinskega servisa so
predvideni:

– upravno-trgovski objekt 115 m2;
– nadstrešnica 357 m2;
– dva črpalna otoka;
– rezervoarji za pogonsko gorivo kapacitete skupno

200 m3;
– tipski kiosk za jeklenke gospodinjskega plina, kapa-

citete 1920 kg;
– ročna avtopralnica in čiščenje avtomobilov, površine

93 m2.
V sklopu površin dinamičnega in mirujočega prometa

je predvidena ureditev dveh priključkov na javno cesto ter
pripadajoče vozne površine na območju servisa, pretakalna
ploščad in parkirišča.

V sklopu neutrjenih površin območja je predvidena iz-
vedba hortikulturno urejenih zelenic.

Objekti in naprave bodo priključeni na komunalno in
energetsko omrežje.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
OBMOČJA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV OZIROMA POSEGA V PROSTOR

4. člen
Lokacija se nahaja ob južnem robu glavne ceste II.

reda št. 107 odsek Podplat – Rogatec od km 11.930 do
km 12.020.

Območje med glavno cesto in železniško progo je v
depresiji. Predvideno je nasutje terena za 2,5–3 m do pred-
videne kote terena 221,30 m n.v.

Prometno se območje navezuje na glavno cesto
II. reda Podplat-Rogatec z dvema predvidenima priključko-
ma uvoz-izvoz.

5. člen
Gabariti:
1. Upravno-trgovski objekt bencinskega servisa:
pravokotni tloris dimenzij 13 x 10,30 m, dopustna

toleranca ±10%;
etažnost: pritličje;
višinski gabarit: od tal pritličja do vrha ravne strešne

konstrukcije je 4 m,
dopustna toleranca višine ±0,5 m;
2. Rezervoarji za gorivo:
zunanje tlorisne dimenzije:
dva rezervoarja 12,80 m x 2,5 m;
dva rezervoarja 8,80 x 2,5 m;
Volumni rezervoarjev:
2 x 60 m3,
2 x 40 m3.
Predviden vkop rezervoarjev v teren z minimalnim nad-

kritjem 1 m.
3. Črpalni otoki:
2 otoka tlorisnih mer 7,10 x 1,5 m, toleranca 5%.
4. Nadstrešnica:
tlorisne mere 21,50 m x 16,60 m, dopustna toleranca

tlorisnih mer: ±10%.
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Višinski gabarit: od tal cestišča do vrha ravne strešne
konstrukcije znaša 5,90 m, dopustna toleranca ±0,5 m.

5. Čiščenje in ročno pranje avtomobilov:
Ploščad tlorisne mere 12,90 m x 7,20 m, toleranca

±10%.
6. Kiosk za jeklenke gospodinjskega plina:
tlorisne mere: 5,6 x 2,4 m, toleranca ±10%.
Višinski gabarit: od tal kioska do vrha strešne konstruk-

cije znaša 3,5 m,
dopustna toleranca ±0,5 m.
7. Parkirišča za osebne avtomobile:
predvidena štiri parkirna mesta.

6. člen
Arhitektonski in tehnični podatki
Konstruktivna zasnova objektov in naprav ter zunanjih

ureditev:
Upravno–prodajni objekt bo masivne zidane izvedbe,

stropna konstrukcija betonska, streha ravna ali blago nag-
njena.

Nadstrešnica kovinska, naslonjena na štiri vertikalne
stebre, temeljene na točkovnih temeljih.

Rezervoarji kovinski, valjaste oblike z dvema vstopnima
odprtinama, v dvojnem plašču kovinske izvedbe, vkopani
deloma v nasut teren, deloma v sloje razmočenih meljev
globine okoli 4 m, pri tem upoštevati zaščito pred silo vzgo-
na, minimalno nadkritje 1 m2.

Interno cestišče, pretakalna ploščad, parkirišča in dru-
ge ploščadi bodo izvedene na nasuti teren, višina nasutja
okrog 2,5 m–3m.

Objekte in naprave bencinskega servisa je treba teme-
ljiti v utrjeni nasip skladno s pogoji geološkega poročila in
upoštevati podatke o dopustni nosilnosti tal.

Nasipavanje terena do predpisane kote spodnjega
ustroja je predvideno po predhodni odstranitvi humusa v
plasteh po 30 cm s sprotnim utrjevanjem. Nasipni material
tretjerazredni tampon (stena, grušč).

Zgornji ustroj prometnih površin se mora utrditi do pred-
pisanega modula stisljivost Ms > 120,0 MN/m2.

Oblikovanje:
Upravno–trgovski objekt: predvidena je obložitev fasad

objekta s penobetonskimi ploščami s toplotno izolacijo, stre-
ha ravna z blagim naklonom k strešinim požiralnikom.

Nadstrešnica bo barvana kovina, streha ravna, zaklju-
čena z okrasno masko višine 120 cm.

Utrjene prometne površine: predvidene so v asfaltni in
armirano-betonski izvedbi.

Pretakališče: predvideno je armirano-betonsko, vodo
in olje tesno, odporno proti zmrzali, solem in agresivnim
vplivom naftnih derivatov.

Nevozne površine: predvidena je ureditev zelenic in
hodnikov za pešce.

V. PROMETNA UREDITEV IN DOSTOPI

7. člen
Prometna ureditev:
Prometna ureditev glavne ceste II. reda št. 107 in

njenega varovalnega pasu je predvidena skladno s pogoji
soglasja, izdanega od Ministrstva za promet in zveze, Direk-
cije RS za ceste Ljubljana na osnovi idejne zasnove promet-
ne ureditve št. 05-320-1486, katero je izdelalo Komunalno
podjetje Ljubljana d.d.

Na glavni cesti je predvidena izgradnja tretjega vozne-
ga pasu za leve zavijalce iz smeri Rogatca.

Predvidena sta priključka: uvoz, izvoz na cesto G
II-107 v km 11.940 in km 12.000 v širini 8 m pravokotno na
os ceste z zavijalnimi radiji R=12 m.

Priključna cesta v km 12.000 je hkrati predvidena kot
glavna napajalna cesta v predvideno stanovanjsko-obrtno
cono.

Vzdolžni sklon priključkov je predviden okrog 4%.
Načrtovane ureditve in objekti morajo omogočati in

zagotavljati zadostno preglednost pri vključevanju v promet.
Zgornji ustroj priključkov bo izveden v asfaltu in odvod-

njavan ločeno izven območja ceste in izven območja ben-
cinskega servisa.

Javna cesta in priključne ceste bodo opremljene s
talno in vertikalno prometno signalizacijo.

Objekti bodo grajeni v predpisanem odmiku od roba
vozišča glavne ceste, to je min. 17 m.

Gradnja in obratovanje servisa ne sme ovirati odvodnje
in rednega vzdrževanja ceste.

Na prometnih površinah bencinskega servisa je predvi-
den enosmerni prometni režim.

VI. KOMUNALNE IN ENERGETSKE UREDITVE

8. člen
Vodooskrba
Oskrba z vodo je predvidena iz javnega vodovodnega

omrežja, skladno s pogoji soglasjedajalca.
Obstoječe cevovode vodovodnega omrežja, ki poteka-

jo na območju lokacije bencinskega servisa, je potrebno
predhodno prestaviti izven območja v skladu s pogoji uprav-
ljalca.

9. člen
Oskrba z električno energijo
Energija bo na razpolago na daljnovodu 20 kV Rogatec

z izgradnjo transformatorske postaje 20/0,4 kV, 35 kVA iz
katere se do nadomestnega bencinskega servisa izvede
nizkonapetostni priključek v skladu s pogoji soglasjedajalca.

Za predvideno TP in električne vode je treba izdelati
projektno dokumentacijo in pridobiti upravna dovoljenja.

Za oskrbo objektov bencinskega servisa je predvidena
fazna izgradnja elektroenergetskih objektov, in sicer pred-
stavlja prvo fazo naslednja ureditev:

– začasna transformatorska postaja TB 30 bo na-
meščena na daljnovodnem stebru severno od glavne ceste
II. reda z enim izvodom visokonapetostnega kablovoda do
lokacije predvidene transformatorske postaje južno od ben-
cinskega servisa, kjer se tudi začasno vgradi razdelilna oma-
rica in od razdelilne omarice do objekta bencinskega servi-
sa položi nizkonapetostni kabel.

10. člen
Telekomunikacijsko omrežje
Telekomunikacijski kablovod poteka južno od območja

bencinskega servisa in ga ne tangira.
Priključek bo možen na osnovi predhodno izdelane

projektne dokumentacije telekomunikacijskega priključka za
objekt po pogojih soglasjedajalca.

11. člen
Padavinske in odpadne vode
Zaledne vode, ki naravno pritekajo k obravnavanemu

območju je potrebno zajeti pred območjem bencinskega
servisa v obcestnem jarku, muldah in kanalih ter jih odvajati
v površinski odvodnik.
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Neonesnažene padavinske vode iz območja servisa je
treba odvajati skupaj z zalednimi površinskimi vodami v povr-
šinski odvodnik.

Onesnažene padavinske vode iz utrjenih površin je tre-
ba odvajati preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj v
površinski odvodnik.

Površine, ki bodo v stiku z onesnaženimi vodami mora-
jo biti ustrezno oljeodporno in vodotesno obdelane. To velja
tudi za notranje stene usedalnikov ter lovilcev olj.

Odpadne vode je treba očistiti na ustrezno dimenzioni-
rani biološki čistilni napravi in nato odvajati v površinski
odvodnik.

Kolikor se izkaže za ekonomičnejšo rešitev v obdobju
do obratovanja skupne komunalne čistilne naprave v Ro-
gaški Slatini greznica na izpraznjevanje, je dopustna izgrad-
nja ustrezno velike, dveprekatne, vodotesne greznice na-
mesto postavitve lastne čistilne naprave.

Odpadni mulj iz usedalnika čistilne naprave ali greznice
je treba redno odvažati v tekočem stanju v nadaljnjo obdela-
vo blata.

Po podatkih iz soglasja upravljalca kanalizacijskega
omrežja Javnega komunalnega podjetja Rogaška Slatina je
povezovalni kanal Rogatec – čistilna naprava Rogaška Slati-
na zgrajen in bo v obratovanju predvidoma leta 2002.

Po izgradnji in obratovanju skupne komunalne čistilne
naprave za območje Rogatca in Rogaške Slatine bo treba
odpadne vode obravnavanega objekta priključiti na kolektor
in čistilno napravo.

Vse objekte odvodnjavanja se mora dimenzionirati na
pričakovane visoke stoletne vodne količine.

12. člen
Nizkotlačni plinovod zemeljskega plina
Mestni nizkotlačni plinovod poteka preko obravnavane

lokacije servisa na severnem delu območja in obratuje pod
tlakom 3 bare.

Po podatkih iz soglasja upravljalca prestavitev plinovo-
da ni predvidena, možna je oskrba bencinskega servisa s
plinom.

13. člen
Odvoz komunalnih in posebnih odpadkov
Komunalne odpadke je treba zbirati v tipiziranih poso-

dah in odvažati v skladu z določili odloka o ravnanju s komu-
nalnimi odpadki na območju Občine Rogatec (Uradni list
RS, št. 76/98).

S posebnim poslovnikom se uredi zbiranje in začasno
hranjenje posebnih odpadkov na lokaciji bencinskega servi-
sa. Za hranjenje posebnih odpadkov se predvidijo posebni
kovinski zabojniki, ki so postavljeni na vodoneprepustno
oziroma oljetesno podlago, v prostoru zaščitenim pred me-
teornimi vodami. Upravljalec bencinskega servisa mora po-
skrbeti za dokončno dispozicijo oziroma recikliranje ali uni-
čenje posebnih odpadkov.

VII. OKOLJEVARSTVENI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVEDBO POSEGA V PROSTOR

14. člen
Varstvo plodne zemlje
Rodovitno plast plodne zemlje odstraniti tako, da se

ohrani njena plodnost in količina. Plodna in neplodna zemlja
se ne smeta mešati.

15. člen
Varstvo tal in vodotokov
Za zaščito vodnega režima je potrebno upoštevati na-

slednje:
– varno skladiščenje naftnih derivatov v dvoplaščnih

cisternah, ki morajo biti atestirane in opremljene z med-
plaščno tekočino in sistemom kontrole v primeru okvar na
plaščih (pravilnik o tem, kako morajo biti grajena in oprem-
ljena skladišča in transportne naprave za vodi nevarne in
škodljive snovi – Uradni list SRS, št. 3/79);

– kvalitetno izvedbo gradbenih del z atesti vgrajenih
materialov;

– ustrezno dimenzioniranega lovilca olj;
– izdelave Obratovalnega poslovnika z odgovorno ose-

bo za skladiščenje, prečrpavanje in manipulacijo z naftnimi
derivati, v katerih mora biti opisano tudi vzdrževanje mehan-
skih čistilnih objektov;

– pri izbiri pralnih sredstev je potrebno upoštevati na-
vodila za usklajenost vseh dodanih sredstev z dodanim flo-
kulantom, da ne pride do odstopanj od načrtovanih pogojev
obratovanja. To je možno slediti z vodenjem poslovnika av-
topralnice in čistilne naprave.

– upoštevati določila zakona o prevozu nevarnih snovi
(Uradni list RS, št. 27/90, popravek 45/90),

– v strugo naravnih vodotokov ali v podtalje se sme
spuščati le čista meteorna voda, oziroma voda, ki po kvalite-
ti ustreza določilom uredbe o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju (Uradni list RS, št. 35/96) in strokovnega navodi-
la o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi
in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85),

– vse kinete in jaški nad cisternami morajo biti izvedeni
oljetesno in vodotesno,

– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug obstoje-
čih vodnih jarkov, ki potekajo izven predvidenega območja
lokacije bencinskega servisa,

– med gradnjo je potrebno preprečiti onesnaževanje
površinskih voda in podtalja s cementnim mlekom, naftnimi
derivati ali drugimi strupenimi snovmi.

16. člen
Varstvo pred hrupom
V času gradnje in obratovanja bencinskega servisa je

potrebno upoštevati takšen način dela, pri katerem ne bodo
presežene mejne dnevne in nočne ter konične ravni hrupa
za območje III. stopnje varstva pred hrupom, kamor spada
lokacija bencinskega servisa po uredbi o hrupu v naravnem
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

Pri načrtovanju in v času obratovanja bencinskega ser-
visa se naj upoštevajo naslednji ukrepi:

– urediti dovolj dolg in širok vozni pas za vozila, ki
prihajajo iz smeri Rogatec in zavijajo levo na bencinski ser-
vis;

– urediti dovolj širok izvozni pas za speljevanje vozil v
smer Rogatec;

– v območju bencinskega servisa omejiti hitrost cest-
nih vozil;

– primerna zvočna izloacija vseh stabilnih hrupnih na-
prav (npr. zračni kompresor);

– na območju bencinskega servisa prepovedati vsa
hrupna dela (npr. popravljanje in preizkušanje vozil in drugih
hrupnih naprav).

17. člen
Varstvo zraka
Za preprečitev emisij škodljivih snovi v zrak je predvide-

na ureditev zaprtega sistema pretakanja v podzemnih rezer-
voarjih in pretakanje v rezervoarje motornih vozil v skladu z
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uredbo o emisiji hlapnih snovi v zrak iz naprav za skladišče-
nje in pretakanje motornega bencina (Uradni list RS, št.
11/99).

18. člen
Varstvo pred požarom
Predvidena je vgradnja dveh nadzemnih hidrantov DN

80 mm, ki se oskrbujeta iz javnega vodovodnega omrežja.
Javno vodovodno omrežje obratuje pod tlakom 6 barov.

V sklopu objektov bencinskega servisa mora biti zago-
tovljeno suho gašenje. Zagotovljen bo dovoz za gasilska in
druga interventna vozila.

VIII. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO LN

19. člen
Tolerance
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tem odloku, se

morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pri-
dobitev gradbenega dovoljenja.

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem preučevanju geo-
loških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poišče-
jo primernejše tehnične in oblikovalske rešitve, s katerimi pa
se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nas-
protju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

20. člen
Za gradnjo predvidenih objektov na območju LN mora

investitor pridobiti gradbeno in lokacijsko ali enotno dovo-
ljenje za gradnjo skladno s pogoji odloka o LN, projektov
za pridobitev gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na
okolje.

21. člen
Lokacija predvidenega bencinskega servisa se nahaja

v varovalnem pasu železniške proge Stranje-Rogatec, za kar
je pridobljeno soglasje Slovenskih železnic s pogoji, ki ne
ovirajo realizacije lokacijskega načrta.

IX. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA

22. člen
Predvidena je etapnost izvedbe LN.
Investitor ima možnost graditve predvidenih objektov v

več fazah. Kot prva faza je prometna ureditev na glavni cesti
s predvidenima priključkoma.

Druga faza je prestavitev komunalnih vodov izven ob-
močja predvidenih objektov po LN in priprava zemljišča.

Tretjo fazo predstavlja izgradnja objektov bencinskega
servisa.

X. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA

23. člen
Obveznosti v času gradnje in po izgradnji
Zagotovljeno mora biti nemoteno in varno odvijanje

prometa.
Zagotovljeni nemoteni dovozi in dostopi do vseh zem-

ljišč in objektov v okolici območja bencinskega servisa.

Zavarovati gradbišče tako, da bosta zagotovljeni var-
nost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.

Skladno z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem
možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale
zaradi graditve in obratovanja rekonstruirane ceste.

Zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov pre-
ko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav.

V času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukre-
pe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesna-
ženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skla-
diščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi
oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavcev.

XI. KONČNE DOLOČBE

24. člen
LN je na vpogled občanom, podjetjem, organizacijam

in skupnostim v prostorih Občine Rogatec, Ceste 11, Ro-
gatec.

25. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka o LN opravlja Ministrstvo

za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Enota Celje.

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

listu RS.

Št. 06202-105/99
Rogatec, dne 26. oktobra 1999.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

4241. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 1999

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93) ter
16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99)
je Občinski svet občine Rogatec na 8. redni seji dne
26. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah
za Občino Rogatec, dopolnjenega v letu 1999

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Ob-
čine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec.

2
Osnutek bo razgrnjen v sejni sobi Občine Rogatec,

Ceste 11, 3252 Rogatec in sicer 30 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
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3
V času javne razgrnitve bo občinska uprava organizirala

javno obravnavo in o tem obvestila občane na primeren
način.

4
Občani in ostali zainteresirani lahko dajo v času javne

razgrnitve pisne pripombe in predloge na javno razgrnjen
osnutek občinski upravi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-104/99
Rogatec, dne 26. oktobra 1999.

Župan
Občine Rogatec

Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

SLOVENSKE KONJICE

4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
izvedbenem načrtu stanovanjske cone Vešenik –
del A in B

Na podlagi 39. in 43. 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) ter v skladu s 16. členom statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o izvedbenem načrtu stanovanjske cone Vešenik
– del A in B

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Za območje obravnave velja odlok o izvedbenem načr-

tu stanovanjske cone Vešenik – del A in B (Uradni list SRS,
št. 30/87).

II. POGOJI IN USMERITVE ZA URBANISTIČNO
TER ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE

2. člen
Spremeni in dopolni se 12. člen tako, da se mu doda

nova alinea:
– na parcelah št. 283/3, 283/4 in 283/5 k.o. Konjice

je možna gradnja poslovno–stanovanjskega objekta tlori-
snih dimenzij 22 x 12 m ±1 m ter etažnosti pritličje in etaža z
možnostjo izkoriščenega podstrešja. Streha bo dvokapnica
naklona 30 do 40 stopinj, kritina prilagojena soseski.

V objektu se lahko opravlja le storitvena dejavnost.
Prav tako je možna širitev obstoječih objektov ob us-

trezni urejenosti manipulativnih površin. Mikrolokacija ob-
jekta se določi z lokacijsko dokumentacijo.

III. KOMUNALNA UREDITEV

3. člen
Dopolni se 18. člen v zadnji alinei in se na novo glasi:
– izvedbeni načrti komunalnih naprav morajo temeljiti

na idejnih rešitvah, ki jih poda IZN in projekt zbirnega kanala
Bezina – Slov. Konjice; zgornji odsek, ki ga je izdelalo
podjetje IEI iz Celja pod št. 6KD03 v juniju 1999.

IV. KONČNI DOLOČBI

4. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta

je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine
Slovenske Konjice.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01200/002/99
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4243. Odlok o spremembah in dopolnitvah akta o
ustanovitvi Svetovalno-izobraževalnega centra
Slovenske Konjice

Na podlagi 20. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/91 in 8/96) ter 16. člena statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski
svet občine Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1999
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah akta o ustanovitvi

Svetovalno-izobraževalnega centra Slovenske
Konjice

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni akt o ustanovitvi

Svetovalno-izobraževalnega centra Slovenske Konjice (Urad-
ni list RS, št. 56/97).

2. člen
Za 4. točko 11. člena se doda nova 5. točka, ki glasi:

»Projektiranje in tehnično svetovanje«.
Dosedanja 5. točka 11. člena s tem postane 6. točka

navedenega člena.

3. člen
Na koncu tretje točke 12. člena se dodajo naslednje

dejavnosti: »K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje,
K/74.201Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično
in drugo opazovanje, meritve in kartiranje, K/74.202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtovanje, K/74.203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje, K/74.204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje«.
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4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 025-4/98-9101-9/9
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

4244. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
komunalnih taksah v Občini Slovenske Konjice

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS,
št. 18/91) ter 7. in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine
Slovenske Konjice na seji dne 30. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o komunalnih taksah v Občini Slovenske Konjice

1. člen
Spremeni se besedilo odloka o komunalnih taksah v

Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 67/96 in
50/99) v posebnem delu pri »TARIFNI ŠTEVILKI 4
(PARKIRANJE)« in sicer v točki »d)«, ki se po novem glasi:

»Parkirnina se ne pobira v času od 15. ure do 6. ure.«

ŠKOFLJICA

4245. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Škofljica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Obči-
ne Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet
občine Škofljica na 9. seji dne 28. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Škofljica

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).

3. člen
Lokalne ceste (LC) so ceste med naselji v Občini Škof-

ljica in ceste med naselji v Občini Škofljica in naselji v
sosednjih občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala
ali odseka ali odseka ali odseka  v občini uporabe dolžina

(m1) ceste v
sosednji občini

(m1)

1. 404010 C 106 Kamnikarjeva ul.–Srednjevaška ulica–
Hrastarija–Orle–Rudnik (MOL) Mmol 2904 V

2. 404020 C 106 Glinek–Gumnišče–Blato–Pijava Gorica C 106 5810 V
3. 404030 C 106 (Janez)–Smrjene–Pijava Gorica C 106 4013 V
4. 404040 C 646 Šmarska–Pleše–m.o.Grosuplje–Veliki Vrh C111390 3375 V 2075
5. 404051 C 106 Pijava Gorica–Želimlje C404070 4153 V
6. 404052 C404070 Želimlje–m. Velike Lašče–Turjak C 106 3214 V 4903
7. 404060 C 106 Rogovila–meja Ig–Karčon–Ig C 324 500 V 2310
8. 404070 O404051 Želimlje–m.o. Ig–Klada–Kremenica C404060 4249 V 4150
9. 404080 C 106 Jagrova–Selo–meja MOL Mmol 3534 V
10. 404090 C404010 Orle–kr.Dolinar C404080 1105 V
11. 111030 C111010 Meja Grosuplje–Vrh–Gradišče1 C106 1918 V 4201
12. 111130 C111010 Vino–Meja Grosuplje–Brezje C404030 535 V 4615
13. 111140 C111130 Meja Grosuplje–Smrjene C404030 108 V 5950

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 03100-17/96-9001
Slovenske Konjice, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.
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5. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala
ali odseka ali odseka ali odseka  v občini uporabe dolžina

(m1) ceste v
sosednji občini

(m1)

14. 904010 C404080 Sela pri Rudniku–konec ceste
(naprej gozdna pot) Zzadhiša 476 V

15. 904780 C404010 Orle–Zg. Konec Zhš48 235 V
16. 904020 C646 Šmarska c.–Lanišče–Lisičje (gozdna pot) Zhš30 1920 V
17. 904790 C904020 Lisičje Zhš27 306 V
18. 904030 C904020 Lanišče–ograja pokopališča Zograja 965 V
19. 904040 C646 Laniška ulica Zzadhiša 293 V
20. 904050 C646 Ulica 16. maja Zhš17 244 V
21. 904060 C904050 Rabska ulica Zhš9 133 V
22. 904070 C646 Bučarjeva ulica Zhš7 213 V
23. 904080 C904040 Ulica bratov Kastelic Zhš4 73 V
24. 904090 C646 Ploščad pred cerkvijo Škofljica Zploščad 260 V
25. 904100 C404040 Pleše–konec ceste (gozdna pot) Zgospos 243 V
26. 904110 C404040 Dole (dovozi do hiš) Zkriž 843 V
27. 904120 C404040 Reber Zgospos 367 V
28. 904130 C404040 Kamnolom–m. Grosuplje Zzad.h. 250 V
29. 904140 C106 Primičeva ulica Zplaz 723 V
30. 904150 C404020 Klanec–Zalog pri Škofljici–Drglerija

(gozdna pot) Zgospos 1333 V
31. 904160 C404020 Glinek Zhš10 508 V
32. 904800 C904160 Glinek Zhš23 200 V
33. 904170 C404020 Gumnišče–Glinek C904160 632 V
34. 904810 C404020 Gumnišče C106 239 V
35. 904180 C404020 Gorenje Blato–konec ceste (naprej gozdna pot) Zhš45 591 V
36. 904190 C404020 Drenik–konec ceste (naprej kolovoz) Zhš24 660 V
37. 904200 C404020 Drenik–Pod blato–konec ceste Zzadhiša 230 V
38. 904220 C404030 Brezje Zhidrant 1333 V
39. 904210 C904220 Brezje Zhš60a 170 V
40. 904230 C404030 Kopanke–(Smrjene) konec ceste Zograja 488 V
41. 904820 C404030 Kopanke–konec ceste (Smrjene) Zhš182 451 V
42. 904830 C404030 Ob kočevski c. (Smrjene) Zhš167 272 V
43. 904240 C904230 Kopanke–konec ceste (Smrjene) Zhš69 306 V
44. 904250 C904230 Smrjene–konec ceste Zhš72 197 V
45. 904840 C904230 Smrjene Zzadhiša 90 V
46. 904260 C904230 Smjene–konec ceste Zhš93 278 V
47. 904270 C106 Gradišče nad Pijavo Gorico Zvodohra 1634 V
48. 904280 C904270 Gradišče–konec ceste Zhš225 952 V
49. 904850 C904280 Gradišče–vodohran Brzek Zvodohra 335 V
50. 904290 C904270 Gradišče; spodnja cesta C904280 845 V
51. 904300 C111030 Vrh nad Želimljami–vas Zhš41 718 V
52. 904310 C111030 MO Velike Lašče–Ločnik C955611 280 V 355
53. 904320 C111030 Vrh nad Želimljami C106 443 V
54. 904330 C404070 Želimlje–Benšetov graben Zhš42 334 V
55. 904340 C404070 Želimlje–konec ceste (kolovoz) Zhš36 134 V
56. 904350 C404070 Podreber–Želimlje O404051 773 V
57. 904360 C404070 Želimlje C904350 358 V
58. 904370 C904350 Želimlje–Plesa Zhš53 1025 V
59. 904380 C904370 Plesa–Skopačnik C904390 598 V
60. 904390 O404051 Skopačnik Zhš60 1124 V
61. 904400 C106 Pijava Gorica Zhš197 357 V
62. 904410 C106 Pijava Gorica–vrstne hiše Zhš217 509 V
63. 904420 O404051 Pijava Gorica (hrib) Zhš61 354 V
64. 904870 C904420 Pijava Gorica (hrib) Zhš63 111 V
65. 904880 C106 Pijava Gorica–pri Čotu Zhš88 100 V
66. 904430 O404051 Pijava Gorica (hrib) Zhš90 424 V
67. 904440 C904430 Pijava Gorica (hrib) Zhš103 228 V
68. 904450 O404051 Pijava Gorica (Rudolf–pod Pijavskim hribom) C904460 1402 V
69. 904860 O404051 Pijava Gorica C904450 136 V
70. 904460 C106 stara cesta proti Igu C728 1735 V
71. 904470 C404020 Gumnišče (Blace) C106 429 V
72. 904480 C106 Gumniški vrh–bolnica–(Boštjančič) C904460 725 V
73. 904490 C106 Žagarska ulica–konec ceste (naprej kolovoz) Zpotok 630 V
74. 904500 C904490 Ahlinova ulica–konec ceste (naprej kolovoz) Zhš23 328 V
75. 904510 C904490 Cesta ob Barju C904520 821 V
76. 904520 C106 Ulica pod Strahom–(naprej kolovoz) Zhš73 1280 V
77. 904530 C904500 Ulica Jerneja Petriča C904510 202 V
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Zap št. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala
ali odseka ali odseka ali odseka  v občini uporabe dolžina

(m1) ceste v
sosednji občini

(m1)

78. 904540 C904500 Habičeva ulica C904510 192 V
79. 904550 C904520 povezava Ul.Pod Strahom in Banogoriško ul.C904560 1122 V
80. 904560 C106 Babnogoriška cesta–Grmez–(naprej kolovoz) Zkrižgrm 1852 V
81. 904570 C106 Vrečarjeva–Hauptmanca–meja MOL Mmol 1809 V
82. 904580 C904570 Vrečarjeva ulica–konec ceste (odcep ) Zhš38 125 V
83. 904590 C904570 Nebčeva ulica–konec ceste (naprej kolovoz) Zhš30 683 V
84. 904890 C106 Lavrica–Nebčeva ul. C904590 83 V
85. 904600 C404010 Babškova pot–Pot na Debeli hrib–

konec ceste (naprej kolovoz) Zhš34 1215 V
86. 904900 C106 Babškova–odcep C904600 73 V
87. 904910 C106 Lavrica C106 182 V
88. 904920 C904600 Babškova–vrstne hiše Zhš49 140 V
89. 904930 C904600 Babškova–hiše Zhš56 175 V
90. 904610 C404080 Šeparjeva pot–konec ceste Zhš17 330 V
91. 904620 C106 Ravenska pot–konec ceste Zhš45 580 V
92. 904630 C106 106–904620 Ravenska pot C904620 347 V
93. 904640 C404020 Drenik–konec ceste Zplato 170 V
94. 904650 C904660 cesta Ob pošti C106 278 V
95. 904660 C106 Mijavčeva ul.–konec ceste Zhš34 514 V
96. 904670 C106 Mijavčeva ul. (ob samopostrežni) C904660 127 V
97. 904680 C904660 Gratova ulica C904700 278 V
98. 904690 C904680 Gratova ul.–konec ceste Zhš10 62 V
99. 904700 C904680 Puciharjeva ulica C904660 330 V
100. 904710 C904700 Puciharjeva ulica Zhš22 138 V
101. 904720 C904700 Albrehtova ulica C904650 545 V
102. 904940 C904720 Albrehtova ulica Zhš78 67 V
103. 904950 C904720 Albrehtova ulica Zhš64 78 V
104. 904960 C904720 Albrehtova ulica Zhš46 100 V
105. 904970 C904720 Albrehtova ulica Zhš24 113 V
106. 904740 C904730 Hribi Zhš48 250 V
107. 904750 C904720 Finčeva ulica Zhš7 60 V
108. 904760 C904720 Ul. bratov Zakrajšek Zhš10 121 V
109. 904770 C904720 Tonijeva ulica Zhš9 110 V

6. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, 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.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 1774
Škofljica, dne 11. oktobra 1999.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič l. r.

TABOR

4246. Odlok o občinskih upravnih taksah Občine
Tabor

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94), 1., 3. in 4. člena zakona o upravnih
taksah (Uradni list RS, št. 18/90, 33/90, 19/91, 20/91,
23/96), 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 53/95), 16. člena statuta Občine Tabor (Urad-
ni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na
8. redni seji dne 27. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskih upravnih taksah Občine Tabor

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok v Občini Tabor ureja obveznosti plačevanja

občinskih upravnih taks, taksne zavezance, višino in način
plačila takse. Višina občinskih upravnih taks je določena v
taksni tarifi, ki je sestavni del tega odloka.

2. člen
Plačilo občinskih upravnih taks je predpisano za vse

vloge, potrdila, sklepe, odločbe, pritožbe in ostale spise in
dejanja pri organih občinske uprave. Občinske takse se
zaračunavajo za dejanja in spise, ki so določena v tarifi
občinskih upravnih taks.

3. člen
V odločbi ali listini, za katero je bila plačana upravna

taksa, je potrebno navesti, da je bila taksa plačana, v kak-
šnem znesku in po kateri tarifni številki.

II. TAKSNI ZAVEZANCI

4. člen
Zavezanci za plačilo upravne takse so fizične in pravne

osebe, ki s svojimi vlogami začnejo postopek in zahtevajo
opravilo dejanj, določenih v taksni tarifi.

Zavezanec za plačilo takse je tudi skupina občanov, ki
nima statusa pravne osebe.
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Za občinske upravne takse veljajo oprostitve in olajša-
ve, ki jih določa zakon o upravnih taksah.

III. DOLOČITEV OBČINSKIH UPRAVNIH TAKS

5. člen
Taksne obveznosti so določene v točkah. Vrednost

točke z dnem uveljavitve tega odloka je 15 SIT in se sproti
usklajuje z višino vrednosti točke, določene za republiške
upravne takse določene po zakonu o upravnih taksah, ki jo
objavlja Vlada Republike Slovenije v Uradnem listu RS.

Pri odmeri takse je osnova za izračun vrednosti točke,
ki velja na dan nastanka obveznosti.

IV. NAČIN PLAČILA UPRAVNIH TAKS

6. člen
Občinske upravne takse se plačujejo v gotovini. Takse

se plačujejo takrat, ko nastane taksna obveznost.
Taksna obveznost nastane:
– za vse vloge, takrat, ko se izročijo; če so dane na

zapisnik, takrat, ko se zapisnik napiše;
– za odločbe, dovoljenja in druge listine, takrat, ko se

vloži zahteva za izdajo;
– za upravna dejanja, takrat, ko stranka zahteva naj se

opravijo.
Če vloga ali zahteva, za katero ni plačana občinska

upravna taksa, prispe po pošti, pristojen delavec občinske
uprave pošlje taksnemu zavezancu taksni opomin, naj v
sedmih dneh od prejema opomina plača redno takso in
takso za opomin.

7. člen
Če taksni zavezanec tudi po opominu ne poravna tak-

se, se postopek uvede, odločba ali drugi akt pa se ne izda.

8. člen
Kdor je plačal takso, ki ni predpisana v tem odloku, ali

je plačal večjo takso, kot je določena v taksni tarifi ima na
podlagi pisnega zahtevka pravico do vračila preveč plačane
takse.

9. člen
Tuji državljani imajo ob pogoju vzajemnosti enake pravi-

ce in obveznosti kot slovenski državljani.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka o občinskih upravnih

taksah je v pristojnosti župana ali na podlagi njegovega
pooblastila v pristojnosti tajnika občine.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/99-25
Tabor, dne 28. septembra 1999.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

TAKSNA TARIFA

I. VLOGA
Tarifna številka 1 taksa v točkah
Za prošnje, zahteve, predloge,

prijave, priglasitve in druge vloge, če ni v tej
tarifi predpisana kakšna druga taksa 10

Taksa se ne plača za poznejše vloge,
ki se navezujejo na že vloženo zahtevo.

Tarifna številka 2
Za vlogo s katero stranka zaprosi za koncesijo  160

Tarifna številka 3
Za vloge o odkupu, menjavi, najemu

družbene lastnine v splošni rabi in za vlogo
o odkupu, menjavi, najemu nepremičnine
družbene lastnine, kjer je imetnik pravice
uporabe Občina Tabor  150

Tarifna številka 4
Za vlogo o izdaji mnenja o podaljšanju

obratovalnega časa za gostinsko dejavnost 10

Tarifna številka 5
Za vlogo o izdaji soglasja za prireditve 50

Tarifna številka 6
Za pritožbo zoper odločbo in sklep,

izdan v upravni stvari 50

II. POTRDILA
Tarifna številka 7
Za potrdila izdana na podlagi uradnih

evidenc, če ni drugače določeno 20

Tarifna številka 8
Za izdajo potrdila o vrsti rabe po veljavnem

družbenem planu in prostorskih izvedbenih
aktih občine  100

Tarifna številka 9
Za vsa potrdila, za katera ni predpisana

posebna taksa 20

III. ODLOČBE
Tarifna številka 10
Za izdajo odločbe o obratovalnem času

trgovin, gostiln in dovoljeno prodajo izven
poslovnih prostorov 20
za odločbo o pritožbi se ne plača taksa.

Tarifna številka 11
Za vse odločbe, za katere ni predpisana

posebna taksa 50

IV. OPOMIN
Tarifna številka 12
Za opomin za plačilo takse od zneska neplačane

takse:
1. do 75 točk 20
2. od 75 točk 50
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4247. Sklep o sofinanciranju investicij v lokalne, javne,
gozdne in ostale nekategorizirane ceste v
Občini Tabor

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 22. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in
16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99)
na 8. redni seji občinskega sveta dne 27. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o sofinanciranju investicij v lokalne, javne,
gozdne in ostale nekategorizirane ceste

v Občini Tabor

I
S tem sklepom se določi višina ter način obračunava-

nja sofinanciranja vseh investicij v lokalne, javne, gozdne
ceste in ostale nekategorizirane ceste v Občini Tabor.

II
Zainteresiranim uporabnikom se določi delež sofinan-

ciranja vseh investicij v lokalne, javne in kategorizirane gozd-
ne ceste v višini od 10% investicije, v ostale nekategorizira-
ne ceste, ki povezujejo domačije s kategoriziranimi cestami
pa v višini 50%. V primeru asfaltiranja odseka nekategorizira-
ne ceste za povezavo domačij s kategoriziranimi cestami
uporabnik sfinancira podlago ceste v celoti in 50% asfalta.
Obseg sofinanciranja občine v investicijo je v okviru spreje-
tega proračuna.

III
Zahtevek za plačilo deleža investicije se izstavi izmed

zainteresiranih uporabnikov določenemu predstavniku.

IV
Ta sklep se uporablja od 1. 1. 1999 dalje, velja pa do

preklica tega sklepa.

Št. 015-04/99-27
Tabor, dne 27. septembra 1999.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

TREBNJE

4248. Odlok o turistični taksi v Občini Trebnje

Na podlagi 21. do 28. člena zakona o pospeševanju
turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94,
14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98) in
19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95,
80/98) je Občinski svet občine Trebnje na 7. seji dne
6. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o turistični taksi v Občini Trebnje

1. člen
Ta odlok določa turistično takso, dolžnosti in način

plačila turistične takse, višino turistične takse, način obraču-
na turistične takse.

2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga turist

plačuje za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča, s
katero turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna
storitve ali ugodnosti, ki jih je v kraju deležen brezplačno.

3. člen
Turistična taksa je prihodek občine, ki se nameni pred-

vsem za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrez-

ne 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 na-

sadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so name-
njene turistom ter programov urejanja okolja, ki jih izvajajo
turistična in okoljevarstvena društva.

Pristojni občinski organ vsako leto pripravi razdelitev
sredstev po posameznih namenih iz prejšnjega člena in v
skladu s svojimi pooblastili opravlja tudi nadzor nad pobira-
njem in porabo sredstev.

4. člen
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev

za prenočevanje.

5. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Turistična taksa na

območju Občine Trebnje se določi v višini 8 točk za domače
in tuje goste in se plačuje na poseben račun občine.

Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pom-
noži število točk z vrednostjo točke.

6. člen
V treh mesecih po uveljavitvi zakona o pospeševanju

turizma, je prenehal veljati odlok o krajevni turistični taksi v
Občini Trebnje (Skupščinski Dolenjski list, št. 10/91).

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 423-05-2/99
Trebnje, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4249. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US; 45/94 –
odločba US; 57/94; 14/95; 20/95 odločba US; 63/95,
73/95; 9/96; 39/96; 44/96, 26/97; 70/97; 10/98;
68/98; 74/98) in na podlagi 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) in 3. člena
odloka o javnih poteh v Občini Trebnje (Skupščinski Do-
lenjski list št. 3/86, 12/89, 11/90 in Uradni list RS, št.
20/91-I) je Občinski svet občine Trebnje na 7. seji dne
6. 10. 1999 sprejel
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S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino parc. št. 927/4, pot v izmeri 86 m2, vpisa-
na pri seznamu I, k.o. Stehanja vas.

II
Zemljišče parc. št. 927/4, pot v izmeri 86 m2 k.o.

Stehanja vas postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot
lastnina Občine Trebnje.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 46503/0015/98
Trebnje, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4250. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 57/94; 14/95; 26/97; 70/97;
10/98; 74/98) in na podlagi 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) in 3. člena
odloka o javnih poteh v Občini Trebnje (Skupščinski Do-
lenjski list št. 3/86, 12/89, 11/90 in Uradni list RS, št.
20/91-I) je Občinski svet občine Trebnje na 7. seji dne
6. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino parc. št. 2593/2 k.o. Mirna, pot v izmeri
137m2, vpisana pri seznamu CIX, k.o. Mirna.

II
Zemljišče parc. št. 2593/2, pot v izmeri 137 m2, k.o.

Mirna postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot lastnina
Občine Trebnje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46503/0012/99
Trebnje, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4251. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 57/94; 14/95; 26/97; 70/97;
10/98; 74/98) in na podlagi 19. člena statuta Občine
Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) in 3. člena
odloka o javnih poteh v Občini Trebnje (Skupščinski Do-
lenjski list št. 3/86, 12/89, 11/90 in Uradni list RS, št.
20/91-I) je Občinski svet občine Trebnje na 7. seji dne
6. 10. 1999 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino parc. št. 2113/5, pot v izmeri 30 m2,
vpisana pri seznamu XXI, k.o. Staro Zabukovje.

II
Zemljišče parc. št. 2113/5, pot v izmeri 30m2 k.o.

Staro Zabukovje postane last Občine Trebnje in se vknjiži
kot lastnina Občine Trebnje.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 46501/0003/98
Trebnje, dne 7. oktobra 1999.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

VODICE

4252. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Vodice za leto 1999

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97, 56/98 in 1/99) ter na podlagi 20. in 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US RS, št. U-I-13/94, 45/94 – odločba
US RS, št. U-I-144/94, 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, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) je Občinski svet občine Vodice
na 9. seji dne 14. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Vodice za leto 1999

1. člen
V odloku o proračunu Občine Vodice za leto 1999, se

spremeni 3. člen odloka tako, da glasi:
Skupni prihodki proračuna za leto 1999 znašajo

441,578.002 SIT, skupni odhodki so načrtovani v višini
475,478.278 SIT, sredstva prenesena iz preteklega leta pa
znašajo 33,821.276 SIT. Prihodki ter sredstva na računih
se razporedijo za:
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SIT
Financiranje tekočih nalog 199,201.000
Financiranje investicij 276,277.278
Sredstva rezerv 4,509.000
Stalna proračunska rezerva 2,208.000
Tekoča proračunska rezerva 2,301.000

2. člen
Spremeni se 4. člen tako, da glasi:
Od skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov

in odhodkov se izloči 1,02% sredstev v rezerve proračuna
Občine Vodice za leto 1999.

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

nem listu RS.

Št. 032-01-001/99-78
Vodice, dne 18. oktobra 1999.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

4253. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
sprejetju zazidalnega načrta za območje ŠS
14/1 (II. faza) del – Vodice

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, 71/93, 44/97) ter 14. in
15. člena statuta Občine Vodice (Uradni list RS 49/95),
je Občinski svet občine Vodice na 9. redni seji dne
14. 10. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza)

del – Vodice
(Uradni list RS, št. 61/98)

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

ju zazidalnega načrta za območje ŠS 14/1 (II. faza – del) –
Vodice.

2. člen
V naslovu odloka, v 1., 3. in 25. členu odloka se naziv

območja uskladi z imenovanjem v spremembah in dopolni-
tvah dolgoročnega plana Občine Vodice, in sicer glasi:

Zazidalni načrt za območje urejanja ŠS 14/1-1 Vodice
(II. faza – del).

V 2. členu odloka se v 2.8, 2.9, 2.10 spremeni merilo:
M 1:200

Besedilo predzadnje alinee 4. člena se črta.
V 7. členu se v drugem odstavku črta besedilo:
Taka zasnova je povzeta iz veljavnega zazidalnega na-

črta. Spremembe so uveljavljene glede smeri vhodov v ob-
jekte, prometnega sistema in združevanja prvotno zasnova-
nih manjših objektov v večje.

V 8. členu se črta stavek Oblikovane morajo biti sklad-
no z arhitekturnim izrazom objektov.

V 8. členu se spremeni zadnji odstavek in glasi:
Ograje so predvidene lesene, višine 150 cm. Obliko-

vane morajo biti enotno za vse območje.
V 12. členu se spremeni tretji odstavek in glasi:
Mirujoči promet: parkiranje vozil je predvideno na dveh

urejenih parkiriščih, ki se nahajata na skupnih funlcional-
nih površinah in na funkcionalnem zemljišču posameznega
objekta, v sklopu dovoza v garažo, ki pripada vsakemu
objektu.

14. člen se spremeni in glasi:
Vsi objekti v območju zazidalnega načrta morajo biti

priključeni na:
– omrežja z oskrbo s pitno vodo,
– omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih odpad-

nih voda,
– omrežje z oskrbo s plinom,
– omrežja s telekomunikacijskimi in drugimi storitvami

s področja prenosa sporočil in podatkov,
– omrežja za oskrbo s požarno vodo.
Vsa omrežja potekajo v podzemnih vodih. Graditelji so

dolžni plačati sorazmerni delež stroškov komunalno ureje-
nega zemljišča. Pred izdajo gradbenega dovoljenja za posa-
mezne objekte in pred priključitvijo objektov na sekundarna
omrežja, mora graditelj pridobiti soglasja soglasodajalcev.

V obravnavanem območju je predvidena postavitev no-
ve trafo postaje, za kar je v skladu s pogoji soglasodajalca
rezervirana funkcionalna površina.

Vsa glavna omrežja (omrežja z oskrbo s pitno vodo,
omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vo-
da, omrežje z oskrbo s plinom, omrežja s telekomunikacij-
skimi in drugimi storitvami s področja prenosa sporočil in
podatkov, omrežja za oskrbo s požarno vodo) so predvideni
z glavne ceste Vodice–Kamnik.

15. člen se črta v celoti.
21. člen se spremeni in glasi:
Varstvo voda
Potrebno je upoštevati vse ukrepe, ki preprečujejo one-

snaženja voda. Zagotovljen mora biti nemoten odtok zaled-
nih in padavinskih voda z ureditvijo kanalskih vodov za odva-
janje padavinskih voda (v nadaljevanju: meteorna kanalizaci-
ja). Odvod padavinskih voda s parkirišč mora biti speljan
preko lovilcev maščob, olj in usedalnikov v meteorno kanali-
zacijo. Vsi objekti znotraj zazidalnega načrta morajo biti pri-
ključeni na omrežje za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda.

24. člen se dopolni in glasi:
S tem odlokom preneha veljati del ZN ŠS 218/3 Vodi-

ce – II. faza (Uradni list SRS, št. 31/79)
25. člen se dopolni in glasi:
Zazidalni načrt ŠS 14/1-1 Vodice (II. faza-del) je stalno

na vpogled na:
– Občini Vodice
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.

3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja na občinskem

svetu in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-001/99-75
Vodice, dne 14. oktobra 1999.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.
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4254. Program priprave sprememb in dopolnitev
a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Ljubljana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine
Ljubljana za obdobje 1986–1990, oboje
dopolnitev, za območje Občine Vodice,
b) prostorskih ureditvenih pogojev za planski
celoti Š14 Vodice in Š 11 Skaručna

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97) in 14. in 15. člena statuta Občine Vodice (Uradni
list RS, št. 49/95), je Občinski svet občine Vodice na
9. redni seji dne 14. 10. 1999 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E  S P R E M E M B
I N  D O P O L N I T E V

a) prostorskih sestavin dolgoročnega plana
občine Ljubljana za obdobje 1986–2000

in srednjeročnega družbenega plana občine
Ljubljana za obdobje 1986–1990, oboje
dopolnitev, za območje Občine Vodice

b) prostorskih ureditvenih pogojev za planski
celoti Š14 Vodice in Š 11 Skaručna

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potreb-

no pripraviti v postopku priprave in sprejemanja:
a) spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dol-

goročnega plana občine Ljubljana za obdobje 1986–2000
in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana za
obdobje 1986–1990, za območje Občine Vodice (Uradni
list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89,
20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92, 49/92 in 71/98),
(v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve prostorskih sesta-
vin planskih aktov občine),

b) sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih po-
gojev za planski celoti Š 14 Vodice in Š 11 Skaručna (Urad-
ni list RS, št. 55/92 in 71/98)

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine in PUP oziroma prostor-
ske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP
ter način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obvezno-
sti, ki jih morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave prostor-
skih sestavin planskih aktov občine in PUP ter sredstva,
potrebna za njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in
PUP.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb

in dopolnitev in PUP
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov občine se nanašajo:
– uskladitev z obveznimi izhodišči prostorskih sesta-

vin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slo-
venije,

– digitalizacijo kartografskega dela in kartografske do-
kumentacije sprejetih sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin planskih aktov občine,

– spremembe mej ureditvenih območij naselij za potre-
be poselitve na pobudo občine,

– dopolnitve za območja varstva vodnih virov in vodno-
gospodarskih ureditev,

– dopolnitve za območja naravne in kulturne dedišči-
ne,

– opredelitev čistilnih naprav za lokalna oskrbna sre-
dišča,

– spremembe in dopolnitve ureditvenih območij in na-
menske rabe,

– določitev načinov urejanja prostora,
– prometno in kolesarsko omrežje v občini,
– dopolnitev za območja za objekte namenjene potre-

bam gospodarjenja z odpadki,
– opredelitev oskrbovalnih sistemov za posamezna na-

selja oziroma planske celote.

3. člen
Strokovne podlage

Pri pripravi osnutka sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine se morajo upoštevati že
izdelana strokovna gradiva in pridobljeni podatki, ter upošte-
vati navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni
list SRS, št. 20/85) ter navodilo o vsebini posebnih strokov-
nih podlag in vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni
list SRS, št. 15/85).

Vsa strokovna gradiva in podatki sodelujočih organov
in organizacij v postopku priprave 4. člena tega odloka.

4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov

sodelujejo
– Ministrstvo za okolje in prostor za področje poselitve,

varstvo okolja, naravne dediščine in vodnega gospodarstva,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Direkcija RS za ceste,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti iz področja

energetike in rudarstva,
– Ministrstvo za obrambo,
– EGS – RI, d.d. Maribor,
– Elektro Ljubljana, PE Ljubljana okolica,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Geoplin, d.o.o. Ljubljana in Slovenski plinovodi,
– Občinska uprava občine Vodice – Režijski obrat Vo-

dice.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP ugotovi,
da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter
soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem
odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine in PUP morajo
organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca
podati v zvezi s predvidenemi prostorskimi ureditvami us-
meritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec
upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije mora-
jo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in
soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave pred-
loga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev
in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev,
se šteje, da jih nimajo.
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5. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih

aktov in PUP
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokov-

nega gradiva za spremembe in dopolnitve planskih aktov se
določi strokovna služba občinske uprave, izdelovalec doku-
mentov pa se določi po sprejetju programa priprave na
podlagi neposrednega naročila strokovni organizaciji iz 69.
člena ZUNDPP. Za koordinatorja se določi župan Občine
Vodice oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodela-
vec za področje urejanja prostora.

6. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP se
prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.

Predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumentov v
45 dneh po podpisu pogodbe.

Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov in PUP se dostavi občinski strokovni službi najkasneje
v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spre-
membe in dopolnitve planskih aktov občine in PUP.

Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgr-
nitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov in PUP po sprejemu gradiva iz prve alinee; sklep o
javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vodice za
30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje
alinee.

Javna obravnava se izvede na sedežu Občine Vodice v
času javne razgrnitve.

Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občin-
skih planskih aktov in PUP.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.

Po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občin-
ska strokovna služba poskrbi za pripravo dopolnjenega os-
nutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ozi-
roma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS
za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v
nadaljevanju: republiški prostorski plan).

Župan Občine Vodice posreduje po sprejetju sklepa
Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in do-
polnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči re-
publiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb
in dopolnitev občinskih planskih aktov in PUP s poročilom o
pripombah občinskemu svetu v sprejem.

7. člen
Sredstva

Sredstva za spremembo in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov in PUP se zagotovijo v proračunu
občine.

8. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu.

Št. 032-01-001/99-76
Vodice, dne 14. oktobra 1999.

Župan
Občine Vodice

Anton Kokalj l. r.

ŽALEC

4255. Sklep o zvišanju cen programov predšolske
vzgoje v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci
Občine Žalec

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Žalec na 9. seji dne
30. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o zvišanju cen programov predšolske vzgoje

v Vzgojno-varstvenem zavodu
Vrtci Občine Žalec

I
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci

Občine Žalec se zvišajo za 4% in znašajo mesečno:

SIT na otroka
1. dnevni program (od 6 do 9 ur in vsi
obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega
starostnega obdobja 41.874
– za otroke v oddelkih drugega
starostnega obdobja 37.865
2. poldnevni program (od 4 do 6 ur)
a) poldnevni program (zajtrk, kosilo) 33.738
b) poldnevni program (malica) 29.248
3. poldnevni program (do 4 ure)
a) poldnevni program (zajtrk in kosilo) 26.100
b) poldnevni program (kosilo) 24.440
c) poldnevni program (zajtrk) 21.753.

II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun

plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. oktobra 1999 dalje.

III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02200/004/99
Žalec, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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4256. Odlok o odpravi naselja Dobrteša vas in njegovi
združitvi z naseljem Šempeter v Savinjski dolini
ter uvedbi enotnega uličnega sistema v novem
naselju

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
8/90), pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o ozna-
čevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80 in
Uradni list RS, št. 58/92 – odločba US RS) ter na podlagi
24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 30. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o odpravi naselja Dobrteša vas in njegovi

združitvi z naseljem Šempeter v Savinjski dolini
ter uvedbi enotnega uličnega sistema v novem

naselju

1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Žalec odpravi

naselje Dobrteša vas, ki se združi z naseljem Šempeter v
Savinjski dolini, tako da območje dosedanjega naselja Do-
brteša vas in območje dosedanjega naselja Šempeter v
Savinjski dolini tvorita enotno naselje Šempeter v Savinjski
dolini.

2. člen
Za novo naselje Šempeter v Savinjski dolini se uvede

enotni ulični sistem z imeni in območji novih ulic:
1. Rimska cesta – glavna cesta skozi Šempeter in

Dobrtešo vas;
2. Juhartova ulica – od hišne št. 11 do železniške

postaje mimo bunkerja do hiše št. 10a;
3. Pod bregom – od hišne št. 41 do 41d;
4. Šolska ulica – od hišne št. 82 do 32;
5. Na travniku – od hišne št. 92 do 95;
6. Pod smrekami – od hišne št. 73 do 60c in 16h;
7. Tovarniška cesta – od hišne št. 84a do 65;
8. Ob strugi – od hišne št. 53b vključno s 54 do 105;
9. Kratka ulica – od hišne št. 85f do 295;
10. Ob rimski nekropoli – od hišne št. 54 do 73;
11. Cesta na žago – od hišne št. 74 do 86;
12. Cesta na Roje – od hišne št. 66 do 87;
13. Starovaška ulica – od hišne št. 50 do 114;
14. Savinjska ulica – od hišne št. 35 do 84;
15. Vrtna ulica – od hišne št. 36 do 48a;
16. Rožna ulica – od hišne št. 130 do 134;
17. Petelinjek – od hišne št. 117 do 120;
18. Hmeljarska ulica – od hišne št. 143 do 159c in do

152;
19. Zelena ulica – od hišne št. 278 do 286;
20. Soseska – od hišne št. 160 do 158;
21. Na trati – od hišne št. 159 do 302;
22. Sončna ulica – od hišne št. 128 do 101 in do 96;
23. Pot na mlinarico – od hišne št. 75 do 78a;
24. Prečna ulica – od hišne št. 69 do 69a;
25. Lepa ulica – od hišne št. 162 do 17;
26. Na zelenici – od hišne št. 175 do 178;
27. Petrov trg – od hišne št. 17 do 21a.

3. člen
Območje novega naselja Šempeter v Savinjski dolini

ter novega uličnega sistema z imeni in območji novih ulic je
razvidno iz kartografskega prikaza Registra prostorskih enot
v merilu 1: 5000, ki ga vodi Geodetska uprava Republike
Slovenije, Območna geodetska uprava Velenje – izpostava

Žalec. Kartografski prikaz novega stanja je sestavni del tega
odloka.

Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geo-
detska uprava Velenje – izpostava Žalec pripravi sezname
starega in novega stanja ter izdela seznam novih uličnih
hišnih številk.

4. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije in drugi upravni

organi so dolžni izvesti spremembe v evidencah oziroma na
terenu v skladu s tem odlokom.

5. člen
Spremembe v osebnih dokumentih bremenijo občane

in pravne osebe.

6. člen
Lastniki stavb morajo prevzeti in namestiti novo hišno

tablico in odstraniti staro najkasneje v roku, ki jim ga določi
Krajevna skupnost Šempeter v Savinjski dolini.

7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uveljavi in uporabljati pa se začne s 1. januar-
jem 2000.

Št. 35001/0001/99
Žalec, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

4257. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v
Občini Žalec

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) ter 24. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Žalec na seji dne 30. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini

Žalec

1. člen
Ta odlok določa občinske javne ceste po njihovih kate-

gorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prome-
ta, 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 Žalec ter naseljih z uvedenim

uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– v zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s

skrajšano oznako LZ) v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim
uličnim sistemom;

– v mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako
LK) v mestu Žalec ter naseljih z uvedenim uličnim sistemom.

Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
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3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Žalec in ceste med naselji

v Občini Žalec in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v mestu Žalec in v naseljih z uvedenim uličnim

sistemom, razvrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali ceste upo- dolžina

odseka odseka v občini rabe ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 490010 5 Petrovče–Liboje–Košnica 5 6.992 V 2.513
2. 490020 490050 Žalec–Griže–Sončni hrib–Liboje 490010 7.965 V –
3. 490030 447 Kaplja vas–Dolenja vas–Griže–Kasaze 490010 4.321 V 7.133
4. 490040 447 Levec–letališče letališče 454 V –
5. 490060 490100 Šempeter–Vrbje–Žalec–PETROL 490050 4.384 V –
6. 490080 490020 Zabukovica–Matke 490100 4.001 V 3.487
7. 490090 490010 Liboje–Zagreben–Zabukovica 490020 6.938 V –
8. 490100 447 Šempeter–Šešče–Matke–Griže 490030 4.794 V 3.948
9. 490310 490060 Žalec–Dobriša vas–Petrovče 490010 1.635 V –
10. 490350 490410 Šempeter–Zalog 694 2.634 V 2.936
11. 490360 447 Dobrteša vas–Šempeter 490100 1.235 V –
12. 490380 490390 ELES Podlog–Zg. Grušovlje 490350 2.013 V –
13. 490390 490410 Podlog–Pekel–Kale–Ponikva 490400 6.603 V –
14. 490400 4 V. Pirešica–Studence–Ponikva–Podkraj 450160 5.917 V –
15. 490410 447 Gotovlje–Podlog–Šempeter 447 3.882 V –
16. 490420 490410 Gotovlje–Jedert–Gotoveljski Zalog–ELES 490390 4.881 V –
17. 490430 490410 Gotovlje–Ložnica 490440 452 V –
18. 490440 447 Žalec–Ložnica–Pernovo–Lopata 032010 7.651 V 1.788
19. 490450 490460 Hramše–Gorca–Pernovo 490440 5.661 V –
20. 490460 490440 Galicija–Hramše–Pristova 429 4.828 V 425
21. 490470 490460 Galicija–Zavrh pri Galiciji–Šmartno v R. d. 032010 2.640 V 2.637
22. 490480 4 Arja vas–Ruše 032050 1.571 V –
23. 490570 447 Žalec–Vrbje 490020 2.042 V –
24. 032040 032010 Lopata–Podgora 490440 1.240 V 1.700
25. 032050 5 Medlog–Babno–Zaloška gorica 4 2.688 V 3.814
26. 038040 032310 Celje–Petriček–Kasaze 490010 2.376 V 3.132
27. 450010 4 Zg. Črnova–Sp. Črnova 4 1.950 V 3.097
28. 450160 4 Socka–Podkraj–Arnače 408010 3.728 V 2.436

5. člen
Lokalne ceste v mestu Žalec in v naseljih z uvedenim

uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ):

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali ceste upo- dolžina

odseka odseka v občini rabe ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 490050 447 447–Žalec–447 447 2.414 V –
2. 490070 447 447–AP Žalec 490050 443 V –
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– mestne in krajevne ceste (LK)

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali ceste upo- dolžina

odseka odseka v občini rabe ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 490510 490050 Žalec (Prešernova–Levstikova–Ul. talcev) 490020 420 V –
2. 490520 490020 Žalec (Hmeljarska–Ul. Ivanke Uranjek) 490050 412 V –
3. 490530 490070 Žalec (Kidričeva–Bevkova) 490050 452 V –
4. 490540 490050 Žalec (Cankarjeva–Šilihova–Aškerčeva) 490050 773 V –
5. 490610 447 Žalec (Gotoveljska cesta) 490050 366 V –
6. 490620 490050 Žalec (Ul. Rista Savina–Levstikova) 490510 513 V –

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Žalec so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali ceste upo- dolžina

odseka odseka v občini rabe ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 992910 490521 Žalec–industrijska cona 490063 1.114 V –
2. 992920 490062 Žalec–Kajuhova–cesta na Lavo 490021 1.197 V –
3. 992930 490071 Žalec–Maistrova–Čopova 490051 911 V –
4. 992940 490571 Žalec–Partizanska do Levstikova 490621 1.678 V –
5. 992950 490052 Žalec–pokopališče 490541 1.801 V –
6. 992960 490051 Žalec–Šlandrov trg 490052 470 V –
7. 992970 490541 Žalec–šola 490541 1.112 V –
8. 992980 490051 Žalec–Vodnikova do Prežihova 490531 924 V –

7. člen
Javne poti v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali ceste upo- dolžina

odseka odseka v občini rabe ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1. 990400 490440 ceste Podgora 032040 1.576 V –
2. 990410 490450 Velika Pirešica–za šolo 192 V –
3. 990420 4 Velika Pirešica–Krimi 4 158 V –
4. 990430 490440 Grmovje–Železno–Pernovo 490440 1.605 V –
5. 990440 990430 Železno mimo Korel 490430 375 V –
6. 990450 990430 Železno–soseska 248 V –
7. 990460 490450 Zelenjak–Vencelj 294 V –
8. 990470 990480 Žabja vas 619 V –
9. 990480 490440 Grmovje–Puša 4 1.189 V –
10. 990490 990430 Železno–Galicija 490460 2.221 V –
11. 990500 990490 Galicija–šola 366 V –
12. 990510 490460 Galicija–Groblek 977 V –
13. 990520 490400 Osreke 478 V –
14. 990530 490400 Burjek 403 V –
15. 990540 490470 Zavrh–Kovač 1.030 V –
16. 990550 490470 Zavrh–Ramšak 1.145 V –
17. 990560 490470 Sv. Jungert 2.501 V –
18. 990650 490410 Gotovlje–ceste v vasi 490420 720 V –
19. 990660 990720 Gotoveljski Zalog–Gojznik 106 V –
20. 990670 490400 Studence–Gotoveljski zalog 490420 2.784 V –
21. 990680 490420 Gotoveljski zalog–Visoko 490400 1.951 V –
22. 990690 490420 odcep LD Rinka–Sv. Jedert 169 V –



Stran 13424 / Št. 88 / 29. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali ceste upo- dolžina

odseka odseka v občini rabe ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

23. 990700 990700 Mehač–Plevno 581 V –
24. 990710 990740 Škafarjev hrib–Mehač–Gotoveljski zalog 490420 1.125 V –
25. 990720 490410 Gotovlje–Gotoveljski zalog 490420 2.453 V –
26. 990730 993080 soseska Podvin 252 V –
27. 990740 490440 Ložnica–Škafarjev hrib–Gotoveljski zalog 490420 1.390 V –
28. 990750 490440 ceste Škafarjev hrib 990740 2.161 V –
29. 990760 990770 Griže–kolonija–Grabnar 490030 577 V –
30. 990770 490030 Griže–Britno selo–Oblak 490080 2.807 V –
31. 990780 490030 Griže–Velika hosta 490770 2.044 V –
32. 990790 490100 Podkamnik–Britovšek 446 V –
33. 990800 490030 Boršte–do odcep Dolinar 842 V –
34. 990810 490030 Bezovnik 663 V –
35. 990820 490030 Sp. Griže–krožna 490030 512 V –
36. 990830 490030 Sp. Griže–Zakonjšek 395 V –
37. 990840 490030 Sp. Griže–Soseska 934 V –
38. 990850 490030 Limberg 203 V –
39. 990860 490020 Migojnice–vas 490030 372 V –
40. 990870 490030 Migojnice–Goršek 184 V –
41. 990880 990890 Migojnice–Lurd 990890 729 V –
42. 990890 490020 Migojnice–Holobar 490030 881 V –
43. 990900 990860 Migojnice–Zg. Konec 482 V –
44. 990910 990900 Migojnice–Reber–Griže 1.372 V –
45. 990920 490020 Cizej–Užmah 435 V –
46. 990930 990980 Zabukovška vas–Zalokar 490020 677 V –
47. 990940 490020 Zabukovica–Dobrajc 304 V –
48. 990950 490020 Kurja vas–Mikolič 457 V –
49. 990960 490080 Kurja vas–Burjan 279 V –
50. 990970 990980 Zabukovica–Odele 288 V –
51. 990980 490020 Zabukovica–Zabukovška vas–Krk 490020 2.177 V –
52. 990990 990770 Breskov nasad 301 V –
53. 993020 990770 Grabner–Kolonija 490020 528 V –
54. 991010 990800 Boršte–Kozel 421 V –
55. 991020 490020 Pongrac–VVZ–Tihi 145 V –
56. 991030 490020 Zabukovica–Močle 624 V –
57. 991040 490020 Kurja vas–Grobelnik 990930 376 V –
58. 991050 490020 Zabukovica–Sigma 282 V –
59. 991060 490020 Marinko–pokopališče 490030 268 V –
60. 991150 490010 Štajner–Robida 490030 422 V –
61. 991160 490010 Kasaze–Mirosan 490030 851 V –
62. 991170 991160 Kasaze–Provizorij 340 V –
63. 991180 490010 Kasaze–Porence–Podvin 990980 3.050 V –
64. 991190 490010 Slovenski dol–Podvin 991180 1.745 V –
65. 991200 490010 Liboje–Sv. Neža 613 V –
66. 991210 490010 Liboje–ceste za šolo 920 V –
67. 991220 490010 Liboje–Brezje 309 V –
68. 991230 490010 Liboje–Brnica 3.960 V –
69. 991240 490010 Govekov hrib 1.396 V –
70. 991250 490310 Dobriša vas 1.179 V –
71. 991260 490310 Petrovče–vrt 490310 827 V –
72. 991270 490010 Petrovče–ob železnici 1.123 V –
73. 991280 991310 Petrovče–Mazzoni–Drešinja vas 992 V –
74. 991290 490010 Petrovče–Gmajna 979 V –
75. 991300 4 Arja vas 2.025 V –
76. 991310 490010 Petrovče–Drešinja vas–Levec 5 2.176 V –
77. 991320 490040 Levec–ulice 2.306 V –
78. 991330 490480 Arja vas–Ruše 649 V –
79. 991340 490480 Ruše (Arja vas 82–91) 490480 235 V –
80. 991380 694 Ločica ob Savinji–Dobrteša vas 447 193 V 327
81. 991650 490390 Ponikva–Brezovo 2.123 V –
82. 991660 490390 Sr. Ponikva 490400 580 V –
83. 991670 450160 Stebovnik 161 V –
84. 991680 450160 Podkraj 1.729 V –
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Zap. Št. ceste Začetek Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali ceste upo- dolžina

odseka odseka v občini rabe ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

85. 991690 490400 Studence–Marof 450160 3.134 V –
86. 991700 991670 Stebovnik do odcep Cigler 535 V –
87. 991710 991700 Stebovnik do odcep Sp. Golovršan 769 V –
88. 991720 490400 Studence–Vrhe 1.809 V –
89. 991730 490400 Puncerjeva dolina 555 V –
90. 991740 490400 Hrastjek 459 V –
91. 991750 490390 Zg. Ponikva (ceste v vasi) 338 V –
92. 992010 490100 Šempeter–ulice proti Duri 1.795 V –
93. 992020 490100 Šempeter–ulice za Rimljanom 490360 2.274 V –
94. 992030 490060 Zgornje Roje 633 V –
95. 992040 490060 Spodnje Roje 472 V –
96. 992050 490360 Dobrteša vas–Aero–OŠ 490360 736 V –
97. 992060 490360 ceste Dobrteša vas 1.127 V –
98. 992070 992080 Elektro–Bunker–447 447 340 V –
99. 992080 447 447–Sip–Sp. Grušovlje 490350 691 V –
100. 992090 490350 ceste Sp. Grušovlje 457 V –
101. 992100 490350 ceste Zg. Grušovlje 665 V –
102. 992110 490390 cesta v Grče 1.158 V –
103. 992120 490390 Pekel–Sp. Ponikva–Studence 490400 1.621 V –
104. 992130 490390 cesta v Loke 418 V –
105. 992140 490390 cesta v Kale 356 V –
106. 992150 490390 Pekel–Globoko 1.213 V –
107. 992160 490380 Zalog–Martjaki 1.025 V –
108. 992170 490390 cesta Podlog 383 V –
109. 992220 490100 cesta na Hom Hom 1.624 V 500
110. 992820 490570 Vrbje (od GD mimo KD) 523 V –
111. 992830 992820 Vrbje (KD–Krajnc) 128 V –
112. 992840 490570 Vrbje (GD–C. žalskega tabora) 490060 313 V –
113. 992850 490570 Štravs–ribnik 571 V –
114. 992860 490570 Vrbje (trgovina–Miklavžin) 158 V –
115. 992870 490570 Vrbje (trgovina–Hercog) 278 V –
116. 992880 490570 Hlade–Marinovič–Žolnir 779 V –
117. 992890 490570 Miklavžin–Jošt 150 V –
118. 992900 992820 Pasarič–kombinat–igrišče 490570 845 V –
119. 992990 447 447–Sp. Ložnica–Ložnica–LC 44 490440 1.588 V –
120. 993010 992990 Sp. Ložnica–Juteks–Zg. Ložnica–LC 44 490440 504 V –
121. 993030 490020 Griže–Žalec (kolesarska) 490020 1.880 V –
122. 993040 992080 SIP–ŽP–Bunker 992070 368 V –
123. 993080 490440 LC 44–Ložnica–soseska Podvin–LC 44 490440 1.118 V –
124. 993090 5 Drešinja vas–sever 1.061 V –
125. 993100 5 Drešinja vas–jug 591 V –
126. 993120 490460 Galicija–Bojc 1103 V –

8. člen
H kategorizaciji občinskih javnih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z odločbo 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 15. 7. 1999.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS,

št. 75/98).

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

Št. 34400/0001/99
Žalec, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Žalec

Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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VLADA

4258. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta za odsek
avtoceste Slivnica–Pesnica na območju
priključka Rogoza b) predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin – dolgoročnega
plana Občine Maribor za obdobje 1986–2000
in družbenega plana mesta Maribor za obdobje
1986–1990 za območje Občine Hoče–Slivnica,
v letu 1999, v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/85, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in četrtega odstavka
21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada
Republike Slovenije na 132. seji dne 28. 10. 1999 spre-
jela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica na

območju priključka Rogoza
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin
– dolgoročnega plana Občine Maribor

za obdobje 1986–2000 in družbenega plana
mesta Maribor za obdobje 1986–1990

za območje Občine Hoče–Slivnica, v letu 1999, v
delu, ki ga opredeljuje osnutek

lokacijskega načrta

I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za odsek
avtoceste Slivnica–Pesnica na območju priključka Rogoza
(v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal
URBIS, d.o.o., pod številko projekta 30-007-2/99, v sep-
tembru 1999 in predloga sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine
Hoče–Slivnica, ki jih je izdelal URBIS, d.o.o., v septembru
1999.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95 in 11/99), in s prostorskimi sestavinami družbenega
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS,
št. 72/95 in 11/99, v delu, ki ga opredeljuje osnutek loka-
cijskega načrta (v nadaljevanju: državni prostorski planski
akti).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Hoče–Sliv-

nica v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve plan-
skih aktov občin.

IV
Občina Hoče–Slivnica mora poskrbeti za izvedbo jav-

ne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacij-
skega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih
aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične
tretji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjen

osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopol-
nitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainte-
resirani in prizadeti.

VI
Občina Hoče–Slivnica mora v roku 30 dni po preteku

javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse
zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne
prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da
na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-06/98-4
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

4259. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in
dopolnitev lokacijskega načrta za avtocesto Arja
vas–Ločica pri Vranskem za gradnjo avtocestne
baze b) predloga sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Žalec za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec
za območje Občine Vransko, v delu, ki ga
opredeljuje osnutek sprememb in dopolnitev
lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/85, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 44/97) in četrtega odstavka 21. člena zako-
na o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Sloveni-
je na 132. seji dne 28. 10. 1999 sprejela

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev lokacijskega
načrta za avtocesto Arja vas–Ločica pri
Vranskem za gradnjo avtocestne baze

b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za

obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec za območje

Občine Vransko, v delu, ki ga opredeljuje
osnutek sprememb in dopolnitev lokacijskega

načrta
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I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev os-

nutka sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za avto-
cesto Arja vas–Ločica pri Vranskem za gradnjo avtocestne
baze (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je
izdelal Razvojni center–Planiranje, Celje, d.o.o., pod števil-
ko projekta 313/98, v juliju 1999 in predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih plan-
skih aktov Občine Vransko, ki jih je izdelal Razvojni center–
Planiranje, Celje, d.o.o., v juliju 1999.

II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lo-

kacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS,
št. 72/95 in 11/99), v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta (v nadaljevanju: državni prostorski plan-
ski akti) ter predstavlja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje
1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92,
69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96,
35/96, 43/96, 72/97, 7/98 in 66/99).

III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Vransko v

obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih
aktov občine.

IV
Občina Vransko mora poskrbeti za izvedbo javne razgr-

nitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega
načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov
občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične tretji
dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.

V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjen

osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopol-
nitev planskih aktov občin, pripombe in predloge vsi zainte-
resirani in prizadeti.

VI
Občina Vransko mora v roku 30 dni po preteku javne

razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane
pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme
pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.

VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-22/9-4
Ljubljana, dne 28. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

DRŽAVNI ZBOR
4207. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radio-

televiziji Slovenija (ZRTVS-B) 13373

PREDSEDNIK REPUBLIKE
4208. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega vele-

poslanika Republike Slovenije v Romuniji 13375

VLADA
4258. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in do-

polnitev lokacijskega načrta za odsek avtoceste Sliv-
nica–Pesnica na območju priključka Rogoza b) pred-
loga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin –
 dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje
1986–2000 in družbenega plana mesta Maribor za
obdobje 1986–1990 za območje Občine Hoče–Sliv-
nica, v letu 1999, v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta 13426

4259. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in do-
polnitev lokacijskega načrta za avtocesto Arja vas–
Ločica pri Vranskem za gradnjo avtocestne baze b)
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje
1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Žalec za območje Občine Vransko, v delu, ki ga
opredeljuje osnutek sprememb in dopolnitev lokacij-
skega načrta 13426

MINISTRSTVA
4209. Odredba o obsegu carinske kvote za določeno blago,

ki je še na voljo za razdelitev po uredbi o začasni upo-
rabi sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slove-
nijo in Republiko Makedonijo za kmetijske in živilske
izdelke 13376

4210. Odredba o izobraževalnih progamih poklicnega uspo-
sabljanja 13376

4211. Odredba o izobraževalnem progamu Redno obnavlja-
nje in dopolnjevanje znanja za voznike inštruktorje in
učitelje predpisov 13376

4212. Odredba o prepovedi uporabe določenih zdravil zaradi
preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov teh
zdravil v živilih 13377

4213. Odredba o prepovedi prometa in uporabe določenih
zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi
ostankov teh zdravil v živilih 13378

4214. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospo-
darskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjur 13379

4215. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospo-
darskega načrta gozdnogospodarske enote Planina 13379

4216. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stva-
ri v cestnem prometu in CEMT dovolilnic 13380

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4217. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o ob-

liki, vsebini in uporabi posebne položnice in posebne

VSEBINA

StranStran
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nakaznice ter o načinu poravnavanja obveznosti s traj-
nim nalogom, direktno obremenitvijo in direktno odo-
britvijo 13390

OBČINE
GRAD

4218. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kul-
ture v Občini Grad 13391

4219. Sklep o spremembi sklepa o določitvi višine letnih po-
vračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini
Grad 13391

GROSUPLJE
4220. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finanč-

nih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Ob-
čini Grosuplje 13391

IVANČNA GORICA
4221. Sklep o višini cen programov v Javnem vzgojno-vars-

tvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica 13392
4222. Odločba o ustanovitvi pokopališča v Šentvidu pri Stični 13392

KOZJE
4223. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Kozje 13393

KRŠKO
4224. Pravilnik o načinu oddajanja telovadnic osnovnih šol v

uporabo za namene športa 13393

KUZMA
4225. Odlok o uskladitvi prostorskih ureditvenih pogojev za

območje Občine Kuzma s prostorskimi sestavinami pla-
nov 13394

LJUTOMER
4226. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda za

turizem Ljutomer 13394
4227. Odlok o spremembi odloka o razglasitvi nepremičnih

kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Ob-
čine Ljutomer 13397

METLIKA
4228. Sklep o prazniku Občine Metlika 13398

MIRNA PEČ
4229. Odlok o občinskem prazniku 13398

MISLINJA
4230. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Misli-

nja za leto 1999 13398

NOVO MESTO
4231. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega sa-

moprispevka na območju Krajevne skupnosti Birčna
vas 13399

PIVKA
4232. Sklep o ukinitvi javnega dobra 13400

PREBOLD
4233. Odlok o grbu in zastavi Občine Prebold 13400

PREVALJE
4234. Odlok o uvedbi novih imen za območja oziroma ulice v

naselju Prevalje 13405

RAVNE NA KOROŠKEM
4235. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrav k.o. Ravne 13405
4236. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Ravne 13405
4237. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o.

Podgora 13406
4238. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Dobja vas 13406
4239. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobrav k.o. Tolsti vrh

pri Ravnah 13406

ROGATEC
4240. Odlok o lokacijskem načrtu za nadomestni bencinski

servis v Rogatcu 13407
4241. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeroč-
nega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Roga-
tec, dopolnjenega v letu 1999 13410

SLOVENSKE KONJICE
4242. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izved-
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