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2688. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
8. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja mini-
ster za kulturo naslednjo

O D L O Č B O

Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, Turjaška 1, Ljub-
ljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. 6. 2000 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Po pooblastilu ministra
Silvester Gaberšček l. r.

Državni sekretar

2689. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
8. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja mini-
ster za kulturo naslednjo

O D L O Č B O

Mešanemu pevskemu zboru Obala Koper, Verdijeva
ulica 3, Koper, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. 6. 2000 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Po pooblastilu ministra
Silvester Gaberšček l. r.

Državni sekretar

2690. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
8. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja mini-
ster za kulturo naslednjo

O D L O Č B O

Društvu prijateljev slovenskega verskega muzeja, Stič-
na 17, Ivančna Gorica, se podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu na področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. 7. 2000 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Po pooblastilu ministra
Silvester Gaberšček l. r.

Državni sekretar

MINISTRSTVA
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2691. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
8. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja mini-
ster za kulturo naslednjo

O D L O Č B O

Društvu baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1,
Ljubljana, se podeli status društva, ki deluje v javnem intere-
su na področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. 6. 2000 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Po pooblastilu ministra
Silvester Gaberšček l. r.

Državni sekretar

2692. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem
interesu na področju kulture

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in
8. člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu
na področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja mini-
ster za kulturo naslednjo

O D L O Č B O

Društvu oblikovalcev Slovenije, Slovenska 47, Ljublja-
na, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. 6. 2000 vpiše v register društev, ki
delujejo v javnem interesu na področju kulture.

Po pooblastilu ministra
Silvester Gaberšček l. r.

Državni sekretar

USTAVNO SODIŠČE

2693. Odločba o ugotovitvi, da zakon o parlamentarni
preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi
nista v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudah
Vojka Pintarja iz Ljubljane, ki ga zastopa Ksenija Ocvirk,
odvetnica v Ljubljani, in Antona Šubica iz Kranja, ki ga zasto-
pa Manja Krainer, odvetnica v Radovljici, po opravljeni javni
obravnavi dne 9. februarja 2000, na seji dne 15. junija
2000

o d l o č i l o

1. Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št.
63/93) ni v neskladju z ustavo.

2. Poslovnik o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS,
št. 63/93) ni v neskladju z ustavo in z zakonom o parlamen-
tarni preiskavi.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik Vojko Pintar izpodbija zakon o parlamen-

tarni preiskavi (v nadaljevanju: ZPPre), poslovnik o parla-
mentarni preiskavi (v nadaljevanju: PPPre) in akt o odreditvi
preiskave o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastnin-
skega preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene last-
nine. Pobudnik Anton Šubic je vložil pobudo za oceno us-
tavnosti 2., 3., 7. in 8. člena ZPPre. Pobudnika predlagata
razveljavitev ZPPre oziroma ugotovitev njegove protiustavno-
sti ter odpravo PPPre.

2. Pobudnika izpodbijata določbe ZPPre in PPPre, ki
urejajo predmet parlamentarne preiskave in uvedbo tega
postopka, položaj preiskovanca in prič v tem postopku ter
sestavo parlamentarne preiskovalne komisije. Razlog za pro-
tiustavnost izpodbijanih predpisov naj bi bil predvsem v njuni
podnormiranosti. Po stališču pobudnikov bi namreč moral
biti pojem “zadeve javnega pomena” natančneje opredeljen.
V ZPPre bi moralo biti tudi izrecno določeno, da parlamen-
tarna preiskovalna komisija ne sme ocenjevati zakonitosti in
primernosti posamičnih sodnih odločb ter sodnih postopkov
in da ne sme preiskovati zadev, ki segajo v čas pred uveljavi-
tvijo ustave. Zakon bi moral tudi povedati, ali sme preiskava
teči zoper osebe, ki ne opravljajo javne funkcije. Predvideno
bi moralo biti sodno varstvo zoper akt o uvedbi preiskave za
primer, ko bi bodisi parlamentarna večina bodisi osebe,
vključene v preiskovalni postopek, menili, da je predmet
parlamentarne preiskave protiustaven. Poleg tega bi moralo
biti sodno varstvo zagotovljeno tudi zoper druge akte prei-
skovalne komisije, ki predstavljajo poseg v ustavne pravice.
Da bi bilo sodno varstvo učinkovito, pa bi moralo biti že v
začetku postopka določno opredeljeno, kaj je predmet par-
lamentarne preiskave in kdo so preiskovanci. Zakon naj bi
bil v nasprotju z ustavo tudi zaradi tega, ker nejasno razmeju-
je med preiskovanci in pričami. Če naj bodo pravica do
obrambe in z njo povezane pravica do izvajanja dokazov v
svojo korist in pravica do zagovornika ter prepoved samoob-
dolžitve učinkovito zagotovljene, ne bi smelo biti prepušče-
no odločitvi preiskovalne komisije, kdo bo preiskovanec in
kdaj bo določen tak njegov položaj. Zoper zavrnitev predlo-
ga prizadete osebe, da se ji prizna položaj preiskovanca, bi
zato moralo biti zagotovljeno sodno varstvo. Pobudnika na-
dalje menita, da je v nasprotju z ustavo zakonska določba, ki
omogoča, da v isti zadevi tečeta sodni in parlamentarni
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preiskovalni postopek. Pri tem se sklicujeta na sklep Komi-
sije Evropske unije z dne 6. 3. 1995, ki naj bi to izrecno
prepovedoval. Še posebej pa sta oba opozorila tudi na
nedopustnost posegov v zasebnost prič in preiskovancev,
do katerih naj bi prihajalo s poizvedbami o premoženjskem
in o zdravstvenem stanju prič in z javnimi nastopi članov
preiskovalnih komisij. Zaradi spoštovanja osebnega dosto-
janstva naj bi se člani preiskovalne komisije v javnosti ne
smeli vnaprej izjavljati o krivdi in javno ocenjevati nastopov
udeležencev v postopku. V nasprotju z ustavo in z zakonom
o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in nasl. –
v nadaljevanju: ZKP) naj bi bil tretji odstavek 3. člena ZPPre,
ki izključuje možnost izločitve članov preiskovalne komisije.
Zakon bi moral določiti tudi sestavo preiskovalne komisije. V
njej bi morala biti zagotovljena udeležba predstavnika Držav-
nega sveta. Sej komisije naj bi se ne smeli udeleževati drugi
poslanci; ti naj bi tudi ne smeli nadomeščati odsotnih čla-
nov. Predsednik komisije naj bi ne smel opravljati preisko-
valnih dejanj.

3. Oba pobudnika utemeljujeta svoj pravni interes med
drugim s tem, da sta bila sodnika v stečajnem postopku
glede podjetja Elan in da sta bila priči v parlamentarni prei-
skavi o sumu zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju tega
podjetja. Kot priči sta vabljena tudi v parlamentarni preiskavi
o sumu zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega
preoblikovanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine.
Pobudnik Pintar meni, da je že v prvo omenjeni parlamentar-
ni preiskavi dejansko bil preiskovanec, pobudnik Šubic pa
tak položaj zahteva v postopku parlamentarne preiskave, ki
še teče.

4. Državni zbor meni, da ZPPre in PPPre nista v nas-
protju z ustavo. Predmet parlamentarne preiskave naj bi bil
opredeljen dovolj določno. Že iz namena parlamentarne
preiskave naj bi namreč izhajalo, da je omejen s pristojnost-
mi parlamenta. Natančnejša opredelitev pojma “zadeve jav-
nega pomena” naj bi ne bila možna, na podoben način pa
naj bi bil predmet parlamentarne preiskave opredeljen tudi v
državah Evropske unije. Da preiskovalna komisija ne more
ocenjevati sodnih odločb, posegati v neodvisnost sodnikov
in uveljavljati odgovornosti sodnika za mnenje, ki ga je dal
pri sodnem odločanju, naj bi izhajalo že iz 1. in 2. člena
ZPPre ter iz temeljnih načel ustave. Po stališču Državnega
zbora ni utemeljena navedba pobudnikov o omejevanju pred-
meta preiskave na zadeve iz obdobja po sprejetju ustave
oziroma ZPPre. Tudi ureditev manjšinske preiskave je v skla-
du s 93. členom ustave. Predmet parlamentarne preiskave,
ki jo predlaga manjšina, bi sicer lahko bil v neskladju z
ustavo, vendar pa naj bi imel parlament na razpolago dovolj
instrumentov za uskladitev take zahteve z ustavo. Imel naj bi
možnost, da zahteva uskladitev zahteve z ustavo in da zahte-
va mnenje Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in
pravne zadeve, poleg tega pa so tudi poslanci zavezani z
načeli pravne države. Zaradi tega, ker akta o uvedbi parla-
mentarne preiskave posameznik ne more izpodbijati pred
sodiščem, naj bi ZPPre ne bil v neskladju s 23. in s
25. členom ustave. Šlo naj bi za akt procesne narave, ki naj
bi neposredno ne ustvarjal pravic in dolžnosti. V skladu z
ustavo naj bi bila tudi možnost vzporednega teka sodnega in
parlamentarnega preiskovalnega postopka. Obe veji oblasti
naj bi sicer ugotavljali in ocenjevali isto dejansko stanje,
vendar pa vsaka v okviru svojih pristojnosti. Tudi 7. člen
ZPPre, ki omogoča naknadno določitev preiskovanca, naj bi
bil ob restriktivni razlagi skladen z ustavo. Osebe, ki so za
preiskovanca določene med postopkom, naj bi namreč ime-
le po ZPPre enake pravice kot tiste, ki so za preiskovanca
določene v aktu o uvedbi preiskave. Ker je v primeru, ko akt
o določitvi preiskovanca posega v posameznikovo ustavno

pravico, dopustna tožba v upravnem sporu, naj bi bil tudi
očitek o kršitvi 25. člena ustave neutemeljen. Sodno varstvo
zoper izjave članov preiskovalne komisije naj bi bilo zagotov-
ljeno pred pristojnimi sodišči. Neutemeljene naj bi bile tudi
navedbe pobudnikov glede sestave preiskovalne komisije.
Predmet urejanja v ZPPre naj bi bila razmerja med preisko-
valno komisijo oziroma Državnim zborom in tretjimi, v PPPre
pa naj bi bilo urejeno razmerje med preiskovalnimi komisija-
mi in Državnim zborom.

B) – I
5. Ustavno sodišče je na podlagi šeste alinee

52. člena Poslovnika ustavnega sodišča Republike Slo-
venije (Uradni list RS, št. 49/98) zadevo obravnavalo
prednostno.

6. S sklepom z dne 9. 12. 1999 je ustavno sodišče
sprejelo pobudi za oceno ustavnosti ZPPre ter za oceno
ustavnosti in zakonitosti PPPre, pobudo za oceno ustavnosti
in zakonitosti akta o odreditvi preiskave o sumu zlorabe
javnih pooblastil v procesu lastninskega preoblikovanja in
privatizacije nekdanje družbene lastnine pa je zavrglo. Hkrati
je zavrnilo predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrše-
vanje ZPPre in PPPre. Dne 9. 2. 2000 je bila opravljena
javna obravnava.

7. V navedbah obeh pobud se vseskozi prepletata
abstraktna ureditev parlamentarne preiskave in dejansko
izvajanje ZPPre in PPPre. To ni le posledica dejstva, da gre
za relativno nov institut v pravnem redu, temveč tudi odraz
njegove ambivalentne narave. Parlamentarna preiskava je
eno izmed sredstev političnega boja, pri katerem je navse-
zadnje dopustna tudi metoda pritiska, na drugi strani pa
vključitev tretjih v parlamentarni preiskovalni postopek – to
so lahko tako zasebnopravni subjekti kot državni organi –
terja njegovo pravno ureditev. V postopku abstraktne preso-
je ustavnosti zakona ni mogoče ocenjevati postopkov parla-
mentarnih preiskav, ki tečejo ta čas. Doslej opredeljena
stališča parlamentarnih preiskovalnih komisij o spornih vpra-
šanjih so za presojo ustavnosti ZPPre in PPPre kljub temu
pomembna. Predstavljajo namreč vsebinsko interpretacijo
zakona s strani parlamentarnih organov, to je organov, ki
delujejo v okviru same zakonodajne oblasti. Postopka parla-
mentarne preiskave, v katerih sta bila pobudnika udeležena,
pa sta pomembna tudi za obseg vsebinske presoje zatrjeva-
nih očitkov. Ustavno sodišče se je v odločbi omejilo na
presojo tistih očitkov, za katere pobudnika izkazujeta pravni
interes. Kot je bilo navedeno že v sklepu o sprejemu pobud,
sta pravni interes izkazala s trditvijo, da sta (bila) priči v
parlamentarni preiskavi o sumu zlorabe javnih pooblastil pri
poslovanju podjetja Elan in v parlamentarni preiskavi o sumu
zlorabe javnih pooblastil v procesu lastninskega preobliko-
vanja in privatizacije nekdanje družbene lastnine.

B) – II
8. Institut parlamentarne preiskave je v pravni ureditvi

nov, uveljavljen pa je v primerjalnem pravu. Poznajo ga v
večini držav članic Evropske unije.1 Preiskovalne komisije
so delovna telesa parlamenta, ki se od drugih parlamentar-
nih odborov razlikujejo po tem, da imajo pooblastila, podob-
na sodiščem v kazenskem postopku. To predvsem pomeni,
da smejo – pod pretnjo sankcije – zasliševati priče in izve-
dence ter zahtevati predložitev listin. Preiskovalna pristoj-
nost je prvotno služila povečanju samostojnosti parlamenta v
razmerju do monarha. Podobno tudi v parlamentarnem si-

1 Parliamentary Committees of Inquiry in the Community Member States,
Description and Comparative Assessment, National Parliament Series, W-3, 3-
1993, European Parliament, Directorate Generale for Research, str. 19-20
(tudi v nadaljevanju odločbe je vir za primerjalnopravne podatke isti).
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stemu oblasti daje preiskovalna pristojnost parlamentu mož-
nost, da samostojno raziskuje dejanska stanja, katerih razja-
snitev šteje za potrebna zaradi uresničitve svojih ustavnih
pristojnosti. V primerjalnem pravu opravljajo parlamentarne
preiskovalne komisije predvsem dve funkciji. Raziskovanje
dejanskega stanja je na eni strani namenjeno pripravi zakon-
skih predlogov ali širše, kot pomoč pri izvrševanju zakono-
dajne funkcije, na drugi strani pa ugotavljanju stanja in razja-
snitvi domnevnih nepravilnosti na področjih, za katera je
odgovorna izvršilna oblast. Parlamentarna preiskovalna pri-
stojnost obsega tako preiskave o nepravilnostih, napakah v
zadevah javnega pomena kot preiskave zaradi razkrivanja
neučinkovitosti, nezakonitosti, nepravilnosti in zamud pri od-
ločanju izvršilne oblasti. Glede na porazdelitev pristojnosti
med parlamentom in vlado in tudi glede na dejansko razmer-
je moči med njima je danes teža parlamentarne preiskave v
razjasnitvi dogajanj s področij, za katera je odgovorna vlada.
T. i. manjšinska preiskava krepi samostojnost parlamenta
prav s tega vidika, se pravi z vidika učinkovitega odkrivanja
nepravilnosti v ravnanju izvršilne oblasti.

9. Institut parlamentarne preiskave je bil v pravni red
uveden s 93. členom ustave. Določba se glasi: “Državni
zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena,
mora pa to storiti na zahtevo tretjine poslancev Državnega
zbora ali na zahtevo Državnega sveta. V ta namen imenuje
komisijo, ki ima v zadevah poizvedovanja in preučevanja
smiselno enaka pooblastila kakor pravosodni organi.” Na
podlagi te določbe sta bila sprejeta izpodbijana ZPPre in
PPPre. Zakon ureja predvsem tisti del postopka, ki se tiče
pravic in obveznosti oseb, udeleženih v njem. Poslovnik
ureja vprašanja, ki se nanašajo na razmerje med preiskoval-
no komisijo in Državnim zborom.

10. Očitek pobudnikov, da je pojem “zadeve javnega
pomena” preširok in da bi zato moral biti natančneje oprede-
ljen, ni utemeljen. Gre za nedoločen pravni pojem, katerega
vsebina je ob upoštevanju funkcije parlamentarne preiskave
v ustavnem redu dovolj določno opredeljena.2 Namen in
smisel parlamentarne preiskave je v ugotavljanju in razisko-
vanju dejanskih stanj, ki bodo podlaga za sprejemanje (prav-
nih in političnih) odločitev parlamenta. Njen predmet zato ne
more biti poljuben. Omejen je z ustavnimi pristojnostmi Dr-
žavnega zbora. Ker (že) zakonodajna pristojnost Državnega
zbora – se pravi dejanska ali možna ureditev materije z
zakonom – seže na domala vsa področja družbenega življe-
nja, je tudi paleta vprašanj, ki so lahko predmet preiskave,
zelo široka. Časovni vidik sam po sebi ne pomeni, da zade-
va ni več v javnem interesu. Proti takemu sklepu govori že
dejstvo, da so številna dejanska stanja iz obdobja pred uve-
ljavitvijo ustave predmet veljavne zakonodaje, to pa je že na
prvi pogled dopusten predmet parlamentarne preiskave. Tr-
ditev pobudnikov, da preiskava ne bi smela segati v obdobje
pred uveljavitvijo ustave, zato ni utemeljena.

11. Iz ustave pa izhajata dve pomembni omejitvi preisko-
valne dejavnosti Državnega zbora: z odreditvijo parlamentar-
ne preiskave mora biti na eni strani spoštovano načelo delitve
oblasti, na drugi strani pa posameznikove ustavne pravice. V

ZPPre sta obe omejitvi izrecno določeni. V 1. členu je opre-
deljen namen parlamentarne preiskave. Opravi se zato, da se
ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko podlaga za odlo-
čanje Državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev jav-
nih funkcij, za spremembo zakonodaje ali za druge odločitve
iz njegove ustavne pristojnosti. Omejitev na ustavne pristojno-
sti Državnega zbora pomeni, da predmet parlamentarne prei-
skave ne sme posegati niti v (izključne) pristojnosti izvršilne
oblasti niti v pristojnosti sodstva.

12. Ustavna omejitev parlamentarne preiskovalne dejav-
nosti v razmerju do sodstva je v načelu neodvisnosti sodstva
(125. člen ustave). Ker je tudi sodstvo kot ena izmed treh vej
oblasti vpeto v sistem vzajemnega nadzora, omejevanja in
sodelovanja, so problemi delovanja sodstva kot celote in
razvojni trendi v sodstvu lahko predmet parlamentarne prei-
skave. Dolgotrajnost sodnih postopkov je lahko tak primer. Iz
načela neodvisnosti sodstva pa izhaja prepoved, da bi druga
veja oblasti sprejemala odločitve, ki se nanašajo na odprte
sodne postopke in ki lahko kakorkoli vplivajo na oblikovanje
mnenja v posamičnem primeru. Pri tem ni bistveno, v kakšni
obliki poskuša parlament vplivati na odločitev sodišča. Pred-
met odločanja v parlamentu in zato tudi predmet parlamentar-
ne preiskave iz enakih razlogov ne more biti zakonitost in
primernost posamičnih sodnih odločb ter sodnih postopkov.
Sodniki ne morejo biti v postopku parlamentarne preiskave
zaslišani o vprašanjih, ki so oziroma so bila predmet odloča-
nja v sodnem postopku. Taka prepoved izhaja iz prvega od-
stavka 134. člena ustave, ki določa imuniteto sodnika glede
mnenja, ki ga je dal pri odločanju v sodišču. V parlamentarni
preiskavi, v kateri sta udeležena tudi pobudnika, je očitno, da
je preiskovalna komisija s tem, ko je ocenjevala konkreten
pravnomočno končan sodni postopek, prekoračila svoje pri-
stojnosti. Vendar pa gre pri tem za izvrševanje ZPPre in ne za
njegovo neskladnost z ustavo. Člena 1 ZPPre, ki pristojnost
preiskovalne komisije izrecno omejuje s pristojnostmi Držav-
nega zbora, ni mogoče razumeti drugače kot v zgoraj opisa-
nem smislu. Zaradi tega izpodbijana določba ni v neskladju z
ustavo.

13. V skladu z načelom delitve oblasti in z neodvisnost-
jo sodstva je tudi 2. člen ZPPre, ki dopušča izvedbo parla-
mentarne preiskave v zadevi, v kateri že teče kazenski po-
stopek. V vsakem od postopkov izvršuje država bistveno
drugačno funkcijo. V parlamentarni preiskavi gre za odkriva-
nje in grajanje nepravilnosti na različnih področjih družbene-
ga življenja in v delovanju oblasti. Sodni postopek pa je
usmerjen v pregon in obsodbo posameznikov zaradi kazni-
vega ravnanja. Dejansko stanje, ki je predmet parlamentar-
ne preiskave, zato ni enako dejanskemu stanju, ki je pred-
met odločanja v kazenskem postopku. Seveda pa parla-
mentarni preiskovalni postopek ne sme ovirati sodnega po-
stopka (z zahtevami po predložitvi spisa za daljši čas ipd.).
Posebej je treba skrbeti, da bi parlamentarni postopek ne
prejudiciral odločitve sodišča v zadevi, ki teče na podlagi
istega stanja stvari, in da bi ne vplival na procesni položaj
osebe, ki je obdolžena v sodnem postopku. Hkraten tek
parlamentarnega in sodnega postopka je – bodisi izrecno
bodisi implicitno z odsotnostjo prepovedi – dopusten tudi v
več primerjalnopravnih ureditvah (npr. Nemčija, Belgija, Luk-
semburg, Nizozemska, Velika Britanija, Španija, Danska,
izjeme v praksi pa so dopustne tudi v Franciji in na Irskem).
Sámo dejstvo, da 138.c člen Pogodbe o ustanovitvi Evrop-
ske skupnosti (ta določba je bila najbrž podlaga za sklep, ki
ga omenjata pobudnika) prepoveduje ustanovitev preisko-
valne komisije v času, ko o istem stanju stvari teče sodni
postopek, pa tudi ne pomeni, da je 2. člen ZPPre v nesklad-
ju z ustavo. Določba ureja razmerja med organi Evropske
unije in ne ustvarja obveznosti za države članice.

2 S podobnim nedoločenim pravnim pojmom je predmet parlamentarne
preiskave določen tudi v primerjalnih pravnih redih. Po osnutku dveh nemških
zakonov (iz leta 1969 in iz leta 1990, ki se uporabljata kot podlaga za delo
preiskovalnih komisij), je dopustna preiskava dejanskih stanj, katerih razjasnitev
je v javnem interesu (im öffentlichen Interesse). Preiskovalne komisije v Veliki
Britaniji imajo pravico preiskovanja zadev, ki so posebnega javnega pomena (of
substancial public importance). Na Irskem smejo načeloma preverjati vsako
zadevo javnega pomena. Podobno so tudi v Italiji, v Španiji in na Portugalskem
pristojne, da preiskujejo zadeve v javnem interesu. Predmet parlamentarnih
preiskav na Danskem so zadeve splošnega pomena. V Nemčiji, Belgiji, Luksem-
burgu in na Portugalskem je predmet preiskave izrecno omejen tudi s pristoj-
nostmi parlamenta.
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14. Preiskovalna pristojnost Državnega zbora je na
drugi strani omejena z ustavnimi določbami o človekovih
pravicah in temeljnih svoboščinah. Z ustavo zagotovljena
sfera posameznikove svobode, ki ne more biti predmet za-
konskega omejevanja, tudi ne more biti predmet parlamen-
tarne preiskave. Tudi parlamentarna preiskovalna komisija
je torej vezana na ustavna jamstva človekovih pravic in te-
meljnih svoboščin. Po tretjem odstavku 15. člena ustave so
človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s
pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Po
ustaljeni ustavnosodni presoji je s to določbo v ustavo vne-
šena zapoved po spoštovanju načela sorazmernosti pri ome-
jevanju ustavnih pravic: zakonska določba je v skladu z
ustavo, če je vsaki od kolidirajočih ustavnih dobrin dana
prava teža (prim. odločbo št. U-I-137/93 z dne 2. 6. 1994,
Uradni list RS, št. 42/94 in OdlUS III, 62).

15. Po ustavi ima parlamentarna preiskovalna komisija
“v zadevah poizvedovanja in preučevanja smiselno enaka
pooblastila kakor pravosodni organi”. Določba se nanaša
predvsem na pravila o dokaznih sredstvih in o izvajanju do-
kazov, ki veljajo v sodnih postopkih. S tem je mišljena celota
pravil, ki določajo – in omejujejo – pristojnosti sodišč v
postopku. Odkaz na smiselno uporabo je treba razumeti
tako, da se pravila sodnih postopkov v parlamentarnem
preiskovalnem postopku uporabljajo ob upoštevanju (dru-
gačne) narave in namena tega postopka.

16. Ravnotežje med varstvom ustavnih pravic in parla-
mentarno preiskovalno pristojnostjo, ki ga zapoveduje usta-
va, je deloma uredil ZPPre, deloma pa bo to presojo morala
opraviti vsaka posamična preiskovalna komisija. ZPPre je
namreč nekatera postopkovna vprašanja uredil sam, na dru-
ga je odgovoril z napotilom na uporabo zakona, ki ureja
kazenski postopek, za vprašanja, ki z ZPPre niso urejena,
pa je določil smiselno uporabo zakona, ki ureja kazenski
postopek. Že narava parlamentarnega preiskovalnega po-
stopka utemeljuje sklep, da v tem postopku niso dopustni
ukrepi, ki so po zakonu o kazenskem postopku dovoljeni
zoper obdolženca. Preiskovalna komisija izvaja dokaze, po-
trebne za razjasnitev dejanskega stanja, ki je predmet prei-
skave. Takó ugotovljeno dejansko stanje je lahko podlaga
za sprejemanje odločitev parlamenta, nikakor pa ne za odlo-
čitev o nekogaršnji kazenski odgovornosti.

17. Člen 4 ZPPre izrecno določa uporabljivost ustav-
nih določb o varstvu tajnosti pisem in drugih občil ter nedo-
takljivost človekove zasebnosti v postopku parlamentarne
preiskave. Določba le ponavlja ustavno jamstvo, da so pose-
gi v posameznikovo svobodo in zasebnost dopustni, če
imajo podlago v zakonu in če so v skladu z načelom soraz-
mernosti. Dokazna sredstva v postopku parlamentarne prei-
skave po ZPPre so zaslišanje preiskovanca, prič in izveden-
ca ter zaseg listin (tudi s hišno in osebno preiskavo). Varstvo
zasebnosti je zagotovljeno na tri načine: z odklonitvijo odgo-
vora na vprašanje (9. in 10. člen ZPPre), z izključitvijo javno-
sti seje komisije (16. člen PPPre) in z dolžnostjo članov
komisije, da varujejo tajnost, s katero se seznanijo v postop-
ku (15. člen ZPPre). Na ta način ZPPre omogoča tehtanje in
uravnoteženje varovanih dobrin – na eni strani interesa, ki
se zasleduje s parlamentarno preiskavo, in na drugi strani
ustavnih pravic oseb, ki so vključene v ta postopek. Ker gre
za neposreden poseg v posameznikovo sfero svobode, va-
rovano z ustavo, je zoper te ukrepe zagotovljeno sodno
varstvo. Za nekatere primere je določeno z ZPPre; kadar ni
zagotovljeno drugo sodno varstvo, je za odločanje pristojno
sodišče v upravnem sporu (drugi odstavek 157. člena usta-
ve in tretji odstavek 1. člena zakona o upravnem sporu,
Uradni list RS, št. 50/97 in 65/97 – popr. v nadaljevanju:
ZUS). Tako po ZPPre (13. člen) kot po ZUS je sodišče

pristojno za oceno zakonitosti predlaganega (ali že izvede-
nega) ukrepa. Odločitev o zakonitosti ukrepa vključuje tudi
presojo na podlagi načela sorazmernosti. Pri tej presoji je
treba upoštevati, da je javnost postopka za parlamentarno
preiskavo bistvena. Ne služi le razvidnosti dela komisije in
kontroli s strani javnosti, temveč omogoča hkrati uresničitev
preiskovalnega namena. Vpliv in učinkovitost posamične par-
lamentarne preiskave sta v veliki meri odvisna od tega, koli-
ko je javnosti dana možnost, da ji sledi. Na drugi strani je
poseg v osebno dostojanstvo in v zasebnost oseb, udeleže-
nih v postopku parlamentarne preiskave, prav zaradi tega
lahko daljnosežnejši, posledice pa težje popravljive. Zaradi
tega sta pri izvrševanju te ustavne pristojnosti parlamenta še
posebej pomembna demokratični etos članov parlamenta in
visoka raven politične kulture. Trditve pobudnikov, da naj bi
ZPPre omogočal protiustavne posege v posameznikove us-
tavne pravice in da naj bi ne zagotavljal sodnega varstva
zoper take posege, po navedenem niso utemeljene.

18. Temeljna predpostavka za odločitev o tem, ali par-
lamentarna preiskovalna komisija ostaja v mejah svoje pri-
stojnosti, je določna opredelitev predmeta preiskave. To je
pomembno tako za razmerje med preiskovalno komisijo in
Državnim zborom kot tudi za razmerje med preiskovalno
komisijo in tretjimi osebami ali državnimi organi, udeleženimi
v postopku. Sodišče, ki odloča o zahtevi za pravno pomoč
po 13. členu ZPPre, more o zakonitosti predlaganega ukre-
pa presoditi le, če je predmet preiskave jasno opredeljen. V
nasprotnem primeru namreč ne more ugotoviti, ali je na
primer vprašanje, glede katerega je priča odklonila odgovor,
povezano s predmetom preiskave, prav to pa je eden od
pogojev, da sporni ukrep prestane test sorazmernosti. Po-
budnika imata zato prav, da je določna opredelitev predme-
ta preiskave predpostavka za učinkovito sodno varstvo.

19. PPPre je v skladu z zahtevo po določni opredelitvi
predmeta preiskave. V sklepu oziroma v aktu o odreditvi
parlamentarne preiskave se povzameta predlog oziroma zah-
teva za uvedbo preiskave. Tako predlog kot zahteva za uved-
bo parlamentarne preiskave pa morata vsebovati zahtevek in
razloge za odreditev preiskave. Zahtevek za odreditev prei-
skave je sestavljen iz kratkega opisa zadeve javnega pome-
na, ki je predmet preiskave, in iz namena preiskave (2. člen
PPPre). Tako opredeljen akt o odreditvi preiskave je zadost-
na podlaga za presojo, ali parlamentarna preiskovalna komi-
sija ostaja v mejah svoje pristojnosti.

20. Po mnenju pobudnikov bi moralo biti zoper akt o
odreditvi parlamentarne preiskave zagotovljeno sodno vars-
tvo. V delu, v katerem se očitek nanaša na razmerja med
večino in manjšino v Državnem zboru, pobudnika nimata
pravnega interesa za presojo. V preostalem delu očitek ni
utemeljen. Zaradi tega, ker osebam, ki so vključene v prei-
skovalni postopek, ni dana možnost izpodbijanja akta o uved-
bi preiskave pred sodiščem, ZPPre ni v neskladju s pravico
do sodnega varstva (23. člen ustave) niti s pravico do prav-
nega sredstva (25. člen ustave). Ustava zagotavlja dostop
do sodišča, če posameznik uveljavlja (poseg v) svoje pravi-
ce. Podobno je tudi pravno sredstvo zagotovljeno le zoper
tiste akte državnih organov, s katerimi ti odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Akt o odreditvi
preiskave vsebuje kratek opis zadeve javnega pomena, ki je
predmet preiskave, in navedbo njenega namena, po potrebi
pa tudi navedbo predvidenega obsega preiskave (tretji in
četrti odstavek 2. člena ter 4. člen PPPre). Kot tak ta akt
neposredno ne posega v pravice tistih, ki bodo v preiskoval-
nem postopku preiskovanci ali priče oziroma bodo v tem
postopku zavezani h kakršnemukoli drugemu ravnanju (npr.
k izročitvi listine). Da je sodno varstvo zoper posege v posa-
meznikov ustavno varovan položaj zagotovljeno, pa je bilo
navedeno že v 17. točki obrazložitve te odločbe.
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21. Nadaljnji sklop očitkov se nanaša na opredelitev
položaja preiskovanca v postopku parlamentarne preiskave.
ZPPre razlikuje med preiskovanci in pričami ter vsakemu od
njih daje določen krog pravic. Preiskovanec, tj. oseba, na
katero se preiskava nanaša v celoti ali deloma, ima po
ZPPre pri zaslišanju smiselno enak položaj kot obdolženec v
kazenskem postopku (četrti odstavek 7. člena ZPPre). To
predvsem pomeni, da ima pravico odkloniti tako izpovedbo
v celoti kot tudi odgovor na posamična vprašanja. Poleg
tega ima pravico biti navzoč pri izvajanju dokazov, pravico
postavljati vprašanja sopreiskovancem in pričam in komenti-
rati njihove izpovedbe, pravico predlagati dokaze in pravico
do pravne pomoči (šesti in sedmi odstavek 7. člena). Druga-
če kot preiskovanec, priča ne sme odkloniti izpovedbe,
ampak lahko – iz razlogov, ki so določeni z zakonom in ki so
bodisi sestavni del poštenega postopka bodisi odraz ustav-
no varovane zasebnosti – odkloni le odgovor na posamezno
vprašanje (9. in 10. člen ZPPre). Tudi priča pa ima pravico
do pravne pomoči (šesti odstavek 11. člena ZPPre). Obema
je dana možnost, da ugovarjata vsebini zapisnika o njunih
zaslišanjih (12. člen ZPPre).

22. Obseg pravic, ki jih ZPPre zagotavlja preiskovan-
cem, je širši od tistega, ki jim ga zagotavlja ustava. Kot je
bilo že navedeno, postopek parlamentarne preiskave ni ka-
zenski postopek, preiskovanec pa ne obdolženec v smislu
določb kazenskega postopka (oziroma postopka o prekrš-
ku). Namen parlamentarne preiskave ni ugotavljanje kazen-
ske odgovornosti, temveč odkrivanje in grajanje nepravilno-
sti v zadevah javnega pomena in še posebej v delovanju
oblasti, ki bodo podlaga za sprejetje (pravnih in političnih)
odločitev parlamenta. Jamstva, ki jih ustava zagotavlja v
postopku parlamentarne preiskave, zato niso tista, ki so
posamič našteta za kazenski postopek (29. člen ustave) in
ki jih omenjata tudi pobudnika. Zagotovljena pa morajo biti
minimalna jamstva poštenega postopka, ki jih ustava določa
v 22. členu ustave. Po tej določbi je vsakomur zagotovljeno
enako varstvo pravic v postopku pred sodiščem in pred
drugimi državnimi organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci
javnih pooblastil, ki odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih
ali pravnih interesih. Za pošten postopek je bistveno, da ima
oseba, katere pravni položaj je predmet postopka oziroma
je prizadeta s postopkom, možnost, da je seznanjena z
dejstvi, ki se nanašajo nanjo, in da do njih zavzame stališče
(prim. odločbi št. Up-17/95 z dne 4. 7. 1996, OdlUS V,
182 in št. Up-120/97 z dne 18. 3. 1999, Uradni list RS, št.
31/99 in OdlUS VIII, 126). Sestavni del poštenega postop-
ka pa je tudi zahteva, da nihče ni prisiljen odgovoriti na
vprašanje, ki bi lahko njega ali njegove bližnje spravilo v
kazenski pregon.

23. Večji obseg pravic, ki jih preiskovancem daje ZPPre,
pa je – dokler tak zakon velja – varovan z določbo o enako-
sti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena ustave), ki zago-
tavlja nearbitrarno uporabo predpisa v odnosu do vsakega
posameznika. To v postopku pred sodišči drugimi državnimi
organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
pomeni, da so ti organi, ko uporabljajo zakon v konkretnih
primerih, dolžni enake situacije obravnavati enako in torej
dosledno uporabljati zakon, brez upoštevanja osebnih oko-
liščin, ki v pravnem pravilu niso navedene kot odločilne. Ob
povsem enakem dejanskem stanju ne sme priti do različnih
odločitev (odločba št. Up-113/97 z dne 18. 3. 1999, Odl-
US VIII, 122). Iz te ustavne določbe izhaja zahteva, da je
zakonska opredelitev preiskovanca dovolj določna, da pre-
prečuje arbitrarno razlago.

24. Pobudnika nista navedla posebnih razlogov za trdi-
tev, da ZPPre nejasno razmejuje med preiskovancem in
pričo. Po zakonu so preiskovanci osebe, na katere se parla-

mentarna preiskava nanaša v celoti ali deloma (prvi odstavek
7. člena). Gre torej za osebe, katerih ravnanja so predmet
preiskovalnega postopka. Odločitev o tem, kdo je preisko-
vanec, bo verjetno najenostavnejša v primerih, ko bo parla-
mentarna preiskava sprožena z namenom, da se pripravi
podlaga za odločitev Državnega zbora o politični odgovor-
nosti nosilcev javnih funkcij. Ni pa nujno, da je v vsaki
parlamentarni preiskavi preiskovanec sploh določen. Prei-
skava, katere predmet je ugotovitev stanja na določenem
področju, je lahko tak primer. Na vprašanje, ali so lahko
preiskovanci le osebe, ki v trenutku izvedbe preiskave oprav-
ljajo javno funkcijo, v obravnavani zadevi ni treba odgovoriti,
ker pobudnika ne izkazujeta pravnega interesa. V zvezi z
vprašanji, ki so bila predmet odločanja v sodnih postopkih, v
katerih sta sodelovala, namreč ne moreta biti zaslišana
(12. točka obrazložitve). Iz enakega razloga pobudnika tudi
nimata pravnega interesa za oceno, ali preiskovanec sme
biti določen med postopkom parlamentarne preiskave.

25. Ker odločitev o položaju preiskovanca pomeni
tudi odločitev o obsegu njegovih pravic, mora biti zoper to
odločitev preiskovalne komisije zagotovljeno sodno vars-
tvo (23. člen ustave). Vendar pa očitek pobudnikov, da
zoper odločitev preiskovalne komisije, da se osebi, ki zah-
teva položaj preiskovanca, tak položaj ne prizna, ni zago-
tovljeno sodno varstvo, ni utemeljen. Drugi odstavek
7. člena ZPPre resda določa, da zoper omejeno odločitev
preiskovalne komisije ni pritožbe. Kaj ta določba – glede
na sistem pravnih sredstev v pravnem redu – pomeni, ni
jasno. Iz gradiva, predloženega v zakonodajnem postop-
ku, je mogoče sklepati, da je predlagatelj imel v mislih
pritožbo na Državni zbor.3 Ne glede na to pa ta določba ne
izključuje uporabe 157. člena ustave. Po določbi prvega
odstavka tega člena je za presojo zakonitosti dokončnih
posamičnih aktov, s katerimi državni organi odločajo o
pravicah ali o obveznostih ali o pravnih koristih posamezni-
kov, določena subsidiarna pristojnost sodišča, ki odloča v
upravnem sporu. Drugi odstavek 1. člena ZUS določa
pristojnost upravnega sodišča za odločanje o zakonitosti
dokončnih posamičnih aktov, ki jih izdajo državni organi.
Odločitev preiskovalne komisije Državnega zbora o zavrni-
tvi zahteve za priznanje položaja preiskovanca je tak akt.

26. Neutemeljeni so tudi očitki pobudnikov, ki se nana-
šajo na sestavo parlamentarne preiskovalne komisije. Kot je
bilo že večkrat navedeno, preiskovalna komisija ni in ne sme
biti sodišče. Z določbami ZPPre in PPPre o sestavi preisko-
valne komisije in možnostih za izločitev njenih članov, o
nadomeščanju članov komisije, o navzočnosti poslancev na
sejah komisije in o pristojnostih predsednika preiskovalne
komisije zato ne more biti kršena pravica do zakonitega in
nepristranskega sodnika (23. člen ustave). Ker gre za organ
parlamenta, tudi ni potrebno, da bi bila sestava komisije
predpisana z zakonom. Za presojo očitka, da bi moral biti
član preiskovalne komisije tudi član Državnega sveta, ki je v
ustavi naveden med predlagatelji parlamentarne preiskave,
pobudnik ne izkazuje pravnega interesa. Domnevne nepra-
vilnosti v delovanju posamične preiskovalne komisije pa ne
morejo biti predmet presoje v postopku za oceno ustavnosti
ZPPre oziroma PPPre.

C)
27. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podla-

gi 21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer,
Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Lojze Ude, dr. Mirjam

3 Glej drugi odstavek 8. člena osnutka zakona o parlamentarni preiskavi,
Poročevalec DZ, št. 16/93, str. 11.
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Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo s
šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnik Fi-
šer in sodnica Modrijan. Sodnik Fišer je dal odklonilno
ločeno mnenje.

Št. U-I-244/99
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

2694. Sklep o spremembi sklepa o tarifi, po kateri se
zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

Na podlagi 80. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni
list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o tarifi, po kateri

se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja
Banka Slovenije

1
V sklepu o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za

storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št.
23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98,
76/98, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99, 78/99, 85/99 in
90/99) se v četrtem poglavju za tarifno številko 26 doda
nova tarifna številka 26.a, ki se glasi:

“26.a Letno nadomestilo
Letno nadomestilo, izračunano po sklepu o letnem

nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških
nadzora, mora banka plačati Banki Slovenije najkasneje do
konca meseca julija v tekočem letu na podlagi izstavljenega
računa.”

2
V četrtem poglavju se v tarifni številki 27 doda nov drugi

odstavek, ki se glasi:
“Pavšalno nadomestilo iz prejšnjega odstavka se plača

v roku 8 dni po izdani odredbi oziroma odločbi o izreku
ukrepa nadzora.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 27. junija 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2695. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 5.000 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v skladu s sklepom o
izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o glavnih znamenjih

bankovca za 5.000 tolarjev

1
Banka Slovenije spreminja glavna znamenja bankovca

za 5.000 tolarjev, določena s sklepom o glavnih znamenjih
bankovca za 5.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 66/93) in
sklepom o spremembi sklepa o glavnih znamenjih bankovca
za 5.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 7/98).

2
Na bankovcu za 5.000 tolarjev se spremeni na zadnji

strani datum izdaje bankovca, ki glasi »15. JANUAR 2000«.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 48
Ljubljana, dne 27. junija 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2696. Sklep o izročitvi bankovca za 5.000 tolarjev v
obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 2. člena zakona o
denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I
in 33/92) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o izročitvi bankovca za 5.000 tolarjev v obtok

1
Banka Slovenije bo preko bank v Republiki Sloveniji in

podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
dne 10. julija 2000 izročila v obtok bankovec za 5.000
tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom o spremembi
sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev (Ura-
dni list RS, št. 59/00).

2
Bankovci za 5.000 tolarjev, izdani na podlagi sklepa o

izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92) in ki so bili izročeni v
obtok z glavnimi znamenji, določenimi s sklepom o glavnih
znamenjih bankovca za 5.000 tolarjev (Uradni list RS, št.
66/93 in 7/98), v skladu s sklepom o izročitvi bankovca za
5.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 66/93 in 7/98),
ostanejo še naprej zakonito plačilno sredstvo.



Stran 7592 / Št. 59 / 30. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 49
Ljubljana, dne 27. junija 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2697. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 1.000 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v skladu s sklepom o
izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o glavnih znamenjih

bankovca za 1.000 tolarjev

1
Banka Slovenije spreminja glavna znamenja bankovca

za 1.000 tolarjev, določena s sklepom o glavnih znamenjih
bankovcev za 1.000, 500 in 100 tolarjev (Uradni list RS, št.
46/92) in sklepom o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 1.000 tolarjev (Uradni list RS, št. 66/93).

2
Na bankovcu za 1.000 tolarjev se spremeni na zadnji

strani datum izdaje bankovca, ki glasi »15. JANUAR 2000«.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 50
Ljubljana, dne 27. junija 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

2698. Sklep o izročitvi bankovca za 1.000 tolarjev v
obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 2. člena zakona o
denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I
in 33/92) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o izročitvi bankovca za 1.000 tolarjev v obtok

1
Banka Slovenije bo preko bank v Republiki Sloveniji in

podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet

dne 10. julija 2000 izročila v obtok bankovec za 1.000
tolarjev z znamenji, ki so določena s sklepom o spremembi
sklepa o glavnih znamenjih bankovca za 1.000 tolarjev (Ura-
dni list RS, št. 59/00).

2
Bankovci za 1.000 tolarjev, izdani na podlagi sklepa o

izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92) in ki so bili izročeni v
obtok z glavnimi znamenji, določenimi s sklepom o glavnih
znamenjih bankovca za 1.000 tolarjev (Uradni list RS, št.
46/92 in 66/93), v skladu s sklepom o izročitvi bankovca
za 1.000 tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 46/92 in
66/93), ostanejo še naprej zakonito plačilno sredstvo.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 51
Ljubljana, dne 27. junija 2000.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

2699. Ugotovitev, da je mandat poslanca Državnega
zbora prešel na naslednjega kandidata

Glede na sklep Državnega zbora Republike Slovenije,
s katerim je ugotovil, da je Marjanu Podobniku prenehal
mandat poslanca Državnega zbora na podlagi 9. člena zako-
na o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94), je
Republiška volilna komisija na 38. seji dne 27. 6. 2000, na
podlagi 17. in 37. člena zakona o volitvah v državni zbor
(Uradni list RS, št. 44/92 in 60/95)

U G O T O V I L A,

da je mandat poslanca Državnega zbora prešel na na-
slednjega kandidata z liste kandidatov SLS – Slovenska
ljudska stranka v III. volilni enoti za volitve poslancev v Držav-
ni zbor. To je:

Leon Gostiša, roj. 31. marca 1961, stanujoč Na Klisu
4b, Vrhnika.

Kandidat je dne 23. 6. 2000 podal izjavo, da sprejema
mandat.

Št. 18-4/96-06/00-4
Ljubljana, dne 27. junija 2000.

Predsednik
Republiške volilne komisije
Anton Gašper Frantar l. r.

Člani:
Igor Kaučič l. r.
Janez Srebot l. r.
Marija Bukovec-Marovt l. r.
Bogdan Biščak l. r.
Miroslava Palhartinger l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

2700. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 (za območje Mestne
občine Ljubljana – območje urejanja ŠP 6/5
Tkalnica)

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 16. seji dne 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (za območje Mestne občine

Ljubljana – območje urejanja ŠP 6/5 Tkalnica)

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97,
72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99,
31/00 in 36/00) – za območje Mestne občine Ljubljana (v
nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana) – ki
se nanašajo na območje urejanja ŠP 6/5 Tkalnica.

2. člen
Površini južnega dela območja urejanja ŠP 6/5 Tkalni-

ca se spremeni namenska raba: iz površine za proizvodnjo,
skladišča in terminale se spremeni v površino za stanovanja
in spremljajoče dejavnosti. Ta del območja dobi oznako
ŠS 6/12 Brod.

3. člen
V tekstualnem delu prostorskega plana Mestne občine

Ljubljana se:
9. poglavje »Tabele« spremeni tako, da se v točki 9.6.

»Načini urejanja območij s prostorskimi izvedbenimi akti«
tabelarični del dopolni z naslednjim:

“Prostorska Oznaka Ime Način
celota območja območja urejanja

urejanja urejanja

Š6 Stanežiče-Vižmarje ŠS 6/12 Brod PUP“

4. člen
V skladu s spremembo in dopolnitvijo, navedeno v 2.

členu tega odloka, se spremeni in dopolni kartografski del
prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v točki 8. »Kar-
tografski del dolgoročnega plana« v kartah:

»– 12. Usmeritve glede načinov urejanja v merilu
1:25000«,

»– karte v merilu 1:5000, na katerih so prikazana ure-
ditvena območja naselij«,

»– kartografska dokumentacija k planu v merilu
1:5000« in

»– raba površin po namenu za ureditveno območje
Ljubljane v merilu 1:10.000«.

5. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne

občine Ljubljana so na vpogled na:
– Mestni upravi mestne občine Ljubljana, Oddelku za

urbanizem in okolje in
– Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določ-

be družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87,
2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št.
45/90, 20/91, 2/92, 49/92) – v delih, ki so v nasprotju s
tem odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine
Ljubljana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-1/00-6
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2701. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 26. člena statuta Mest-
ne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 16. seji dne 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko
celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko

celoto Š6 Stanežiče–Vižmarje (Uradni list SRS, št. 29/89 in
Uradni list RS, št. 58/92, 70/95, 72/98, 63/99) se 1. člen
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spremeni tako, da se na koncu stavka pika nadomesti z
vejico in doda naslednje besedilo:

»in 3521-545/99 v decembru 1999.”

2. člen
V 2. členu se za alineo “ŠS 6/9 Spodnje Vižmarje”

doda nova alinea, ki se glasi:
“– ŠS 6/12 Brod”.

3. člen
V 4. členu se v seznamu oznak glede vrste posegov

doda v številčnem vrstnem redu naslednja alinea:
“1 – območja za večdružinsko stanovanjsko gradnjo”.

4. člen
V 5. členu se na koncu besedila pika nadomesti z

vejico in doda naslednje besedilo:
“in MU MOL Oddelek za urbanizem in okolje pod števil-

ko 3521-545/99 v decembru 1999.”

5. člen
6. člen odloka se dopolni tako, da se za točko 4 doda

točka 5, ki se glasi:
“5. Meje območij urejanja in morfoloških enot v merilu

1:5000, MU MOL Oddelek za urbanizem in okolje, št. pro-
jekta 3521-545/99.”

6. člen
36. člen odloka se dopolni tako, da se na koncu doda

nov zadnji odstavek, ki se glasi:
“Osončenje in osvetlitev
Objekti in posamezni prostori morajo biti glede na na-

membnost pravilno osončeni in osvetljeni, skladno z norma-
tivi in predpisi za to področje.”

7. člen
V 41. členu se v dodatnih merilih točke b) Oblikovanje

novogradenj in drugih posegov v prostor:
– za morfološko enoto 2A/2 črta določilo za etažnost

“P+1+M” in nadomesti z določilom “K+P+1+M”;
– za morfološko enoto 2A/4 črta določilo za etažnost

“P+M” in nadomesti z določilom “K+P+M”;
– za morfološko enoto 2D/1 črta določilo za etažnost

“P+1+M” in nadomesti z določilom “K+P+1+M”;
– za morfološke enote 6A/1, 6A/2 in 6A/3 črta določilo

za etažnost “P+1+M” in nadomesti z določilom “K+P+1+M”.

8. člen
V 42. členu se v dodatnih merilih v točki b) Oblikovanje

novogradenj in drugih posegov v prostor:
– za morfološko enoto 2A/1 črta določilo za etažnost

“P+1+M” in nadomesti z določilom “K+P+1+M”;
– za morfološko enoto 3A/1 črta določilo za etažnost

“P+M” in nadomesti z določilom “K+P+M”;
– za morfološko enoto 3A/2 črta določilo za etažnost

“P+1+M” in nadomesti z določilom “K+P+1+M”.

9. člen
Za 42. členom se doda novi 42.a člen, ki se glasi:
“V območju urejanja ŠS 6/12 Brod veljajo naslednja

dodatna merila:
a) Vrste posegov v prostor
Morfološka enota 1C/1
– gradnja večstanovanjskih objektov, ki se v obsegu

15 % realizira za potrebe socialne oziroma neprofitne stano-
vanjske gradnje;

– adaptacije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih
ter rušenje;

– gradnja objektov osnovne preskrbe;
– gradnja objektov storitvenih dejavnosti;
– gradnja objektov za potrebe zdravstva in otroškega

varstva;
– gradnja podzemnih garaž in parkirnih površin;
– gradnja objektov za potrebe družbenih organizacij in

društev;
– spremembe namembnosti za potrebe nemotečih po-

slovnih dejavnosti;
– postavitev turističnih oznak in spominskih obeležij;
– urejanje odprtih površin, kot so zelenice, otroška

igrišča, pešpoti in ploščadi;
– gradnja komunalnih vodov in naprav;
– postavitev nadstreškov za hranjenje kontejnerjev za

odpadke, ograj pergol in drugih fiksnih in mobilnih elemen-
tov zunanje opreme.

b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v pro-
stor

– etažnost objektov je na prostorsko izpostavljenem
jugozahodnem delu in vzdolž Tacenske ceste maksimalno
K+P+2+M, v ostalem območju pa do K+P+3+M. Mansarde
objektov so lahko deloma, glede na obliko strehe, zgrajene
dvonivojsko;

– FSI je max. 1,5 (brez obodnih cest);
– investitor mora za večja zaključena območja izdelati

arhitekturno urbanistično rešitev, ki jo potrdi MU Oddelek za
urbanizem in okolje.

c) Prometno urejanje
Pri novogradnjah in drugih posegih, kjer se povečujejo

uporabne površine objektov, je treba zagotoviti zadostno
število garažnih in parkirnih mest. Pri predpisanem FSI max.
1,5 je podzemno parkiranje obvezno.

č) Komunalno urejanje
Pri komunalnem urejanju veljajo merila in pogoji iz

42. člena odloka in še:
Vodovod
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja se-

kundarnega vodovodnega omrežja, za katerega je izdelana
projektna naloga št. 1998V, 2673K; Izgradnja vodovoda in
kanalizacije za novo poslovno stanovanjsko sosesko “Ta-
censki dvori”, JP Vodovod–Kanalizacija, junij 1999.

Kanalizacija
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja jav-

ne kanalizacije za odvod odpadne vode, za katero je izdela-
na projektna naloga št. 1998V, 2673K; Izgradnja vodovoda
in kanalizacije za novo poslovno stanovanjsko sosesko “Ta-
censki dvori”, JP Vodovod–Kanalizacija, junij 1999. Iz pred-
videnih novogradenj ureditvenega območja ŠS 6/12 Brod
je v javno kanalizacijo po Tacenski oziroma Marinovševi
cesti predviden samo odtok odpadne vode. S tem ne bo
poslabšano delovanje javne kanalizacije po Tacenski oziro-
ma Marinovševi cesti in na širšem območju Broda, ki trenut-
no ne deluje ustrezno. Zaradi nepredvidenega priključeva-
nja meteornih strešnih voda iz objektov je kanalski sistem
Broda poddimenzioniran, zato ga bo potrebno rekonstruirati
in tako zagotoviti potrebno varnost delovanja sistema z vidi-
ka poplavitev terena in ekoloških kriterijev pri razbremenje-
vanju kanalske vode v Savo.

d) Varovanje okolja
Pri varovanju okolja je treba upoštevati merila in pogoje

iz 42. člena odloka.”
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10. člen
V 43.a členu se prva alinea spremeni tako, da se glasi:
“– gradnja objektov proizvodnih, servisnih, storitvenih,

skladiščnih in spremljajočih dejavnosti ter dejavnosti trgovi-
ne in gostinstva za lokalne potrebe.”

11. člen
V 43.b členu se v določilih za morfološke enote 4A/1,

4A/2 in 4A/3 v točki a) Oblikovanje objektov:
– črta določilo za etažnost “P+1+M” in nadomesti z

določilom “K+P+1+M”,
– črta določilo za etažnost “P+M” in nadomesti z dolo-

čilom “K+P+M”.

12. člen
V 43.c členu se v določilih za morfološko enoto 4A/1 v

točki b) Oblikovanje objektov:
– črta določilo za etažnost “P+1+M” in nadomesti z

določilom “K+P+1+M”,
– črta določilo za etažnost “P+M” in nadomesti z dolo-

čilom “K+P+M”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-4/00 – 6
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2702. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Bežigrad

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in prvega od-
stavka 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 68/95 –
odločba US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odločba US, 71/95 – odločba US in
8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98
in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 16. seji
dne 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda

Knjižnica Bežigrad

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Knjižnica Bežigrad (v
nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mest-
ni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Bežigrad.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Vodovodna cesta 3.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

3. člen
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem intere-

su, kot javno službo, je:
0/92.511 Dejavnost knjižnic.
V okviru te dejavnosti zavod zlasti:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično

gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposo-

ja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– opravlja matično in domoznansko dejavnost,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, poveza-

nost in enotnost knjižničarske stroke,
– se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacij-

ski sistem,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gra-

diva,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega

gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska

in komunikacijska dela, namenjena javnosti,
– pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa

za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
– se vključuje v vseživljenjsko učenje,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne pub-

likacije o knjižničnem gradivu,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gra-

diva pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni
vojni nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih
nesrečah.

Dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe, so:
– 22.110 Izdajanje knjig,
– 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

pisa,
– 22.150 Drugo založništvo,
– 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-

mi na področju knjižničarstva,
– 73.302 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike,
– 74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 80.422 Drugo izobraževanje, d. n.,
– 91330 Dejavnost drugih organizacij,
– 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zlasti:
– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in

predavanja,
– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in

neknjižni obliki,
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– izvaja dejavnosti, namenjene uporabnikom s poseb-
nimi potrebami,

– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
na področju knjižničarstva.

IV. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.

5. člen
Zavod vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega

direktorja.
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi jav-

nega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in stro-
kovnega sveta zavoda.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humani-
stične smeri,

– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega naj-

manj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.

6. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne

občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda

na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti imenuje na predlog direktorja zavoda Mestni svet mest-
ne občine Ljubljana izmed bralcev, včlanjenih v knjižnico.

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda.

7. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela,

finančni načrt in zaključni račun zavoda ter splošne akte, za
katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad uprav-
ljanjem in poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge,
določene s tem odlokom, statutom in drugimi predpisi.

8. člen
Strokovni svet zavoda šteje sedem članov, ki jih imenu-

je svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polo-
vico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji
izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slo-
venije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje direktorju in svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Mandat strokovnega sveta traja pet let.

V. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, je
določeno s sklepom o določitvi javne infrastrukture na po-
dročju kulture št. 65-4/97, z dne 6. 3. 1997 (Uradni list
RS, št. 31/97).

Premoženje iz prvega odstavka tega člena, ki ga ima
zavod v upravljanju, je lastnina ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren us-
tanovitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov, v

skladu z veljavnimi predpisi.

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

11. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z

opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

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

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premože-
njem.

Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v
najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premo-
ženja ustanovitelja v najem, mora zavod nameniti le za oprav-
ljanje in razvoj dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, in
za investicije.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustano-
vitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.
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IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

13. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani, oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji

delovnih mest,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na poziv organa mestne uprave, pri-

stojnega za finance, predložiti finančni načrt. Na poziv orga-
na mestne uprave, pristojnega za kulturo, je zavod dolžan
predložiti finančni načrt, letni program dela in letni program
investicij ter upravljanja z nepremičninami.

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih
poslovanja in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične na-
mene.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu z določili

tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka. Do oblikovanja sveta zavoda, v skladu z določili tega
odloka, opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.

15. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do

poteka mandata.

16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o siste-

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do uveljavitve statuta zavoda, uporablja zavod statut in
druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem
odlokom in drugimi predpisi.

17. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Bežigrad, ki je vpi-

sana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani – št.
registrskega vložka 1/760/00 in prevzame vse pravice in
obveznosti tega zavoda.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba

OBLO Ljubljana Bežigrad št. 01-1-2330, z dne 11. 5. 1956.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 621-10/99-3
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

2703. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Jožeta Mazovca

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in prvega od-
stavka 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 68/95 –
odločba US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odločba US, 71/95 – odločba US in
8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98
in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 16. seji
dne 29. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica

Jožeta Mazovca

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Knjižnica Jožeta Mazov-
ca (v nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Mest-
ni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Jožeta Mazovca.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Zaloška cesta 61.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

3. člen
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem intere-

su, kot javno službo, je:
0/92.511 dejavnost knjižnic
V okviru te dejavnosti zavod zlasti:
– ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
– nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično

gradivo,
– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposo-

ja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
– opravlja matično in domoznansko dejavnost,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, poveza-

nost in enotnost knjižničarske stroke,
– se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacij-

ski sistem,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradi-

va,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega

gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
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– izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska
in komunikacijska dela, namenjena javnosti,

– pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa
za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,

– se vključuje v vseživljenjsko učenje,
– izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne pub-

likacije o knjižničnem gradivu,
– zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradi-

va pred nevarnostmi v izrednih razmerah, neposredni vojni
nevarnosti ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesre-
čah.

Dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe, so:
– 22.110 Izdajanje knjig,
– 22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega za-

pisa,
– 22.150 Drugo založništvo,
– 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
– 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-

mi na področju knjižničarstva,
– 73.302 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju humanistike,
– 74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– 80.422 Drugo izobraževanje, d. n.,
– 91330 Dejavnost drugih organizacij,
– 92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– 92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.

V okviru dejavnosti iz predhodnega odstavka zavod
zlasti:

– prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje in
predavanja,

– vzdržuje stike s sorodnimi zavodi doma in v tujini,
– izmenjuje knjižnične prireditve in razstave,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij v knjižni in

neknjižni obliki,
– izvaja dejavnosti, namenjene uporabnikom s poseb-

nimi potrebami,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami

na področju knjižničarstva.

IV. ORGANI ZAVODA

4. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.

5. člen
Zavod vodi direktor.
Direktor opravlja funkcijo poslovnega in programskega

direktorja.
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi jav-

nega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in stro-
kovnega sveta zavoda.

Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humani-
stične smeri,

– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega naj-
manj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,

– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let.

6. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– trije predstavniki delavcev zavoda,
– trije predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane

javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne

občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda

na neposrednih in tajnih volitvah.
Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane jav-

nosti imenuje na predlog direktorja zavoda Mestni svet mest-
ne občine Ljubljana izmed bralcev, včlanjenih v knjižnico.

Mandat članov sveta zavoda traja pet let in začne teči z
dnem konstituiranja sveta zavoda.

7. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela,

finančni načrt in zaključni račun zavoda ter splošne akte, za
katere je tako določeno v statutu, opravlja nadzor nad uprav-
ljanjem in poslovanjem zavoda ter opravlja druge naloge,
določene s tem odlokom, statutom in drugimi predpisi.

8. člen
Strokovni svet zavoda šteje sedem članov, ki jih imenu-

je svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja dela zavoda. Predsednika in polo-
vico članov strokovnega sveta imenuje svet zavoda po svoji
izbiri, ostale člane pa na predlog Kulturniške zbornice Slo-
venije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje direktorju in svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Mandat strokovnega sveta traja pet let.

V. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod in ga uporablja za

opravljanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, je
določeno s sklepom o določitvi javne infrastrukture na po-
dročju kulture št. 65-4/97, z dne 6. 3. 1997 (Uradni list
RS, št. 31/97).

Premoženje iz prvega odstavka tega člena, ki ga ima
zavod v upravljanju, je lastnina ustanovitelja.

Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren us-
tanovitelju.

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA DELO

10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz sredstev ustanovitelja,
– s plačili za storitve,
– iz donacij, prispevkov sponzorjev in iz drugih virov, v

skladu z veljavnimi predpisi.
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VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA

SREDSTEV ZA DELO

11. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z

opravljanjem svoje dejavnosti, uporablja le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad
odhodki odloča na predlog direktorja zavoda svet zavoda v
soglasju z ustanoviteljem.

V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost zavoda
se način kritja tega primanjkljaja določi v soglasju z ustanovi-
teljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

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

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja
ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premože-
njem.

Zavod lahko prostore, s katerimi upravlja, oddaja v
najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljubljana.

Sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premo-
ženja ustanovitelja v najem, mora zavod nameniti le za oprav-
ljanje in razvoj dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, in
za investicije.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi,
s katerimi lahko razpolaga.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno
subsidiarno do vrednosti sredstev, ki so v proračunu ustano-
vitelja predvidena za opravljanje dejavnosti zavoda.

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

13. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

s plani, oziroma programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– daje soglasje k statutu zavoda in aktu o sistemizaciji

delovnih mest,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.
Zavod je dolžan na poziv organa mestne uprave, pri-

stojnega za finance, predložiti finančni načrt. Na poziv orga-
na mestne uprave, pristojnega za kulturo, je zavod dolžan
predložiti finančni načrt, letni program dela in letni program
investicij ter upravljanja z nepremičninami.

Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati o
izvrševanju letnega programa dela in razvoja zavoda.

Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih
poslovanja in posredovati ustanovitelju podatke, potrebne
za spremljanje in financiranje dejavnosti ter statistične na-
mene.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Zavod mora oblikovati svet zavoda v skladu z določili

tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka. Do oblikovanja sveta zavoda, v skladu z določili tega
odloka, opravlja njegove naloge dosedanji svet zavoda.

15. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do

poteka mandata.

16. člen
Svet zavoda mora sprejeti statut zavoda in akt o siste-

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do uveljavitve statuta zavoda, uporablja zavod statut in
druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem
odlokom in drugimi predpisi.

17. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Jožeta Mazovca, ki

je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani –
št. registrskega vložka 1/228/00 in prevzame vse pravice
in obveznosti tega zavoda.

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba

OBLO Ljubljana Moste Polje št. 022-1/63-2/57 z dne
31. 8. 1962.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 621-11/99-3
Ljubljana, dne 29. maja 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BENEDIKT

2704. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko poslovni
kompleks Benedikt I

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93,
71/93, 29/95 in 44/97) ter 6. in 15. člena statuta Občine
Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine
Benedikt na seji dne 31. 5. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o zazidalnem

načrtu za stanovanjsko poslovni kompleks
Benedikt I
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1. člen
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu

za stanovanjsko poslovni kompleks Benedikt I., ki ga je
izdelal Urbis, d.o.o., Svetozarevska ulica 6, 2000 Maribor,
pod številko 30-196/99 v aprilu 2000.

2. člen
Dokumentacija (tekstualni in grafični del) bo javno

razgrnjena v prostorih Občine Benedikt, Benedikt 16/a,
2234 Benedikt v Slov. Goricah, v delovnem času občin-
skih upravnih organov. Začetek javne razgrnitve bo 10.
dan po objavi v Uradnem listu RS, razgrnitev pa bo trajala
30 dni.

3. člen
V času javne razgrnitve lahko dajo na osnutek zazidal-

nega načrta pripombe, mnenja in predloge vse zainteresira-
ne fizične in pravne osebe. Pripombe posredujejo pisno na
naslov Občine Benedikt, v času javne razprave pa jih lahko
podajo tudi ustno – na zapisnik.

4. člen
Pred koncem javne razgrnitve bo organizirana v istih

prostorih tudi javna razprava. Datum razprave bo določen
naknadno in objavljen na krajevno običajen način.

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

Št. 35003-002/99
Benedikt, dne 1. junija 2000.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

2705. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in
pokopaliških storitev na pokopališču v Občini
Benedikt

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) in druge alinee 26. člena zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98 in 59/99) je Občinski svet občine
Benedikt na seji dne 31. 5. 2000 sprejel

S K L E P
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških

storitev na pokopališču v Občini Benedikt

I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam

pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja Pogrebne
in pokopališke storitve Slavko Jančič, s.p., na pokopališču v
Občini Benedikt:

SIT
– izkop in zasip groba ter zaščita sosednjih grobov 18.200
– pogreb v grobnico 9.150
– pogreb otroka do 1. leta 9.150
– žarni pokop 6.160
– delo s pokojnikom (oblačenje, polaganje,
prelaganje) 4.500
– pobiranje pokojnika:

– brez večjih poškodb 2.310
– z večjimi poškodbami 3.520
– kompletiranje krste in znamenje 1.100
– prijava pogreba 1.100
– urejanje dokumentacije (mrliški list, dovoljenje
za pokop, odjava zavarovanj, obveščanje občine) 1.650
– poglobitev groba 2.750
– prva ureditev groba (odvoz vencev,
ureditev groba) 4.620
Prevoz:
– prevožen km v domovini 100
– prevožen km v tujini 110
– lokalni prevoz do 50 km 6.000
Ekshumacija:
– pred pretekom 10 let 38.500
– po preteku 10 let 29.700
Vrednost ure:
– grobar KV 1.170
– delavec PKV 990
– intelektualna ura (IU) 1.170
– strojna ura 1.620
– cinjenje kovinskega vložka 1.980
– organizacija pogreba 3–4 ure št. ur × 1.170
– pogrebno moštvo št. oseb × 2.970

II
V cenah storitev ni zaračunan 8% davek na dodano

vrednost.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 35207-002/2000
Benedikt, dne 1. junija 2000.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

2706. Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup ali najem,
oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v
lasti Občine Benedikt

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, 12/99, 16/99 in 59/99), tretjega odstav-
ka 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97) in 6. in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji
dne 31. 5. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o prodaji, oddaji v zakup ali najem, oddaji za
gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti

Občine Benedikt

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postop-

ki prodaje, oddaje v zakup ali najem, oddaje za gradnjo in
zamenjave stavbnih zemljišč, ki so v lasti Občine Benedikt (v
nadaljevanju: občina).
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Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za
prodajo zamenjavo in oddajo v zakup drugih zemljišč in nepre-
mičnin, ki so v lasti občine kolikor ti postopki niso drugače
opredeljeni z zakonom ali drugim pravilnikom.

2. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni

prenos lastninske pravice na stavbnem zemljišču, katerega
lastnik je občina na izbranega interesenta.

Oddaja v zakup ali najem stavbnega zemljišča pomeni
prenos neposredne posesti nad stavbnim zemljiščem, katere-
ga lastnik in neposredni posestnik je občina na izbranega inte-
resenta.

Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos pravi-
ce do gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti občine
na izbranega interesenta. Izbrani interesent z sklenitvijo pogod-
be pridobi pravico do gradnje objekta na zemljišču, skladno z
razpisnimi pogoji.

Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos last-
ninske pravice in posesti na občinskem zemljišču na sopogod-
benika, z istočasno pridobitvijo lastninske pravice na zemljišču,
ki ga daje v zamenjavo sopogodbenik.

3. člen
Stavbna zemljišča občina prodaja, oddaja za gradnjo,

menjava ter oddaja v zakup ali najem, v skladu z sprejetim
letnim programom prodaje in nakupa stavbnih zemljišč, ki ga
sprejme občinski svet.

Izjemoma kadar tako narekujejo interesi občine, se lahko
stavbno zemljišče, ki v letnem programu ni predvideno za pro-
met, proda, odda za gradnjo, zamenja in odda v zakup ali
najem, na podlagi sklepa občinskega sveta.

Občina lahko proda, odda za gradnjo, zamenja in odda v
zakup ali najem stavbno zemljišče na podlagi predhodno izve-
denega javnega razpisa ali javne dražbe, če zakon, statut obči-
ne ali ta pravilnik ne določajo drugače.

Občina lahko v skladu z zakonom zamenja stavbna zem-
ljišča brez javnega razpisa ali javne dražbe.

II. POSTOPEK ZA PRODAJO IN ODDAJO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

4. člen
Postopek prodaje in oddaje stavbnega zemljišča za grad-

njo se izvede preko javnega razpisa, razen v primerih določe-
nih z zakonom in tem pravilnikom.

Javna dražba se praviloma okliče v primeru, ko je znano
končno število interesentov in se ne išče nedoločenega števila
vlog.

Izjemoma se v primeru, da je za isto zemljišče skladno z
vsemi razpisnimi pogoji pravočasno in pravilno prispelo več
enakovrednih vlog, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, prispelih
za to zemljišče lahko župan, na predlog komisije, ki vodi posto-
pek javnega razpisa odloči, da se v takšnem primeru izvede
javna dražba, na katero se povabi vse interesente, ki so predlo-
žili enakovredno vlogo za isto zemljišče.

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javni razpis, se
smiselno uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem pravilni-
kom drugače določeno.

5. člen
Občina lahko proda ali odda zemljišče brez javnega razpisa:
– za gradnjo objektov za potrebe obrambe;
– za gradnjo objektov javne infrastrukture;
– za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega

varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave;
– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stano-

vanj in stanovanjskih hiš;

– za gradnjo nadomestnih objektov;
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim izvedbenim

načrtom predviden za določenega investitorja;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali

zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– za zemljišča, za katera je bil javni razpis dvakrat neus-

pešen;
– za gradnjo objektov za potrebe pravosodja:
– če gre za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriš-

čanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– če gre za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali javna

dražba dvakrat neuspešna;
– če je ocenjena vrednost stavbnega zemljišča nižja od

500.000 SIT.

6. člen
Sklep o odločitvi za izvedbo javnega razpisa za prodajo ali

oddajo za gradnjo stavbnega zemljišča sprejme župan.
Javni razpis prodaje, oddaje stavbnega zemljišča za grad-

njo, oddaje v zakup ali najem, objavi župan v občinskem glasilu
ali sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski občine ali
na drug krajevno običajen način.

7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos

pravice (prodaja, oddaja za gradnjo, oddaja v zakup);
– označba in opis stavbnega zemljišča (parc. št., kultura,

izmera, katastrska občina, lega, pravno in dejansko stanje zem-
ljišča);

– podatke o namembnosti zemljišča in pogojih za gradnjo;
– navedbo ali gre za javni razpis s končnim rokom oddaje

vlog ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziroma oddaje
vseh stavbnih zemljišč, ki so bile predmet javnega razpisa;

– rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge (datum
in čas predložitve vloge), ki pa ne sme biti krajši od 8 dni od
dneva objave javnega razpisa;

– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma
ime in sedež ter naslov;

– način predložitve vloge (kraj predložitve, navedba listin,
ki jih je potrebno predložiti, osebna predložitev ali po pošti);

– vrednost zemljišč oziroma okvirno vrednost zemljišča in
stroškov komunalnega opremljanja ali izklicno ceno;

– način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve po-
godbe;

– merila za izbor najugodnejše vloge;
– višino varščine, ki jo je potrebno položiti kot garancijo

za resnost ponudbe, ki ne sme biti nižja od 10 % od vrednosti
zemljišča oziroma okvirne vrednosti zemljišča in stroškov ko-
munalnega opremljanja ali izklicne cene ter navedbo računa,
na katerega se varščina vplača, po sklenjenem pravnem poslu
za posamezno stavbno zemljišče se varščina v roku treh dni od
dneva izbire vrne tistim interesentom, ki na javnem razpisu niso
uspeli, uspelemu interesentu pa se položena varščina vračuna
v ceno;

– navedbo, kdaj se lahko interesenti pred potekom javne-
ga razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zemljišč in
eventualno ogledajo predmet javnega razpisa;

– način in rok plačila kupnine oziroma najemnine;
– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo izpol-

njevati interesenti.

8. člen
Interesent lahko vlogo nadomesti z drugo ali jo dopolni do

izteka roka za predložitev vloge, ki je določen v javnem razpisu.

9. člen
V primeru javne dražbe se v oklicu navede tudi eventualni

znesek višanja.
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Na javni dražbi oklicani na podlagi enakovrednih vlog
interesentov podanih na javni razpis, so lahko poleg organiza-
torja javne dražbe prisotni le povabljeni interesenti, ki so pravil-
no položili varščino ob prijavi na javni razpis oziroma njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če se ustrezno izkažejo.

Na javni dražbi, ki se izjemoma izvede namesto javnega
razpisa in katere namen je pridobitev nedoločenega števila
vlog, lahko poleg organizatorja k dražbi pristopijo vsi interesen-
ti, ki lahko ustrezno izkažejo, da so pravilno položili varščino
oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki se us-
trezno izkažejo.

III. OBRAVNAVA VLOG

10. člen
V postopku prodaje, oddaje za gradnjo, oddaje v zakup

ali najem stavbnih zemljišč na podlagi javnega razpisa ali javne
dražbe obravnava prispele vloge strokovna komisija določena v
22. členu tega pravilnika.

V postopku prodaje, oddaje za gradnjo, oddaje v zakup
ali najem stavbnih zemljišč, ko v skladu z zakonom in tem
pravilnikom ni potreben javni razpis, prispele vloge obravnava
strokovna služba za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči v obči-
ni oziroma občinska uprava.

a) Obravnava vlog na podlagi izvedenega javnega
razpisa

11. člen
V postopku primerjave prispelih vlog za sklenitev pravne-

ga posla po tem pravilniku se upoštevajo merila določena v
besedilu javnega razpisa, predvsem pa:

– ponujena cena za zemljišče;
– mnenje občinske strokovne službe, pristojne za pro-

storsko planiranje;
– predvideni programi dejavnosti;
– skladnost predvidenega programa s programi dejavno-

sti na sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč;
– vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini.

12. člen
Interesent, ki ne predloži popolne vloge, se v primeru

javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog izloči iz nadalj-
njega postopka, v primeru javnega razpisa z odprtim rokom se
interesenta pozove k dopolnitvi vloge, razen, če je za isto
zemljišče prispela tudi vloga, ki je ustreznejša oziroma ugod-
nejša.

Vloga interesenta, ki je podal vlogo, iz katere izhaja, da
ne izpolnjuje pogojev za pridobitev razpisanega stavbnega zem-
ljišča, se zavrne.

Komisija po pregledu in analizi prispelih vlog poda poroči-
lo županu. Župan na podlagi poročila komisije izda sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika.

b) Obravnava vlog, ko postopek javnega razpisa ni
potreben

13. člen
Pri obravnavanju vloge interesenta za odkup, zamenjavo

ali oddajo stavbnega zemljišča za gradnjo, pristojna strokovna
služba občine izvede predvsem naslednji postopek:

– ugotovi interese občine do zemljišča, za katerega je
vloga prispela, v primeru, da ima občina poseben namen, ki
izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se pripravlja na
sprejem takšnega dokumenta, se predlaga županu, da vlogo
zavrne;

– ugotovi ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali
skupaj z sosednjim ali delom sosednjega zemljišča obravnavati
kot samostojno lokacijo;

– preveri ali obstaja kakšen interes drugih sosednjih
lastnikov zemljišč, za kar se lahko opravi tudi skupni ogled in
soočenje zainteresiranih lastnikov sosednjih zemljišč, če tak
interes obstaja, razvrsti interesente skladno z merili iz
11. člena tega pravilnika;

– če je smotrnejša delitev občinskega zemljišča med dva
ali več interesentov, se preveri ali kateri od teh ne izkazuje več
svojega interesa (npr.: pridobitev samo dela zemljišča ni v
njegovem interesu), če posamezni interes interesenta ne izka-
zuje več, se izdela predlog delitve občinskega zemljišča med
preostale interesente;

– izdela predlog sklepa prodaje oziroma drugega ustrez-
nega pravnega posla in ga pošlje županu, ta pa ga pošlje v
obravnavo in potrditev občinskemu svetu.

14. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda ali zamenja tudi

zemljišče, ki ima status javnega dobra, če se predhodno tak-
šen status ukine.

Komisija poleg postopka iz prejšnjega člena izvede še
naslednji postopek:

– ali je obravnavano zemljišče še v funkciji javnega dobra,
ter v ta namen obravnava mnenja in pripombe občanov na javni
razglas o ukinitvi javnega dobra na zemljišču, ki je obešen na
oglasni deski občine 14 dni;

– glede na ugotovitev ali je obravnavano zemljišče še ali
ni več v funkciji javnega dobra, komisija izdela predlog sklepa o
ukinitvi statusa javnega dobra in ga pošlje županu;

– o ukinitvi javnega dobra odloča občinski svet na pred-
log župana.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za pode-
litev statusa javnega dobra na zemljiščih.

IV. ZAKUP ALI NAJEM STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

15. člen
Interesenti lahko pridobijo v zakup ali najem stavbno zem-

ljišče, ki je v lasti občine na podlagi javnega razpisa ali nepo-
sredno s pogodbo, če podajo vlogo za najem ali zakup.

Kolikor občina odda stavbno zemljišče v zakup ali najem
na podlagi javnega razpisa se smiselno uporabljajo določila
drugega poglavja tega pravilnika.

Javni razpis za najem stavbnega zemljišča se ne objavi
poleg primerov iz 5. člena tega pravilnika, tudi v primeru, če se
neposredno po prekinitvi najemne pogodbe pojavi nov najem-
nik, ki je odkupil začasni objekt od dotedanjega najemnika.

16. člen
Višina najemnine za posamezne vrste oziroma rabe zem-

ljišč se določi z sklepom o oblikovanju najemnin za stavbna
zemljišča v lasti Občine Benedikt, ki ga sprejme občinski svet
na predlog župana po predhodnem mnenju občinske strokov-
ne službe pristojne za gospodarjenje z stavbnimi zemljišči.

17. člen
V primeru, da interesent poda vlogo za oddajo v zakup ali

najem zemljišča, katero meji tudi na zemljišča drugih lastnikov,
ki bi lahko bili zainteresirani za najem istega zemljišča, se
smiselno uporabijo določbe četrte in pete alinee 13. člena
tega pravilnika.

18. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih objek-

tov ali v primeru, ko interesent poda vlogo za izdajo soglasja za
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časovno omejeno rabo zemljišča, mu lahko izda pristojen or-
gan občinske uprave soglasje, v katerem navede obdobje ve-
ljave soglasja, odškodnino za uporabo občinskega zemljišča in
druge pogoje, ki jih mora izpolniti interesent.

V. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

19. člen
Okvirna vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet pro-

daje, oddaje za gradnjo, se za zemljišča zajeta v prostorsko
izvedbenih načrtih (PIN), določi skladno z programom komu-
nalnega opremljanja in povprečno gradbeno ceno stavbnega
zemljišča na območju občine, za zemljišča, ki pa niso zajeta v
PIN, pa z oceno ustrezno usposobljenega cenilca nepremič-
nin, ki ne sme biti starejša od 90 dni.

Občinski svet oziroma župan lahko skladno z svojimi pri-
stojnostmi odloči, da se opravi cenitev po metodologiji tržne
vrednosti. To cenitev lahko opravi samo ustrezno usposobljeni
sodno zapriseženi cenilec nepremičnin.

20. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina, ki jo interesent

ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot
zemljišče v občinski lasti. V cenitvi se upošteva investicijski
program, če je bil ta sprejet, sicer pa dokazljiva dotedanja
vlaganja občine in interesenta. Če nepremičnini, ki sta predmet
zamenjave, nista enakovredni, mora lastnik nižje ocenjene ne-
premičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.

21. člen
Plačilne pogoje in morebitne druge ugodnosti za plačilo

kupnine za zemljišča po območjih in namenih pozidave, na
podlagi predloga strokovne službe občinske uprave, določi
župan po predhodnem mnenju občinskega sveta.

VI. KOMISIJA ZA PRODAJO, ODDAJO ZA GRADNJO
IN DAJANJE V ZAKUP ALI NAJEM STAVBNIH ZEMLJIŠČ

22. člen
Postopke prodaje, oddaje in menjave stavbnih zemljišč

vodi strokovna služba občinske uprave.
Vloge, ki prispejo na javni razpis, obravnava komisija za

prodajo, oddajo za gradnjo in dajanje v zakup ali najem.
Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. Člane komisije

imenuje župan. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna
večina članov. Komisija odloča z večino glasov navzočih
članov.

23. člen
Pri pregledovanju vlog komisija vodi zapisnik, v katerega

vpisuje naslednje podatke:
– kraj, datum in čas seje;
– imena prisotnih članov komisije in drugih prisotnih;
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele

vloge;
– v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje

vlog, navedbo števila pravočasno prispelih vlog in navedbo
prepozno vloženih vlog;

– ugotovitve o popolnosti posameznih pravočasnih vlog;
– ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za posa-

mezno stavbno zemljišče;
– druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno

vlogo;
– morebitne pripombe prisotnih predstavnikov interesen-

tov, ki so podali vloge.
Zapisnik o odpiranju ponudb komisija posreduje vsem

ponudnikom v roku 14 dni od odpiranja ponudb.

24. člen
Po pregledu in analizi prispelih vlog, komisija sprejme

sklepe s katerimi predlaga županu rešitve posameznih vlog.

VII. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA INTERESENTA

25. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega interesenta izda na podlagi

poročila komisije župan.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega interesenta lahko

interesent, ki ni uspel na javnem razpisu v roku 8 dni od
prejema sklepa vloži ugovor pri organu, ki je sklep izdal. O
ugovoru zoper sklep po ponovni presoji odloči župan z odloč-
bo, zoper katero je dovoljen upravni spor.

VIII. RAZVELJAVITEV ALI PONOVITEV RAZPISA TER
SKLENITEV POGODBE

26. člen
Kolikor župan ugotovi, da se postopek javnega razpisa ne

vodi skladno z določbami tega pravilnika ali, da so bile v po-
stopku nepravilnosti, ki bi lahko imele nepopravljive posledice
za interesente, ki sodelujejo v postopku, lahko župan razveljavi
postopek javnega razpisa ali zadrži postopek do odprave ne-
pravilnosti.

Če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna zem-
ljišča, zemljišča pa se ne prodajo ali oddajajo v kompleksu, se
lahko javni razpis za druga zemljišča ponovi.

27. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v petnajstih dneh

po dokončnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe zaradi

njemu lastnih razlogov, se šteje, da je odstopil od vloge. Vpla-
čana varščina se mu v tem primeru ne vrne. V tem primeru se
lahko sklene pogodba z drugim najugodnejšim ponudnikom, ki
je predložil pravočasno in popolno vlogo.

Vplačana varščina interesenta, ki je bil izbran, se vračuna
v ceno.

IX. PRODAJA IN ODDAJA DRUGIH NEPREMIČNIN

28. člen
Druge nepremičnine v lasti občine so lahko predmet pro-

daje, oddaje ali menjave po predhodno ugotovljeni vrednosti
na podlagi sklepa občinskega sveta ob smiselni uporabi do-
ločb tega pravilnika, kolikor zakon ali kateri občinski predpisi
ne določajo drugače.

29. člen
Določbe pravilnika, ki urejajo oddajo zemljišč za gradnjo,

se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 52. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 46502-001/2000
Benedikt, dne 1. junija 2000.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.
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BISTRICA OB SOTLI

2707. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Bistrica ob Sotli

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o javnih gospo-
darskih službah (Uradni list RS, št. 32/93), na podlagi
26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
32/93) in 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Urad-
ni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob
Sotli na 11. redni seji dne 26. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah

v Občini Bistrica ob Sotli

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa:
– dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne služ-

be v Občini Bistrica ob Sotli – oblike izvajanja gospodarskih
javnih služb,

– strokovnotehnične, organizacijske in razvojne na-
loge,

– financiranje gospodarskih javnih služb,
– varstvo uporabnikov javnih dobrin in
– druge določbe v zvezi z izvajanjem gospodarskih jav-

nih služb v Občini Bistrica ob Sotli.

2. člen
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti,

ki so z zakonom določene kot obvezne gospodarske javne
službe in dejavnosti, ki so kot izbirne gospodarske javne
službe določene s tem odlokom.

3. člen
Z gospodarskimi javnimi službami se zagotavljajo mate-

rialne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in ne-
moteno proizvajanje v javnem interesu zagotavlja občina
zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni
mogoče zagotavljati na trgu.

II. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4. člen
Na območju Občine Bistrica ob Sotli se kot obvezne

gospodarske javne službe opravljajo:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in pada-

vinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
5. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih

površin,
6. javna snaga in čiščenje javnih površin,
7. gasilska služba,
8. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
9. vzdrževanje občinskih cest,
10. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih

naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.

III. IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

5. člen
Kot izbirne gospodarske javne službe se v Občini Bi-

strica ob Sotli izvajajo:
1. javna razsvetljava v naseljih,
2. vzdrževanje in urejanje pokopališč,
3. pogrebne storitve,
4. plakatiranje in oglaševanje,
5. urejanje športnih in drugih igrišč ter rekreacijskih

površin,
6. oskrba naselij s plinom,
7. upravljanje z javnimi objekti in površinami,
8. deratizacija in dezinfekcija.

IV. OBLIKE IZVAJANJA

6. člen
Način opravljanja posamezne ali več gospodarskih jav-

nih služb občina podrobneje uredi s svojimi akti oziroma
podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

7. člen
Izvajanje gospodarski javnih služb zagotavlja občina:
1. z ustanavljanjem javnih podjetij – kadar gre za

opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega
obsega, ali kadar to narekuje narava monopolne dejavno-
sti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za
dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno,

2. z ustanavljanjem javnih zavodov – kadar gre za oprav-
ljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi
njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če
to ni njihov cilj,

3. z dajanjem koncesij,
4. neposredno v okviru občinske uprave (režijski obrat)

– kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti dejav-
nosti gospodarske javne službe neekonomično in nesmo-
trno ustanoviti javno podjetje, istočasno pa ni pogojev za
podelitev koncesije,

5. z vlaganjem kapitala v dejavnost oseb zasebnega
prava – kadar je takšna oblika primernejša.

8. člen
Občina lahko zaradi učinkovitejšega in gospodarnejše-

ga zagotavljanja gospodarske javne službe ustanovi javno
službo skupaj z drugimi občinami.

V. STROKOVNOTEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE
IN RAZVOJNE NALOGE

9. člen
Za strokovnotehnične, organizacijske in razvojne na-

loge na področju gospodarskih javnih služb se lahko us-
tanovi direkcija javnih služb, lahko pa se prenese na izva-
jalce gospodarskih javnih služb javno pooblastilo za izva-
janje določenih strokovnotehničnih, organizacijskih in raz-
vojnih nalog na področju izvajanja gospodarskih javnih
služb.
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VI. FINANCIRANJE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

10. člen
Gospodarske javne službe se financirajo:
– s ceno proizvodov ali storitev, ki jo plačujejo uporab-

niki za uporabo javnih dobrin, ki je lahko tudi v obliki tarife,
takse, nadomestila, povračila,

– iz proračunskih sredstev,
– z lokalnim davkom,
– iz prihodki izvajalcev gospodarskih javnih služb,
– s tujimi vlaganji,
– s sredstvi kratkoročnega in dolgoročnega posojila,
– iz drugih virov.

VII. SVET ZA VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN

11. člen
Varstvo uporabnikov javnih dobrin izvršuje svet za var-

stvo uporabnikov javnih dobrin, katere člane imenuje občin-
ski svet.

Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin daje županu
predloge in mnenja, ki se nanašajo na izvajanje gospodar-
skih javnih služb.

VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

12. člen
Z dnem začetka veljave tega odloka preneha veljati

odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek za
območje Občine Bistrica ob Sotli.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 446/2000
Bistrica ob Sotli, dne 26. maja 2000.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

2708. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Bistrica ob Sotli za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in statuta Občine Bistrica ob Sotli je
Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 11. redni seji dne
26. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna

Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999

1. člen
Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli sprejme zaključ-

ni račun proračuna Občine Bistrica ob Sotli za leto 1999 z
naslednjimi postavkami:

Bilanca prihodkov in odhodkov:
– skupni prihodki 128,905.000 SIT
– skupni odhodki 131,633.000 SIT
– proračunski primanjkljaj  2,728.000 SIT

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev  0 SIT
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev  30,000.000 SIT
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev  –30,000.000 SIT

Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje  3,248.000 SIT
– odplačila dolga  0 SIT
– neto zadolževanje  3,248.000 SIT

Bilanca stanja sredstev in virov sredstev na dan 31. 12.
1999

– vrednost aktive  89,109.000 SIT
a) dolgoročna sredstva in sredstva
v upravljanju  48,189.000 SIT
b) kratkoročna sredstva  40,920.000 SIT
– vrednost pasive  89,109.000 SIT
a) kratkoročne obveznosti  38,388.000 SIT
b) lastni viri in dolgoročne obveznosti 50,721.000 SIT

2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finanč-

nih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca
stanja sredstev in virov sredstev so sestavni del tega
odloka.

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

nem listu RS.

Št. 447/2000
Bistrica ob Sotli, dne 26. maja 2000.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jože Pregrad l. r.

BREŽICE

2709. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice 1986–2000 za območje Občine
Brežice, razen območja KS Pišece – dopolnitev
1998/2

Na podlagi 2. in 6. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 48. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 18/93),
navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih pod-
lag in prostorskih sestavin aktov občine (Uradni list SRS,
št. 20/85), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 17. člena ter 16.
člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in
86/99) je Občinski svet občine Brežice na 15. seji dne
22. 5. 2000 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice 1986–2000 za območje Občine
Brežice, razen območja KS Pišece – dopolnitev

1998/2

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list
RS, št. 13/91, 37/94, 29/96) in prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list SRS,
št. 41/87, 8/88, Uradni list RS, št. 13/91, 37/94,
29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98 in 10/99), ki se
nanašajo na:

a) poselitev,
b) območja vodnih virov,
c) predvideni akumulaciji za namakanje,
d) kamnolom.

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni
kartografski del sprememb za območje Občine Brežice (Ura-
dni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97) v 3. členu I.
točke, in sicer:

– zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve
– karta št. 1,

– zasnova vodnega gospodarstva – karta št. 2,
– zasnova rudnin – karta št. 3,
– zasnova poselitve in zasnova funkcij naselij v omrežju

naselij – karta št. 7,
– zasnova načinov urejanja prostora – karta št. 11,
– zasnova osnovne rabe prostora – karta št. 12.
Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)

pod točko 4.1.4. Vodni viri se v prvem odstavku dopolni z
besedami: Brezina, Glogovbrod in Pečice.

Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.3. Usmeritve za razvoj poselitev se dopolni z
naslednjim:

Celotno območje občine je razdeljeno na tri krajinsko
in tipološko ločena območja:

B1 – severni del (območje Orlice),
B2 – osrednji del (del Orliškega gričevja in del brežiške

ravnine severno od reke Save),
B3 – južni del (del brežiške ravnine – južno od reke

Save in območje Gorjancev)
ter ureditvena območja:

B4 – ureditveno območje občinskega središča regio-
nalnega pomena (Brežice),

B5 – ureditveno območje pomembnejšega lokalnega
središča (Dobova),

B6 – ureditveno območje letališča Cerklje.
Besedilo 4. člena odloka se v točki 4.3.1. Strategija

razvoja poselitve dopolni z naslednjim:
Za naselja na območju vinsko turističnih cest se zago-

tovi možnost razvoja turistično rekreacijskih funkcij v obmo-
čju strnjenih naselij in razpršene poselitve, zato so za to
območje pomembni naslednji kriteriji:

– zagotavljanje zadostnih površin za funkcioniranje do-
mačij in tudi za izvajanje dopolnilnih dejavnosti,

– zagotavljanje površin za oskrbne in storitvene dejav-
nosti kot nove dejavnosti za ohranjanje poseljenosti pode-
želskega prostora,

– iskanje potencialov znotraj obstoječih naselij (sanaci-
je, prenove),

– iskanje možnosti za izvajanje kompleksne gradnje.
Besedilo 4. člena odloka se v točki 4.3.2. Operativne

usmeritve za razvoj naselij v drugem odstavku za območja
naselij vinskih cest v Občini Brežice dopolni z naslednjim:

– racionalnejša uporaba vinskih kleti in domačij, tudi za
turistične namene,

– v okviru domačij razvijanje dopolnilnih dejavnosti in
zagotavljanje ustreznih površin za izvajanje teh dejavnosti
(parkirne površine, gospodarska poslopja skladišča),

– razvijanje dodatne infrastrukture na in ob vinsko-turi-
stičnih cestah (športno-rekreacijske površine, učne poti...),

– možnost uporabe kmetijskih površin za rekreacijsko
funkcijo sprehajalne poti, šotorišča).

V poglavju 4.3.2. Operativne usmeritve za razvoj naselij
4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94) se v tretjem odstav-
ku doda naslednje besedilo: Sromlje, Pečice–Križe, Velike
Malence, Mrzlava vas, Skopice, Krška vas, Čatež ob Savi.

V besedilu drugega odstavka 4. člena odloka (Uradni
list RS, št. 37/94) se v poglavju 4.4.1. Omrežje naselij in
funkcije naselij v omrežju naselij zamenja namesto “V občini
je 12 naselij s centralnimi funkcijami...” z naslednjim: ”V
občini je 17 naselij s centralnimi funkcijami...”

Prva alinea tretjega odstavka istega poglavja 4.4.1. se
dopolni z naslednjim: Sromlje, Pečice-Križe, Velike Malen-
ce, Mrzlava vas, Skopice, Krška vas, Čatež ob Savi.

Tako je na območju Občine Brežice 14 naselij imeno-
vanih kot lokalna oskrbna središča.

Besedilo 4. člena odloka se na začetku poglavja 4.4.2.
Zasnova poselitve dopolni z naslednjim:

Glede na opredeljen sistem naselij (občinsko regional-
no središče, pomembnejše lokalno središče, lokalno oskrb-
no središče, ostala naselja, razpršena poselitev smo defini-
rali naslednja ureditvena območja:

Šifra Ime Način urejanja List

B1 – 1S OREŠJE PUP 2
B1 – 2S BIZELJSKA VAS PUP 2, 5
B1 – 3S BUKOVJE PUP 4
B1 – 4S DRENOVEC PRI BUKOVJU PUP 4
B1 – 5S KRIŽE PUP 11
B1 – 6S PEČICE PUP 12
B1 – 7S SILOVEC PUP 12
B1 – 8S PAVLOVA VAS PUP 13, 14
B1 – 9S PIŠECE 1 UN, ZN 14
B1 – 10S PODGORJE PUP 14, 15
B1 – 11S BIZELJSKO UN 4, 5, 15, 16
B1 – 12S BREZOVICA PUP 15
B1 – 13S VITNA VAS PUP 15



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 30. 6. 2000 / Stran 7607

Šifra Ime Način urejanja List

B1 – 14S BRAČNA VAS PUP 4, 16
B1 – 15S NOVA VAS OB SOTLI PUP 16
B1 – 16S GREGOVCE PUP 16
B1 – 17S ZGORNJA POHANCA PUP 22
B1 – 18S OKLUKOVA GORA PUP 22
B1 – 19S VOLČJE PUP 21
B1 – 20S SROMLJE UN, ZN 12, 21
B1 – 21S CURNOVEC PUP 21
B1 – 22S BLATNO PUP 13, 20
B1 – 23S DEDNJA VAS PUP 14, 19
B1 – 24S DRAMLJA PUP 18
B1 – 25S STARA VAS–BIZELJSKO PUP 16, 17
B1 – 26kt GRAD BIZELJSKO UN 1, 2
B1 – 27mp MEJNI PREHOD OREŠJE LN 3
B1 – 28p PESKOKOP PIŠECE UN 13
B1 – 29kt GRAD PIŠECE UN 14
B1 – 30s PIŠECE 2 PUP 14, 19
B1 – 31n AKUMULACIJA CURNOVEC UN 21
B1 – 32S FORMA ZN 21
B1 – 33ka KAMNOLOM BIZELJSKO VZHODNO OD HUMA UN 15
B2 – 1S BREZJE PRI BOJSNEM PUP 19
B2 – 2S ŽUPELEVEC PUP 18, 27
B2 – 3S ARNOVO SELO PUP 22, 23
B2 – 4S DOLENJA VAS PRI ARTIČAH PUP 23
B2 – 5S SPODNJA POHANCA PUP 23
B2 – 6S ZGORNJI OBREŽ PUP 23
B2 – 7S ARTIČE UN, ZN 24
B2 – 8S GLOGOV BROD PUP 24
B2 – 9S TREBEŽ PUP 23, 24
B2 – 10S DEČNO SELO PUP 24, 25
B2 – 11S MALI VRH PUP 20
B2 – 12S GLOBOKO 1 UN 25
B2 – 13S PIRŠENBREG PUP 19
B2 – 14S BOJSNO PUP 18, 27
B2 – 15S VRHJE PUP 27, 28
B2 – 16S SLOGONSKO PUP 28
B2 – 17S GORNJI LENART PUP 33, 34
B2 – 18S BREZINA PUP 32, 33
B2 – 19S CUNDROVEC PUP 32
B2 – 20g GRAMOZNICA VRBINA UN 34
B2 – 21S BUKOŠEK PUP 32
B2 – 22S SELA PRI DOBOVI PUP 31, 32, 41, 42
B2 – 23S GABERJE PRI DOBOVI PUP 31, 42
B2 – 24S MALI OBREŽ PUP 31, 42, 43
B2 – 25S KAPELE 1 UN 27, 30
B2 – 26S PODVINJE PUP 30
B2 – 27S JERESLAVEC PUP 27, 28, 29, 30
B2 – 28S RAKOVEC PUP 29
B2 – 29S MOSTEC PUP 41
B2 – 30S TRNJE PUP 41
B2 – 31čn ČISTILNA NAPRAVA LOČE LN 45
B2 – 32S VELIKI OBREŽ PUP 43
B2 – 33S RIGONCE PUP 43
B2 – 34S LOČE PUP 42, 43
B2 – 35rd RUDNIK GLOBOKO UN 20
B2 – 36n NAMAKANJE VOLČJE UN 24
B2 – 37f FARMA MALI VRH UN 25
B2 – 38S GLOBOKO 2 PUP 26
B2 – 39S KAPELE 2 PUP 27
B2 – 40o AFP DOBOVA PUP, ZN 31, 42
B2 – 41po VOJAŠKI OBJEKT KIK SKOPICE UN 35
B2 – 42k KMETIJSTVO TRNJE UN 41
B2 – 43čn ČISTILNA NAPRAVA MOSTEC 1 LN 41
B2 – 44čn ČISTILNA NAPRAVA MOSTEC 2 LN 42
B2 – 45cn ČISTILNA NAPRAVA TRNJE LN, PUP 32
B2 – 46mp MEJNI PREHOD RIGONCE LN 43
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Šifra Ime Način urejanja List

B2 – 47gt GOSPODARSKI TERMINAL DOBOVA ZN 43
B2 – 48g GRAMOZNICA DOBOVA UN 43
B3 – 1S HRASTJE PRI CERKLJAH PUP 36, 37
B3 – 2S ZASAP PUP 36, 37
B3 – 3S ČEREŠNJICE PRI CERKLJAH PUP 36, 37
B3 – 4S CERKLJE OB KRKI UN, ZN 36, 37, 38
B3 – 5S GORNJE SKOPICE UN 38, 39
B3 – 6S ŽUPEČA VAS UN 38
B3 – 7S RAČJA VAS PUP 38
B3 – 8S DOLNJE SKOPICE UN 39
B3 – 9S KRŠKA VAS UN, ZN 39, 40
B3 – 10S BORŠT PUP 38, 39
B3 – 11S VELIKE MALENCE UN 39
B3 – 12S ČATEŽ OB SAVI UN 40, 41
B3 – 13S DVORCE PUP 41
B3 – 14S GAZICE PUP 51
B3 – 15S VRHOVSKA VAS PUP 51
B3 – 16S DOLENJA PIROŠICA PUP 50
B3 – 17S GORNJA PIROŠICA PUP 50
B3 – 18S BUŠEČA VAS PUP 50, 51
B3 – 19S BRVI PUP 50
B3 – 20S POŠTENA VAS PUP 50
B3 – 21S STOJANSKI VRH PUP 50
B3 – 22S VINJI VRH PUP 50, 52
B3 – 23S STANKOVO PUP 49
B3 – 24S KRAŠKA VAS PUP 49
B3 – 25S GLOBOČICE PUP 48, 49
B3 – 26S IZVIR PUP 49
B3 – 27S MRZLAVA VAS UN 48
B3 – 28S CERINA PUP 41, 47
B3 – 29S ŽEJNO PUP 48
B3 – 30S DOBENO PUP 47
B3 – 31S SOBEJNA VAS PUP 48
B3 – 32S MALI CIRNIK PUP 48
B3 – 33S PRILIPE PUP 47
B3 – 34S PODGRAČENO PUP 46
B3 – 35S CIRNIK PUP 46
B3 – 36S GAJ PUP 46
B3 – 37S MALA DOLINA PUP 46
B3 – 38S KORITNO PUP 46, 56
B3 – 39S RIBNICA PUP 45
B3 – 40S JESENICE UN, ZN 44, 45
B3 – 41S KAMENCE PUP 53
B3 – 42S ČEDEM PUP 53
B3 – 43S LAZE PUP 55
B3 – 44S PONIKVE PUP 55, 56
B3 – 45S VELIKA DOLINA UN 45, 46, 56, 57
B3 – 46S BREZJE PRI VELIKI DOLINI PUP 56
B3 – 47S SLOVENSKA VAS PUP 57
B3 – 48S RAJEC PUP 57
B3 – 49S PERIŠČE PUP 57
B3 – 50S NOVA VAS PUP 57
B3 – 51S OBREŽJE PUP 45, 57
B3 – 52g GRAMOZNICA BORŠT PUP, UN 38, 39
B3 – 53t POČITNIŠKO NASELJE VELIKE MALENCE ZN 40
B3 – 54t TERME ČATEŽ ZN, UN, PUP 41, 42
B3 – 55k AGRARIA CVETJE PUP, UN 41
B3 – 56gt GOSPODARSKI TERMINAL OBREŽJE ZN 44, 45, 57, 58
B3 –57mp MEJNI PREHOD OBREŽJE LN 57, 58
B3 –58čn ČISTILNA NAPRAVA OBREŽJE LN 58
B3 – 59kt GRAD MOKRICE UN 45
B3 – 60mk MOTOKROS PRILIPE PUP 47
B3 – 61t TURISTIČNO NASELJE SOBEJNA VAS RAČNIK ZN 48
B3 – 62 f FARMA GAZICE UN 51
B3 – 63rb RIBOGOJNICA GAZICE PUP 52
B3 – 64ka KAMNOLOM GLOBOČICE UN 53
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Šifra Ime Način urejanja List

B3 – 65 gc GOSPODARSKA CONA SLOVENSKA VAS 1 ZN, UN 57
B3 – 66gc GOSPODARSKA CONA SLOVENSKA VAS 2 ZN, UN 57
B4 – 1P1/1 BREZINA UN, PUP 33
B4 – 2P1/2 GORNJI LENART PUP 33
B4 – 3P4 ČRNC – Intermarket PUP 33
B4 – 4P3 VRBINA PUP 33
B4 – 5P2/1 ŠENTLENART UN, PUP 33
B4 – 6P2/2 OB PROGI PUP 33
B4 – 7P5/1 OB OBVOZNICI UN, PUP 33
B4 – 8P5/2 OB MILAČEVI UN, PUP 33
B4 – 9P6 MAROF PUP 40
B4 – 10P7 OB SAVI UN, PUP 40
B4 – 11S1 BREZINA PUP 33
B4 – 12S2/1 OB PROGI 1 PUP 33
B4 – 13S2/2 OB PROGI 2 PUP 33
B4 – 14S3 ŠENTLENART ZN, PUP 33
B4 – 15S4 HRASTINA PUP, ZN, UN 40
B4 – 16S5 HRASTINCA PUP, ZN 40
B4 – 17S6 TRNJE–ZAKOT ZN, LN 32, 40, 41
B4 – 18S7 ZAKOT ZN 32, 41
B4 – 19Š ŠENTLENART UN 32, 33, 40, 41
B4 – 20C1 OB OBVOZNICI UN 33
B4 – 21C2/1 OB OBVOZNICI UN 33
B4 – 22C2/2 OB OBVOZNICI UN 33, 40
B4 – 23C2/3 OB BIZELJSKI CESTI UN 40
B4 – 24C3 MAROF UN 40
B4 – 25C4 OB SAVI UN, PUP 40
B4 – 26SC1 STARO MESTNO JEDRO UN 33, 40
B4 – 27SC2 CESTA SVOBODE UN, ZN 33
B4 – 28SC3 OB MILAVČEVI CESTI UN, PUP 33
B4 – 29ŠR STADION UN, PUP 33
B4 – 30ZŠ OB ČERNELČEVI CESTI UN, PUP 33
B4 – 31SN ČRNC UN, PUP 32, 33
B4 – 32K1 BREZINA UN, PUP 33
B4 – 33K2 ŠENTLENART UN, PUP 33
B4 – 34K3 ČRNC-JUG UN, PUP 32, 33, 40
B4 – 35SC3 OB MILAVČEVI CESTI UN, PUP 33
B4 – 36K4 BREŽICE–JEDRO ZAHOD UN, PUP 40
B5 – 1C2 DOBOVA–JEDRO JUG UN, PUP 42, 43
B5 – 2C1 SELA UN, PUP 42
B5 – 3SC1 GABERJE PUP 42
B5 – 4SC2 PROGA SEVER UN, PUP 42
B5 – 5SC3 OB KAPELSKI CESTI UN 42, 43
B5 – 6SC4 V. OBREŽ UN, PUP 43
B5 – 7SC5 DOBOVA–JEDRO UN, PUP 42, 43
B5 – 8SC6 DOBOVA–JEDRO ZAHOD UN, PUP 45
B5 – 9SC7 DOBOVA–JUG UN, PUP 42
B5 – 10S1 DOBOVA–SEVER ZN 42
B5 – 11S2 DOBOVA POSTAJA UN, PUP 42
B5 – 12S3 MIHALOVEC PUP 42
B5 – 13P1 DOBOVA DELAVNICE (OB PROGI) UN, PUP 42, 43
B5 – 14P2 DOBOVA–SEVER UN, PUP 42
B5 – 15P3 DOBOVA TOVARNA (NAD PROGO) ZN, UN, PUP 43
B5 – 16P4 DOBOVA ZAHOD (OB PROGI) ZN, UN 42
B5 – 17K1 DOBOVA POKOPALIŠČE SEVER (VEL. OBREŽ) PUP 43
B5 – 18K2 DOBOVA POKOPALIŠČE JUG (VEL. OBREŽ) PUP 43
B5 – 19K3 DOBOVA VZHOD PUP, UN 43
B5 – 20K4 DOBOVSKA CESTA JUG PUP 42
B5 – 21K5 DOBOVA PUP 42
B5 – 22K6 MIHALOVEC PUP 42

Organizacijska naloga je izvedba predhodnih arheoloških raziskav za arheološko območje Dobova.

Šifra Ime Način urejanja List

B6 – 1po LETALIŠČE CERKLJE KZ, PZ, UN 35, 37, 38, 39
ČATEŠKO POLJE KZ
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Besedilo 4. člena odloka se v točki 4.4.2. Zasnova
poselitve na koncu poglavja pod alineo – Zasnova namen-
ske rabe prostora dopolni z naslednjim:

Geomorfološka struktura severnega dela občine B1
(območje Orlice) in B2 območje južno od Save – območje
Gorjancev) ter oblikovanost kulturne krajine sta pogojevala
razdrobljeno in razpršeno obliko poselitve. Kar 34% pozida-
nih površin predstavlja ta tip pozidave, vendar je bilo obliko-
vanje stavb v skladu s tipologijo kulturne krajine. Nova razpr-
šena pozidava pa pomeni tudi nadpovprečne stroške grad-
nje komunalne infrastrukture, ter hkrati zmanjšanje ohranje-
nosti kulturne krajine. Sanacija teh območij v smislu
ohranjanja prostorske specifike in vsebine ter preprečeva-
nje nastajanja novih lokacij razpršene gradnje je organizacij-
ska naloga, za katero je odgovoren župan.

Sanacija razpršene gradnje se predvidi z zaokroževa-
njem in zapolnjevanjem, da dosežemo primerno gostoto
poselitve.

Besedilo 4. člena istega odloka se pod točko 4.4.4.
Zasnova vodnogospodarskih ureditev dopolni pod točko
4.2. Zbiralniki vode z naslednjim:

Za namakanje in oroševanje plantažnih nasadov se
predvidijo manjše akumulacije.

Na podlagi strokovnih podlag so na območju Občine
Brežice opredeljeni podrobnejši kriteriji in usmeritve za ure-
ditvena območja, kakor tudi za razpršeno poselitev in so
sestavni del grafičnega dela planskih dokumentov.

Besedilo 6. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94) se
v točki 12. Program dodatnih raziskav, analiz in študij...
(Uradni list RS, št. 37/94) dopolni z naslednjim:

Za območje občine so predvidene naslednje dodatne
raziskave in študije:

– sanacijski programi s presojo ranljivosti okolja za kam-
nolome in peskokope,

– program urejanja vinogradov in sadovnjakov,
– uskladitev namenske rabe na območjih varstva vo-

dnih virov.
Usklajevanje občine z obveznimi izhodišči oziroma pro-

storskimi potrebami obrambe in zaščite je organizacijska
naloga ob pripravi naslednjih celotnih sprememb planskih
dokumentov oziroma sprememb na območjih njihovih ob-
veznih izhodišč.

3. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V tekstualnem delu srednjeročnega plana (Uradni list

SRS, št. 41/87) se v poglavju II. Cilji družbeno ekonomske-
ga razvoja občine Brežice črta prvi odstavek, ter prva in
druga alinea navedenega odstavka.

V istem poglavju št. II, podpoglavje 1.3.9. Načini ureja-
nja prostora se v drugem odstavku glede usklajenosti PIA s
planskimi akti črtajo naslednje alinee:

– peta alinea (ZN Počitniško naselje Vel. Malence),
– sedma alinea (ZN Sobenja vas–Račnik).
V nadaljevanju pa se navedena vsebina o usklajenosti

PIA s planskimi dokumenti na območju stavbnih zemljišč
dopolni z naslednjimi PIA:

– zazidalni načrt Terme Čatež (Uradni list SRS, št.
15/86, 18/88),

– zazidalni načrt Hrastina – kare XVI (Uradni list SRS,
št. 42/88),

– zazidalni načrt UN 5 in UN 4 obrtne cone Dobova
(Uradni list SRS, št. 25/89),

– zazidalni načrt Krška vas (Uradni list SRS, št. 36/88,
Uradni list RS, št. 9/91 – INO),

– zazidalni načrt Forma Sromlje (Uradni list RS, št.
32/95, 57/96),

– zazidalni načrt Dedro Dobova (Uradni list RS, št.
52/95, 57/96),

– ureditveni načrt Terme Čatež (Uradni list RS, št.
31/90),

– ureditveni načrt staro mestno jedro Brežice (Uradni
list RS, št. 27/94, 74/97),

– ureditveni načrt naselja Globoko (Uradni list RS, št.
53/96),

– ureditveni načrt naselja Kapele (Uradni list RS, št.
68/96),

– ureditveni načrt Cesta svobode jug Brežice (Uradni
list RS, št. 70/96),

– PUP Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 16/87,
25/88),

– PUP AFP Dobova (Uradni list RS, št. 45/99).
Območja, kjer so ugotovljena neskladja PIA s plan-

skimi dokumenti se urejajo z novimi PIA. Do izvedbe no-
vih PIA veljajo smiselna določila PUP za območje Občine
Brežice. Na obravnavanih območjih je možno izvajati sa-
mo tiste posege v prostor, ki ne ovirajo kasnejše izvedbe
PIA in ne spreminjajo koncepta obstoječih prostorskih
ureditev.

Besedilo 3. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94) se
pod točko III Kartografska dokumentacija ustrezno dopolni
in spremeni v naslednjih delih:

Na preglednih katastrskih načrtih (PKN) v merilu
1:5000 in v obsegu predpisane vsebine.

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

listu RS.

Št. 352-120/98-24
Brežice, dne 2. junija 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

2710. Odlok o dopolnitvi in spremembi odloka o
usklajenosti prostorsko izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Brežice za obdobje od leta 1986 do 2000

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 29/95) ter
16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99
in 86/99) na 14. seji dne 15. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi in spremembi odloka o usklajenosti

prostorsko izvedbenih in drugih prostorskih
aktov s prostorskimi sestavinami dolgoročnega

in srednjeročnega plana Občine Brežice
za obdobje od leta 1986 do 2000

1. člen
V 2. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
Z dolgoročnimi in srednjeročnimi sestavinami planskih

aktov občine ni usklajen PIN vzhodno od Kapelske ceste v
Dobovi, in sicer:

– ZN Dedro Dobova (Uradni list RS, št. 52/95).
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2. člen
Prostorsko ureditvene pogoje za Občino Brežice

(Uradni list SRS, št. 38/87, 25/87 in Uradni list RS, št.
29/96) se izvaja znotraj določenih meja PIN navedenega
v 1. členu tega odloka oziroma zazidljivih območij, kot je
opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 41/87, Uradni list RS, št.
37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 50/98 in vseh
dopolnitvah in spremembah prostorskih sestavin plana, ki
sledijo – grafični del plana).

3. člen
Navedena dokumentacija v 2. členu se uporablja kot

sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev
za Občino Brežice, kot izsek iz PUP in je sestavni del lokacij-
ske dokumentacije.

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

Št. 352-49/97
Brežice, dne 15. maja 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

2711. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Brežice za obdobje 1986–2000 za
območje Krajevne skupnosti Pišece, dopolnitev
1998/2

Na podlagi 2. in 6. člena o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), 48. člena zakona o urejanju prostora (Uradni
list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 18/93),
navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih
podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine
(Uradni list SRS, št. 20/85), 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95)
in 17. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št.
38/95) je Občinski svet občine Brežice na 15. seji dne
22. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
občine Brežice za obdobje 1986–2000 za

območje Krajevne skupnosti Pišece, dopolnitev
1998/2

1. člen
Ta odlok ureja spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS,

št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 10/99)
v nadaljevanju besedila: dolgoročni plan in prostorskih se-
stavin srednjeročnega plana Občine Brežice (Uradni list
SRS, št. 41/87 in Uradni list RS, št. 13/91, 37/94, 29/96,
77/97, 79/97, 47/98 61/98 in 10/99) za območje Kra-
jevne skupnosti Pišece, dopolnjenega v letu 1998 /2 – v
nadaljnjem besedilu: prostorski plan za območje KS Pišece,
ki se nanašajo na:

a) spremembo namenske rabe,
b) dopolnitev z evidenco naravne in kulturne dedišči-

ne,
c) spremembo načinov urejanja.

2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Za navedeno območje se ustrezno dopolni in spremeni
kartografski del sprememb na območju Občine Brežice za
območje Krajevne skupnosti Pišece (Uradni list RS, št.
37/94, 29/96, 77/97, 79/97) v 3. členu točke I. Karto-
grafski del 1, in sicer:

a) Zasnova kmetijstva, gozdarstva in območij poselitve
karta 1,

Zasnova vodnega gospodarstva – karta 2,
Zasnova rudnin – karta 3,
Zasnova naravne in kulturne dediščine – karta 4,
Zasnova rekreacije v naravnem okolju – karta 5,
Zasnova poselitve in zasnova funkcij naselij v omrežju

naselij – karta 7,
Zasnova prometnega omrežja – karta 8,
Zasnova načinov urejanja prostora – 11,
Zasnova osnovne rabe prostora – 12.
b) Ravno tako se za območje KS Pišece smiselno

spremeni in dopolni kartografska dokumentacija (PKN5) v
obsegu predpisane vsebine in z dopolnitvami, ki opredelju-
jejo dodatne funkcije območja ter mejo maksimalne rasti
naselij v 3. členu točke II. Kartografski del 2, in sicer na
naslednjih listih:

Vel. Trgovišče: 1, 2, 3, 4, 13, 14, 22, 23.

3. člen
Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94) se

pod točko 4.1.1.2. Razvojne naloge na koncu doda nova
alinea, ki se glasi:

– na območju KS Pišece se vzpodbuja urejanje sadov-
njakov in vinogradov, ki so izven območij meja maksimalne
meje rasti naselij Blatno, Dednja vas, Pavlova vas, Pišece,
Podgorje.

Besedilo 4. člena odloka se v točki 4.1.5. Naravna in
kulturna dediščina v prvem odstavku dopolni s peto alineo,
in sicer:

– odlok o razglasitvi območja gradu Pišece za kulturni
spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 81/99).

Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94) se
v točki 4.1.5.1. Seznam naravnih spomenikov, predlaganih
za razglasitev na koncu prvega odstavka naštetih naravnih
spomenikov dopolni z naslednjim besedilom: »ter potok Ga-
bernica«.

Za območja v tabelarni prilogi so predvidena zavarova-
nja ter ohranjanje opredeljenih funkcij in zagotavljanje reži-
mov varstva:
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Kraj Stanje Planska Razvojna Varstveni
ime spomenika zavarovanja etapa usmeritev režim

namembnost

Dednja vas, lipa nezavarovan 2 spomeniška za dendrološko naravno dediščino
Dednja vas, dva hrasta nezavarovan 2 spomeniška za dendrološko naravno dediščino
Pišece, jama Dupla nezavarovan 2 spomeniška za podzemeljsko geomorfološko 

dediščino
Pišece, grajski park zavarovan 2 spomeniška za oblikovno naravno dediščino
Vitna vas, prazgodovinsko najdišče nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za arheološko dediščino
Dednja vas, antični grobovi nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za arheološko dediščino
Pišece, spomenik NOB nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za zgodovinski spomenik
Pišece, spomenik talcem na pokopališču nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za zgodovinski spomenik
Pišece, spominska plošča padlim
II. bataljona nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za zgodovinski spomenik
Pišece, spominska plošča Habjanovima nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za zgodovinski spomenik
Pavlova vas, spomenik padlemu borcu nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za zgodovinski spomenik
Blatno, spomenik padlemu borcu nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za zgodovinski spomenik
Blatno, spomenik padlima borcema nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za zgodovinski spomenik
Pišece, ž. c. sv. Mihaela nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za umetnostni ali 

arhitekturni spomenik
Dednja vas, p. c. sv. Križa nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za umetnostni ali 

arhitekturni spomenik
Blatno, p. c. sv. Jerneja nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za umetnostni ali 

arhitekturni spomenik
Pavlova vas nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za umetnostni ali 

arhitekturni spomenik
Pišece, grad Pišece nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za umetnostni ali 

arhitekturni spomenik
Podgorje pri Pišecah, hiša št. 67 nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za etnološki spomenik
Potok Gabernica nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za naravni spomenik
Pišece, vaško jedro nezavarovan 2 spomeniška varstveni režim za

urbanistični kulturni spomenik
Območje spominskega parka Trebče zavarovan spomeniška varstveni režim za spominski park 

Trebče

Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.3.1. Strategija razvoja poselitve se spremeni
tako, da se doda:

Za naselja na območjih vinskih cest KS Pišece bomo
zagotovili možnost razvijanja turistično-rekreacijskih funkcij v
območju strnjenih naselij in v območjih razpršene gradnje,
zato definiramo naslednje kriterije za širitev naselij:

– zagotavljanje zadostnih površin za funkcioniranje do-
mačij, in sicer tudi za izvajanje morebitnih dopolnilnih dejav-
nosti,

– zagotavljanje površin za oskrbne in storitvene dejav-
nosti, kot nove komplementarne dejavnosti za ohranjanje
poseljenosti podeželskega prostora,

– minimiziranje komunalnih stroškov,
– širitve naselij se ne izvajajo na območja sadovnjakov

in vinogradov,
– iskanje potencialov tudi znotraj obstoječih naselij

(prenove, sanacije),
– iskanje možnosti za izvajanje kompleksne gradnje.
Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)

pod točko 4.3.2. Operativne usmeritve za razvoj naselij
se spremeni tako, da se na koncu drugega odstavka
doda:

Usmeritve za razvoj dejavnosti v prostoru na območju
KS Pišece:

– racionalnejši izkoristek vinskih kleti, domačij skozi
njihovo uporabo za turistične namene,

– v okviru domačij razvijanje dopolnilnih dejavnosti in
zagotavljanje ustreznih površin za izvajanje teh dejavnosti v
neposredni okolici domačije (parkirne in manipulacijske po-
vršine, gospodarska in skladiščna poslopja...),

– razvijanje dodatne infrastrukture na in ob ‘vinsko-
turistični cesti’ (športno rekreacijske površine, učne poti,
turistično informacijski centri, interpretacijska mesta...),

– za naselje Pišece, ki je centralno naselje zagotavlja-
nje površin za centralne in javne funkcije naselja,

– možnost uporabe kmetijskih površin (razen sadovnja-
kov, vinogradov, njiv) za rekreacijsko funkcijo (šotorišča,
manjša smučišča, sprehajalne poti...).

Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.3.3. Raba prostora se spremeni tako, da se za
prvim odstavkom doda:

Nova razpršena gradnja pomeni nadpovprečne komu-
nalne stroške, ter hkrati zmanjšanje ohranjenosti. kulturne
krajine.

Sanacija območij na celem območju KS Pišece v smi-
slu ohranjanja prostorske specifike in preprečevanja nasta-
janja novih lokacij razpršene gradnje je organizacijska nalo-
ga, za katero je odgovoren župan.

Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.3.3. Raba prostora se spremeni tako, da se na
koncu poglavja doda:

Pri usklajevanju navzkrižnih interesov med kmetijskimi
zemljišči ter novimi posegi bomo upoštevali kriterij ohranja-
nja vrednosti in poseljenosti kulturne krajine v smislu ohra-
njanje strukture sadovnjakov in vinogradov.

Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.4.1. Omrežje naselij in funkcije naselij v
omrežju naselij se spremeni tako, da se na koncu poglavja
doda:

Na območju KS Pišece za vsa naselja in območja raz-
pršene poselitve definiramo novo turistično-rekreacijsko
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funkcijo, ki je rezultat vključevanja KS v širšo regionalno
turistično ponudbo.

Zasnova Ureditve območij je pogojena z dejstvom,
da želimo ohranjati podobo kulturne krajine območij ter
se aktivno vključevati v turistično rekreacijsko ponudbo
regije.

V KS Pišece v dolgoročnem obdobju predvidevamo
rast prebivalcev samo v naselju Pišece (iz 399 na 538),
drugje pa je predvidena uvedba aktivne politike ohranjanja
poseljenosti.

Besedilo 4. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 4.4.2. Zasnova poselitve v poglavju Zasnova
namenske rabe spremeni tako, da se na koncu poglavja
doda:

Na območju KS Pišece so definirana nova ureditvena
območja, in sicer:

a) rekreacijska (smučišče J od Pišec, ribniki),
b) spomeniškovarstvena (grajski park Pišece),
c) sanacijska (območje peskokopa).
Na območjih naselij: Blatno, Dednja vas, Pavlova vas,

Pišece, Podgorje so tudi definirane meje maksimalne rasti
naselij.

Besedilo 6. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 11. Načini nadaljnjega urejanja območij s pro-
storsko izvedbenimi akti spremeni tako, da se na koncu
poglavja doda:

Šifra Ime Način List
urejanja

B1-9 S PIŠECE 1 UN , ZN
B1-30 S PIŠECE 2 PUP 
B1-8 S PAVLOVA VAS PUP 
B1-10 S PODGORJE PUP
B1-22S DEDNJA VAS PUP
B1-22S BLATNO PUP
B1-10sk PODGORJE ZN
B1- 35sm PIŠECE – smučišče UN
B1-36rr PIŠECE 3 – ribnik UN
B1-34rr PIŠECE 2 – ribnik UN
B1-35rr PIŠECE 1– ribnik UN
B1-29 kt PIŠECE – grajski park UN
B1-28 km PIŠECE - kamnolom UN

Za območje kamnoloma je predvidena sanacija in us-
kladitev vsebine s vplivnim območjem bližnjega grajskega
parka.

Za naselja, ki imajo opredeljene maksimalne meje rasti
naselij (Blatno, Dečno selo, Pavlova vas, Pišece in za Pod-
gorje) se izdelajo prostorski ureditveni pogoji, ki posebej
opredelijo pogoje za urejanje, prenovo in sanacijo naselij.
Posebna pozornost je namenjena tudi komunalnim in dru-
gim infrastrukturnim stroškom ter pogojem za razvijanje po-
sameznih tipov dopolnilnih dejavnosti, ki so pomembne za
strateški razvoj območja in za njegovo celovito ponudbo v
okviru širšega turističnega območja

Za odprti prostor se prav tako izdelajo prostorsko ure-
ditveni pogoji, ki določajo pogoje in usmeritve za urejanje in
oblikovanje agrarne krajine (vinogradi, sadovnjaki...), gozd-
nih površin, vodnih površin in vodno gospodarskih varovanj,
naravovarstvenih smernic, turistično-rekreacijskih površin in
infrastrukturnih objektov in naprav.

Besedilo 6. člena odloka (Uradni list RS, št. 37/94)
pod točko 12. Program dodatnih raziskav, analiz in študij, ki
so potrebne za uresničevanje in dopolnjevanje dolgoročne-
ga plana, spremeni tako, da se na koncu poglavja doda:

Za območje KS Pišece so definirane naslednje dodat-
ne raziskave, analize in študije:

– študija ohranjanja območij kompleksnega varstva (na-
loga ima namen sanirati obstoječe objekte in poskrbeti za
celovito interdisciplinarno sodelovanje vseh odgovornih in-
stitucij in domačinov pri nadaljnjem razvoju območja),

– sanacijski program s presojo ranljivosti okolja za ob-
močje kamnoloma Pišece in uskladitev vsebine območja z
usmeritvami bližnjega grajskega parka,

– uskladitev namenske rabe na območjih varstva vod-
nih virov,

– program urejanja vinogradov in sadovnjakov na ob-
močju KS Pišece,

– spomeniško-varstvene smernice za območje grajske-
ga parka Pišece in za območje centra Pišec,

– zasnova odvodnje in čiščenja odpadnih vod se izdela
z namenom celotne ureditve naselij.

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

listu RS.

Št. 352-128/98-24
Brežice, dne 2. junija 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

CELJE

2712. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 – za območje Mestne občine Celje

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 31. in
43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98, spremembe in dopolnitve – upoštevane odločbe
ustavnega sodišča 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96,
39/96, 44/96) in 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99)
na seji dne 30. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

prostorskih sestavinah dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta

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

1990 – za območje Mestne občine Celje

UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni
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list RS, št. 18/91 in 54/94 – kartografski del; v nadaljnjem
besedilu: dolgoročni plan) in prostorskih sestavin srednje-
ročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 – kartograf-
ski del; v nadaljnjem besedilu: srednjeročni plan), ki se
nanašajo na dopolnitev zasnove prometnega omrežja za
avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto od
priključka Celje – zahod do križišča z G 1-5 v Medlogu na
jugu, povezovalno cesto od priključka Celje – zahod do
križišča z lokalno cesto 49044 na severu in oskrbni center
Lopata (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOLGOROČNEGA
PLANA

2. člen
V poglavju »Kmetijstvo«, točka 3.1.2.2., se drugi od-

stavek nadomesti z novim besedilom, ki glasi:
»V prvo območje kmetijskih zemljišč je sedaj razvršče-

nih 2769.88 ha (zmanjšalo se je za 22,6568 ha) in v drugo
območje kmetijskih zemljišč 1131.37 ha površin (zmanjšalo
se je za 14.1605 ha).

3. člen
V poglavju »Gozdarstvo«, točka 3.1.2.3., se drugi sta-

vek prvega odstavka nadomesti z novim stavkom, ki glasi:
»Površina gozdov znaša sedaj 3385.67 ha površin

(zmanjšalo se je za 0.9555 ha). Izgubljeno površino je po-
trebno nadomestiti v skladu s pogoji lokacijskega načrta«.

4. člen
V poglavju »Vodno gospodarstvo«, točka 3.2.1. se na

koncu prvega odstavka doda nova alinea, ki glasi:
– površina obstoječih vodotokov se zaradi posega lo-

kacijskega načrta zmanjša za 0,078 ha.
Točka 3.2.1.1. »Vodnogospodarstvo« se dopolni ta-

ko, da se poglavje dopolni z novo alineo, ki se glasi: »Zaradi
zagotavljanja poplavne varnosti je predvidena sanacija in
dvig desnobrežnega nasipa potoka Ložnica od povezovalne
ceste do naselja Levec.

Točka 3.2.2.1. »Oskrba z vodo« se dopolni tako, da
se drugi odstavek dopolni s sledečim besedilom: »Zaradi
poteka povezovalne ceste jug preko zavarovanega območja
vodnih virov v Medlogu mora investitor zagotoviti varovanje
vodnih virov na celotnem poteku povezovalne ceste preko
zavarovanega območja ter v zaledju. S posebnimi vodovars-
tvenimi ukrepi mora biti zaščitena povezovalna cesta jug na
odseku od km 0,0+00 do km 2,5+50. Za zavarovanje vod-
nih virov mora investitor zagotoviti izdelavo posebnega pro-
jekta ukrepov zaščite podzemne vode in monitoringa v času
gradnje in v času obratovanja ter izdelavo posebnega pro-
jekta za ravnanje v primeru nesreče. Investitor mora poskr-
beti tudi za ukrepe, ki bodo zaradi izgradnje povezovalne
ceste omogočali nemoteno oskrbo s pitno vodo iz vodnih
virov v Medlogu, ter izpolniti vse obveznosti iz pogodbe o
sofinanciranju nadomestnega vodnega vira z Mestno občino
Celje.

5. člen
V poglavju »Promet in zveze – cestni promet« točka

3.3.3., se za tretjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»V skladu s sprejetimi spremembami in dopolnitvami

prostorskih sestavin družbenega plana Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 72/95) je predvidena izgradnja avtocest-
nega priključka Celje zahod, povezovalna cesta od priključ-
ka Celje zahod do križišča z G1-5 v Medlogu na jugu,

povezovalna cesta od priključka Celje zahod do križišča z
lokalno cesto 49044 na severu in oskrbni center Lopata.«

6. člen
V poglavju »Prostorski razvoj«, točka 3.6, se doda no-

vo poglavje 3.6.1.9.8, ki glasi:
»Za potrebe predvidenega avtocestnega priključka Ce-

lje zahod z vsemi pripadajočimi elementi se izdela ustrezen
prostorsko izvedbeni načrt – lokacijski načrt«.

7. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoroč-

nega plana in sicer se v kartografskem delu dopolni karta:
– karta št. 1 zasnove kmetijskih zemljišč v merilu 1:25.000
– karta št. ... zasnova vodnogospodarskih ureditev
– karta št. 8 zasnova prometnega omrežja v merilu

1:25000.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SREDNJEROČNEGA
PLANA

PROGRAMSKA ZASNOVA ZA AVTOCESTNI PRIKLJUČEK
CELJE – ZAHOD, POVEZOVALNO CESTO IN OSKRBNI

CENTER LOPATA

8. člen
Obseg ureditvenega območja:
Programska zasnova za avtocestni priključek Celje –

zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata vključu-
je zemljišča, na zahodnem robu Mestne občine Celje ter
vključuje naslednje parcele:

1. Območje predvidenega posega znotraj meje uredi-
tvenega območja (cestni svet) obsega parcele oziroma dele
parcel z naslednjimi parcelnimi številkami po naslednjih ka-
tastrskih občinah:

K. o. Medlog
Parcele št.: 968, 374, 396, 397, 387/2, 387/3,

387/4, 389, 395, 843, 844, 845, 398/1, 398/2, 398/3,
401, 402, 403/1, 324/1, 324/2, 324/3, 338, 339, 340,
341, 345/1, 345/3, 345/4, 1460, 1470, 286/1, 319/1,
321/1, 321/2, 321/6, 321/7, 335, 336, 337, 300, 301,
338, 303/1, 304/1, 323/1, 323/3, 323/5, 323/7,
252/1, 252/2, 297, 1483/1, 1484/1, 1576/5, 299/1,
299/2, 964, 1300/3, 1537/3, 1537/11, 2093/6,
2098/1, 2098/7, 2098/8, 2098/9, 2101/1, 2101/2,
2101/3, 2101/4, 2104/1, 2104/2, 2105, 2166, 2167,
2169, 2111/1, 2111/2, 2111/3, 2112/1, 2112/4,
2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 1481/1, 1481/5,
1537/12, 1422, 1468/1, 1468/2, 870, 871, 1292/5,
1462/1, 1469/1, 1469/2, 1476, 1482/1, 1482/5,
1527/1, 995/4, 1304/28, 860, 861, 1311/15,
1304/21, 1304/22, 1304/40, 1310, 1463/1, 1463/2,
1463/3, 1467/1, 1467/3, 1474, 1465, 1532/1,
1542/2, 1542/3, 368, 369, 370/1, 370/2, 370/7,
370/8, 370/10, 371, 266/2, 323/2, 1291/12,
1304/27, 1292/4, 1292/6, 991/2, 992, 321/3, 321/4,
321/5, 17/2, 17/3, 286/2, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 837, 838, 961, 290, 292, 367/1, 266/1, 2084/2,
1292/3, 370/3, 370/9, 839, 873, 965, 966, 967, 1477,
1478, 993, 842, 846, 859, 865, 867, 868, 875, 876,
877, 878, 879, 880, 881, 957, 958, 959, 960, 1277,
1278, 1279, 1280, 1285, 1286/1, 1288/3, 1288/5,
1304/1, 1304/23, 1304/24, 1304/45, 1306, 1307,
1308, 1479/3, 1479/4, 1480/1, 1480/4, 1543/1,
1543/2, 1305, 1309, 1283, 1421, 1462/3, 1475,
951/2, 1527/2, 1533/1, 1537/1, 1537/10.
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K.o. Šentjungert
1094/1, 1698, 1093/14, 1093/4, 1093/19, 1697,

1096/1, 1096/2, 1093/24, 1093/13, 1098/2, 1093/7,
1097/3, 1093/5, 1093/32, 1093/30, 1093/10,
1093/12, 1092/4, 1092/2, 1700, 1692/4, 1136/1,
1139/3, 1139/2, 1140/6, 1141/1, 1140/7, 1140/8,
1140/3, 1142, 1144/3, 1681/7, 1144/1, 1144/16,
1140/1.

2. Ureditveno območje obsega parcele oziroma dele
parcel, ki niso neposredno namenjene izgradnji, temveč
posredno, zaradi urejanja kontaktnega območja, dostopov,
rekultivacije kmetijskih in gozdnih zemljišč, sanacijskim in
renaturacijskim ukrepom, vodnogospodarskim ureditvam
ipd. Posegi so predvideni na naslednje parcele po nasled-
njih katastrskih občinah:

K.o. Medlog
Parcele št.: 17/1, 17/3, 226/7, 243/3, 243/4,

243/5, 247, 252/1, 253/1, 266/1, 266/2, 266/7,
266/8, 291, 292, 297, 299/1, 300, 301, 303/1, 304/1,
304/2, 319/1, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5,
321/6, 323/1, 323/7, 335, 336, 337, 338, 339, 340,
341, 345/1, 345/3, 345/4, 346, 368, 369, 370/1,
370/2, 370/3, 370/4, 340/5, 340/6, 340/7, 370/8,
340/10, 370/9, 371, 374, 387/2, 387/4, 395, 396,
397, 398/1, 398/2, 398/3, 401, 402, 403/1, 825, 835,
837, 838, 839, 842, 843, 844, 845, 846, 859, 860,
861, 865, 867, 868, 870, 871, 873, 874, 875, 876,
877, 878, 879, 880, 881, 957, 958, 959, 960, 961,
964, 965, 966, 967, 991/1, 991/2, 993, 995/4, 1277,
1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1285, 1286/1,
1287/1, 1288/5, 1291/12, 1292/3, 1292/4, 1292/5,
1292/6, 1300/3, 1304/1, 1304/21, 1304/22,
1304/23, 1304/24, 1304/25, 1304/27, 1304/28,
1304/31, 1304/39, 1304/40, 1304/44, 1304/45,
1305, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311/13, 1311/14,
1311/15, 1421, 1422, 1455, 1459, 1462/3, 1460,
1462/1, 1463/1, 1463/2, 1463/3, 1464, 1465, 1466,
1467/1, 1467/3, 1468/1, 1469/1, 1469/2, 1470,
1471, 1473, 1473, 1475, 1477, 1477, 1479/3, 1480/1,
1480/4, 1481/5, 1482/5, 1484/1, 1532/2, 1533/1,
1537/1, 1537/2, 1537/3, 1542/2, 1543/2, 1550/1,
1576/5, 2093/6, 2098/1, 2098/7, 2098/8, 2098/9,
2101/1, 2101/4, 2104/2, 2146, 2167.

K.o. Šentjungert
Parcela št.: 1092/2, 1093/1, 1093/2, 1093/3,

1093/4, 1093/5, 1093/10, 1093/12, 1093/13,
1093/14, 1093/19, 1093/24, 1093/25, 1093/30,
1093/32, 1096/1, 1096/2, 1097, 1098/2, 1135,
1136/1, 1136/2, 1139/2, 1140/1, 1140/2, 1140/3,
1141/1, 1142, 1144/1, 1144/3, 1144/18, 1144/16,
1193/1, 1681/7, 1700.

3. Območje predvidenih posegov izven meje ureditve-
nega območja (urejanje vodotokov, sanacija in prestavitev
komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastruktu-
re…) obsega parcele oziroma dele parcel z naslednjimi par-
celnimi številkami po naslednjih katastrskih občinah:

Območje ureditev vodotokov in melioracijskih sistemov
K.o. Medlog
Melioracijsko območje Medlog
Parcela št.: 368, 369, 370/1, 370/2, 370/3, 370/4,

370/5, 370/6, 370/8, 370/9, 370/10, 370/17, 371,
372, 373, 374, 375/1, 375/2, 378, 379, 380, 381,
811, 813, 815, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825,
831, 832, 833, 834, 835, 838, 839, 840, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 849, 850, 851, 852, 857, 858,
860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869,
870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879,

880, 881, 882, 883, 884, 885, 886/2, 957, 958, 959,
960, 961, 962, 963, 965, 966.

Melioracijsko območje Babno
Parcela št.: 333, 345/3, 345/4, 346, 347, 348,

387/2, 387/4, 389, 394, 395, 396, 397, 398/1, 398/2,
398/3, 399, 400, 401, 402, 403/1, 404.

K.o. Medlog
Nadvišanje desnobrežnega nasipa Ložnice
Parcela št.: 1304/2, 1304/3, 1304/9, 1304/10,

1304/11, 1304/12, 1304/13, 1304/21, 1304/31,
1304/33, 1304/34, 1304/35, 1304/36, 1304/37,
1304/38, 1304/39, 2112/1.

Območje ureditve in prestavitve elektro omrežja
VN
K.o. Medlog
Parcela št.: 345/4, 346, 347, 394, 398/1, 398/3,

399, 400, 401.
SN
K.o. Medlog
Parcela št.: 859, 860, 861, 862.
NN
K.o. Medlog
Parcela št.: 345/4, 397, 398/1, 401, 859, 860,

861.
Območje ureditve in prestavitve vodovodnega omrežja
K.o. Medlog
Parcela št.: 345/4, 346, 368, 370/1, 370/7,

370/10, 374, 375/1, 375/2, 375/3, 398/1, 398/3,
403/1, 957, 970/1, 971, 975, 977, 984, 1285, 1286/1,
1288/3, 1288/4, 1288/21, 1291/11, 1292/5, 2101/1.

K.o. Šentjungert:
Parcela št.: 1139/2, 1140/1, 1140/3, 1140/6,

1140/8, 1142, 1144/3, 1144/18, 1144/30, 1688/2.
Območje ureditve in prestavitve kanalizacijskega omrežja
K.o. Medlog
Parcela št.: 1464, 1465, 1466, 1469/1, 1469/2,

1470, 1480/1, 1480/4, 1481/1, 1482/1, 2166, 2167,
2169.

Območje ureditve vodnjaka črpališča Medlog
K.o. Medlog
Parcela št.: 1319, 1320, 1323, 1324.
Območje ureditve in prestavitve telekomunikacijskega

omrežja
K.o. Medlog
Parcela št.: 387/3, 396, 397, 959, 971, 1477, 1478,

1479/3, 1479/4, 1480/1, 1481/1, 2167; 2101/1.
K.o. Šentjungert
Parcela št.: 1140/1, 1140/3, 1140/6, 1140/7,

1140/8, 1144/3, 1144/32, 1142, 1681/7.
Območje ureditve in prestavitve plinovodnega omrežja
K.o. Šentjungert
Parcela št.: 1093/7, 1093/13, 1093/18.

TEHNOLOŠKI POGOJI IN OMEJITVE

Avtocestni priključek omogoča skupni izvoz iz AC za
južni del oskrbnega centra Lopata in izhod iz AC za smer
Celje in Galicija (Velenje), izhod na severni del oskrbnega
centra in dostop na AC iz Celja in Galicije proti Ljubljani in
Mariboru. Elementi AC priključka: priključka enosmerne in
dvosmerne rampe so načrtovane za računsko hitrost 40 in
60 km/h. Projektirani normalni prečni profil ramp znaša 8 in
9,70 m, in sicer en vozni pas po 5 m ali dva vozna pasova
po 3,50 m, dva robna pasova po 0,35 m ali 0,50 m in dve
bankini po 1 m.

Povezovalna cesta poteka od avtocestnega priključka
proti jugu in proti severu. Cesta je zasnovana kot dvopa-
sovna cesta namenjena za promet z motornimi vozili, za
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predvideno računsko hitrost 90 km/h. Skupna dolžina po-
vezovalne ceste je 3915 m. Projektirani normalni prečni
profil znaša 9,50 in 12,50 m, in sicer dva vozna pasova po
3,25 m, pas za leve zavijalce po 3 m, dva robna pasova po
0,30 m in dve bankini po 0,90 m ali 1,20 m.

Oskrbni center. Parkirišča na severnem in južnem delu
so enake zasnove, prilagojena so obstoječemu stanju ter
zasnovi objektov oskrbnega centra. Locirana za bencinskim
servisom, gledano v smeri vožnje na AC in obsegajo po
15 PM za priklopnike, 9 PM za avtobuse in osebna vozila s
prikolicami in 54 PM za osebna vozila. Parkirna mesta so
orientirana vzporedno ali pod kotom 45° (glede na smer
vožnje. Na oskrbnem centru je poleg obstoječega bencin-
skega servisa predvidena tudi izgradnja restavracija sever,
restavracije in motela 1. faza jug, informacijsko promocijski
center avtocestnega sistema v RS, motel jug 2. faza in
avtomobilski servis jug.

V sklopu izgradnje avtocestnega priključka, povezoval-
ne ceste in oskrbnega centra so predvidene tudi:

Deviacije kategoriziranih in lokalnih cest
Deviacija 1 – Glavna cesta G 1-5 med Celjem in Lev-

cem v Medlogu se na območju križišča s povezovalno cesto
v km 0,0+00 rekonstruira in delno prestavi. Prestavitev sega
350m proti vzhodu, kjer je predvidena dograditev dodatnih
dveh pasov in 150 m proti zahodu.

Deviacija 2 – Lokalna cesta 03203. Obstoječa lokalna
cesta se na odseku od križišča z G1 5 v Medlogu ukine.
Nadomesti se z novo cesto, ki se od povezovalne ceste jug
v km 0,2+62 odcepi v smeri proti vzhodu ter je nasproti
prodajnega centra Slovenijales naveže na obstoječe cestno
omrežje. Deviacija je predvidena v dolžini 150m.

Deviacija 3 – Lokalna cesta 03203. Obstoječa lokalna
cesta se na odseku od mosta preko potoka Ložnica proti
severu v dolžini 550m ukine in odstrani. Zgradi se nova
cesta od povezovalne ceste v km 1,1+00 v smeri proti
severu, do lokalne ceste 03205. Dolžina deviacije je 200m.

Deviacija 4 – Lokalna cesta 03205. Obstoječa lokalna
cesta se na območju križanja s povezovalno cesto jug v km
2,4+85 preuredi. Dolžina deviacije je 250m.

Deviacija 5 – Lokalna cesta 49044. Obstoječa lokalna
cesta se na območju križišča s povezovalno cesto sever v
km 4,1+70 do km 4,3+00 preuredi. Del obstoječe lokalne
ceste v dolžini 150m se ukine. Namesto te se zgradi priklju-
ček lokalne ceste iz smeri Galicije na povezovalno cesto v
km 4,1+90, dolžine 100m ter navezava na lokalno cesto v
smeri proti Lopati v km 4,3+00. Sočasno se zgradi naveza-
va na dovozno cesto proti severu v km 4,2+55 v skupni
dolžini 20m.

Deviacija 6 – Lokalna cesta 03203 se od km 0,6+00
do km 0,9+23 preuredi v dolžini 330m ter služi za dostop
na kmetijska zemljišča vzhodno od povezovalne ceste jug in
za promet pešcev in kolesarjev.

Deviacija 7 – Lokalna cesta 53333 se preuredi v dolži-
ni 95m ter poteka vzporedno s povezovalno cesto sever.

Deviacije nekategoriziranih cest
Deviacija 8 – Uredi se dostop na kmetijske površine

nasproti Slovenijalesa iz povezovalne ceste jug v km 0,2+62.
Skupna dolžina priključka je 30m.

Deviacija 9 – Uredi se dostop na kmetijske površine in
intervencijski dostop na letališče, severovzhodno od letališ-
ča iz povezovalne ceste jug v km 1,1+00. V sklopu dostopa
je tudi prečkanje razbremenilnega kanala potoka Pirešica
preko propusta. Dolžina priključka je 50m.

Deviacija 10 – Uredi se dostop na kmetijske površine
na južni strani zahodnega kraka lokalne ceste 03205, v
sklopu njene deviacije, v km povezovalne ceste jug 2,4+85.
Predvidena poljska pot se navezuje na obstoječo poljsko
pot. Dolžina deviacije je 300m.

Deviacija 11 – Uredi se dostop na kmetijske površine v
km 3,6+35 v dolžini 25m zahodno in 15m vzhodno od
povezovalne ceste sever.

V sklopu izgradnje avtocestnega priključka, povezoval-
ne ceste in oskrbnega centra je predvidena tudi izgradnja
objektov:

Mostovi
Na območju trase povezovalne ceste sta zgrajena dva

mostova:
Most preko Ložnice – most z inundacijo prečka potok

Ložnica v sedmih razponih dolžin 8,50 + 12,50 + 12,50 +
12,50 + 12,50 + 12,50 + 8,50m. Začetek objekta je v km
0,3+77, konec objekta je v km 0,4+56. Skupna dolžina
objekta je 79,50, širina pa 12,70m. Vzdolžna os mostu
prečka os Ložnice pod kotom 62°.

Most preko Podsevčnice – most prečka potok Pod-
sevčnice v km 4,0+47 do km 4,0+72. Skupna dožina mo-
stu znaša 23m, širine pa 9,20m. Vzdolžna os mostu prečka
os Podsevčnice pod kotom 45°.

Nadvoz
Nadvoz povezovalne ceste preko avtoceste A1 Šen-

tilj – Koper, odsek Celje – Arja vas v km 3,2+95. Prečka-
nje je v treh razponih dolžin 23,0 + 32,0 + 23,0m.
Skupna dolžina objekta znaša 78m, skupna širina objekta
je 9,90m. Vzdolžna os nadvoza prečka os avtoceste pod
kotom 65,85°. Nadvoz je zgrajen v sklopu avtocestnega
priključka.

Križanje z železnico
V območju križišča glavne ceste I. reda in povezovalne

ceste jug je rekonstruirano obstoječe nivojsko križanje z
železnico. Zasnova povezovalne ceste in rekonstrukcija kri-
žišča bo izvedena tako, da v naslednji fazi omogoča izgrad-
njo izvennivojskega križanja ceste in železnice.

Prepusti
Na območju avtocestnega priključka in oskrbnega cen-

tra ter na trasi povezovalne ceste je štirinajst prepustov,
namenjenih za prevod voda ter za prehod za male živali.

Na vodotoku Črna Mlaka:
– prepust ČM 1, podaljšanje obstoječega parabolične-

ga prepusta pod AC A1, dimenzije 2,20 x 2,02 m v dolžini
60 m,

– prepust ČM 2, paraboličnega prepusta dimenzije
1,45 x 1,45 m v dolžini 10 m,

– prepust ČM 3 na priključni rampi Ljubljana – Celje v
km 0,7+00, dimenzije 2 x 1,50m, dolžine 53 m,

– prepust ČM 4 na povezovalni cesti v km 2,5+70,
dimenzij 2 x 1,50 m dolžine 26,60m.

Na potoku A:
– prepust PA 1, Podaljšanje obstoječega prepusta v

območju priključne rampe Celje – Maribor, dimenzije
(140 cm, dolžine 20 m.

Na melioracijskih jarkih:
– prepust J1 na povezovalni cesti v km 1,1+23, di-

menzije ∅ 100 cm, dolžine 30m,
– prepust J2 na intervencijskem dovozu k športnemu

letališču Levec v km 1,1 + 00,00 povezovalne ceste dimen-
zij ∅ 100 cm, dolžine 20m,

– prepust MJ 3 na intervencijskem dovozu k športne-
mu letališču Levec v km 1,1 + 00,00 povezovalne ceste
dimenzije 1,45 x 1,45 m, dolžine 20m,

– prepust J4 na povezovalni cesti v km 1,6 + 20 di-
menzij ∅ 150 cm, dolžine 30 m.

Za prehode malih živali:
– prepust P-MŽ 1 na povezovalni cesti v km 1,6 + 10

dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 25 m,
– prepust P-MŽ 2 na povezovalni cesti v km 1,6 + 30

dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 25 m,



Uradni list Republike Slovenije Št. 59 / 30. 6. 2000 / Stran 7617

– prepust P-MŽ 3 na povezovalni cesti v km 2,9 + 30
dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 20 m,

– prepust P-MŽ 4 na povezovalni cesti v km 2,9 + 50
dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 20 m,

– prepust P-MŽ 5 na povezovalni cesti v km 2,9 + 70
dimenzij ∅ 120 cm, dolžine 20 m.

Poleg prepustov, namenjenih za prehod za male živali,
imajo to funkcijo tudi vsi ostali, prej našteti prepusti.

USMERITVE ZA ARHITEKTONSKO, URBANISTIČNO IN
KRAJINSKO OBLIKOVANJE

Avtocestni priključek mora biti arhitektonsko in krajin-
sko oblikovan v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v
sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora. Oblikova-
nje brežin je izvedeno mehko, z zaokrožitvami spodnjih in
zgornjih robov, nakloni pa so čim položnejši oziroma ne
presegajo razmerja 1:1,5. Ob stiku s kmetijskimi površinami
je potrebno predvideti pasovne zasaditve grmovnic in grma-
stih dreves. Celotno območje avtocestnega priključka je
ozelenjeno z avtohtonimi in okrasnimi vrstami dreves in gr-
movnic, ostale zelene površine pa so zatravljene. Novo obli-
kovana ozelenitev je smiselno navezana na obstoječo, ki se
v največji možni meri ohrani.

Obojestranski oskrbni center Lopata je navezan na
avtocestni priključek Celje – zahod, na lokaciji obstoječega
avtocestnega počivališča Lopata. Program in velikost je raz-
ličen za severno in južno stran avtoceste. Objekti in funkcio-
nalne površine so oblikovani po načelih oblikovanja stavbnih
elementov, prometnih in zelenih površin, ki so značilni v tem
delu kulturne krajine oziroma so značilni za spremljajoče
objekte ob avtocestah. Pri načrtovanju so spoštovani tradi-
cionalni materiali kot tudi sodobni materiali in arhitekturni,
oblikovalski in gradbeni dosežki na področju oblikovanja in
graditve podobnih objektov. Vsi objekti so zidani, z ravno
streho, osrednji (vstopni) deli so poudarjeni ter imajo pravilo-
ma enokapno streho z naklonom 30-45°. Fasada je kombi-
nacija stekla, kovine in prefabriciranih (kovinskih, kamnitih,
betonskih ipd.) fasadnih oblog.

Na severni strani avtoceste obsega program oskrbne-
ga centra bencinski servis, parkirišča, restavracijo in površi-
ne za oddih in rekreacijo. Na južni strani avtoceste obsega
program oskrbnega centra bencinski servis, parkirišča, re-
stavracijo in motel – 1. faza, informacijsko promocijski cen-
ter AC sistema v RS, avtomobilski servis, motel 2. faza ter
površine za oddih in rekreacijo.

Povezovalna cesta poteka od križišča z G 1-5 v Medlogu
proti severu pretežno po nasipu, na območju avtocestnega
priključka pa tudi v ukopu. Oblikovanje brežin je izvedeno
mehko, z zaokrožitvami spodnjih in zgornjih robov, nakloni pa
so čim položnejši oziroma ne presegajo razmerja 1:1,5. Nasi-
pi povezovalne ceste jug so v kombinaciji s protihrupnimi
nasipi. Celotno območje povezovalne ceste je ozelenjeno z
avtohtonimi vrstami dreves in grmovnic, ostale zelene površi-
ne pa so zatravljene. Novo oblikovana ozelenitev je smiselno
navezana na obstoječo, ki se v največji možni meri ohrani.
Odbojne ograje povezovalne ceste etapa jug in etapa sever
bodo kovinske, višine 0,75 m ali v kombinaciji z zemeljskimi
nasipi. Izjemoma je dopustna izvedba betonskih odbojnih
ograj na območjih ščitenja podtalnice. Zemeljski protihrupni
nasipi bodo navadni ali v izvedbi z armirano zemljino ter za-
travljeni ali zasajeni z nizkimi grmovnicami s plitvim korenin-
skim sistemom. Cestni objekti (mostovi, podhodi, prepusti),
cestna oprema in protihrupni objekti so arhitekturno in krajin-
sko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v
sozvočju z urbano in krajinsko podobo prostora.

Drugi posegi v prostor, potrebni za realizacijo avtocest-
nega priključka oskrbnega centra in povezovalne ceste bo-

do oblikovani v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami. Nasip-
ne in ukopne brežine se izvedejo v nagibu 1: 1,5 ali polož-
neje z zaokroženim iztekom v okoliški teren. Brežine so
zatravljene, zasajene z grmovnicami ali drevjem. Brežine
nasipa povezovalne ceste, ki poteka preko vodovarstvenega
območja ter brežine protihrupnih nasipov bodo v nagibu
1:1,5 ter zatravljene ali zasajene z nizkimi grmovnicami s
plitkim koreninskim sistemom. Regulacije in ureditve vodo-
tokov so izvedene sonaravno, s povzemanjem oblik narav-
nih vodotokov in zasaditvijo avtohtone obvodne vegetacije.
Osnovna izhodišča nove zasaditve so zagotovitev čim večje
vpetosti posega v prostor, vzpostavitev vozniku prijetnega
obcestnega prostora z možnostjo razgleda ter nadomešča-
nje prizadetih gozdnih sestojev. Zasaditve temeljijo na ob-
stoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru zna-
čilnih oblikah vegetacije (ostanki gozdov, živice, posamezne
skupine dreves, obvodna vegetacija, kmetijske površine).
Gozdni robovi bodo sanirani s primerno višinsko in vrstno
strukturo avtohtone vegetacije s predčasno premeno dreve-
snih vrst in načrtnim preoblikovanjem pasu širine 6–8 m.
Med gradnjo se vegetacija odstrani samo tam, kjer je to
nujno potrebno.

USMERITVE ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

V sklopu izgradnje avtocestnega priključka, povezoval-
ne ceste in oskrbnega centra so ob upoštevanju pogojev
posameznih upravljavcev, predvidene tudi ureditev, zame-
njati, prestaviti ali zaščititi komunalnih in infrastrukturnih ob-
jektov in naprav, in sicer:

Visokonapetostni vodi
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno izvršiti kontrolo višine
naslednjih visokonapetostnih elektro vodov:

– enosistemski daljnovod 110kV RTP Lava – RTP Pod-
log v km 2,6+20 (kontrola varnostne višine),

– dvosistemski daljnovod 110kV RTP Lipa – RTP Pod-
log v km 2,6+55 (kontrola varnostne višine).

Srednjenapetostni vodi
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje srednjenapetostne elektro vode:

– daljnovod 10kV Ostrožno v km 2,1+05 (prestavitev),
– daljnovod 10kV Čmerlica v km 2,2+08 (prestavitev).
Nizkonapetostni vodi
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje nizkonapetostne elektro vode:

– izvod iz TP Čmerlica v smeri jug v km 2,2 + 08
(kabliranje),

– izvod iz TP Čmerlica v smeri zahod v km 2,5+80
(kabliranje).

Javna razsvetljava
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra se s sistemom javne razsvetljave
ustrezno razsvetli:

– območje avtocestnega priključka,
– območje oskrbnega centra na severni in južni strani

avtoceste,
– območje križišča z glavno cesto G 1-5 v Medlogu,
– območje križišča s povezovalno cesto do LC 03203

v km 1,1+00,
– na območju križišča z LC 03205 v km 2,4+90,
– na območju križišča z LC 490044 v km 4,1+90.
Telekomunikacijsko omrežje
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati ali zaščititi
naslednje telekomunikacijske vode:
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– križanje šestcevne kabelske kanalizacije v km
0,0+20 (izgradnja novega jaška, prestavitev in zaščita na
razdalji 40 m),

– križanje treh telekomunikacijskih kablov v km 2,5+00
(prestavitev in zaščita na razdalji 38 m),

– križanje štirih telekomunikacijskih kablov km 4,3+50
in na deviaciji LC 8231 v km 0,0+30 (izgradnja dvocevne
kabelske kanalizacije dolžine 158 m),

– križanje telekomunikacijskega telefonskega kabla s
priključno cesto na LC 2326 v km 0,1+65 (prestavitev).

Za potrebe športnega letališča Levec je potrebno pred-
videti položitev PE cevi za vpihovanje kabla z optičnimi vlakni
(2 × ∅ 50mm) za povezavo med telekomunikacijsko infra-
strukturo ob avtocesti (klic v sili) in najbližjim objektom leta-
lišča.

Vodovodno omrežje
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje vodovode:

– cevovod pitne vode v križišču povezovalne ceste in G
1-5, na priključnem kraku G 1-5 iz smeri Levec (predvidena
LŽ zaščita vodovoda),

– cevovoda pitne vode v križišču povezovalne ceste in
G 1- 5, na priključnem kraku G 1-5 iz smeri Celje (predvide-
na zaščita vodovoda LŽ 258 in LŽ 400),

– cevovod pitne vode v km 0,4+50 (predvidena zame-
njava obstoječega vodovoda z vodovodom iz duktilne litine),

– cevovod pitne vode v km 0,8+50 (predvidena pre-
stavitev vodovoda – PL ∅ 150mm in zamenjava z vodovo-
dom iz duktilne litine),

– cevovod pitne vode v km 0,9+50 (predvidena ukini-
tev vodovoda – PL ∅ 150 mm),

– cevovod pitne vode v km 2,4+83 (predvidena pre-
stavitev vodovoda – PE 6/4" izven območja križišča, v ob-
močju prečkanja cestišča se izvede zaščita),

– cevovod pitne vode v km 2,6+75 (predvidena zame-
njava obstoječega vodovoda – PL ∅ 100mm z vodovodom
iz duktilne litine),

– cevovod pitne vode na priključni rampi Celje – Mari-
bor, v km 0,6+00 (predvidena zaščita vodovoda –
PL ∅ 100 mm),

– cevovod pitne vode v križišču povezovalne ceste in
lokalne ceste 49044 – žalski vodovod (predvidena zaščita
vodovoda – PL 25).

Kanalizacija
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra je potrebno zamenjati, prestaviti ali
zaščititi naslednje kanalizacijske vode:

rajonski zbiralnik RZ – 1 v območju priključevanja glav-
ne ceste I. reda G 1-5 in povezovalne ceste.

Odvodnjavanje cestnega telesa in prometnih površin
oskrbnega centra

Na celotnem odseku povezovalne ceste ter z vseh
utrjenih površin oskrbnega centra se v struge naravnih vodo-
tokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, ki po
kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila o tem, kate-
re snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in o dopustni
temperaturi vode (Uradni list SRS, št. 18/85) in uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Na sistem od-
vodnjavanja ne smejo biti priključeni nobeni iztoki sanitar-
no-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.

Padavinsko vodo s cestišča se od km 0,0+00 do km
2,5+50 odvaja v vodotesnih betonskih kanalizacijskih cevo-
vodih, dimenzije do 120 mm. Na tem delu se z bentonitno
zaščitno folijo ščitijo tudi brežine in varnostni pas širine min.
3 m od kanalete, ki služi za zajem eventualnih razlitih vod v

primeru havarije in meteornih vod. Na mestih, kjer so predvi-
deni zemeljski protihrupni nasipi je betonitna folija tudi pod
njimi.

Padavinska voda s cestišča se od km 2,5+50 do km
3,0+50 odvaja v vodotesni kanalizacijski cevovod, ni pa
dodatnih zaščit okoliškega terena.

Padavinska voda na povezovani cesti sever se odvaja
preko obcestnih jarkov.

Padavinske vode na priključnih cestah AC priključka se
vodijo delno v obcestnih jarkih, delno v vodotesni kanalizaci-
ji, delno pa v drenažni kanalizaciji.

Vse padavinske vode s cestnih površin se preko vodo-
tesnih kanalizacijskih cevovodov oziroma obcestnih jarkov
navezujejo na zadrževalne bazene, na katerih so izvedeni
lovilci olj in usedalniki.

Zadrževalni bazeni morajo biti zgrajeni vodotesno in
dimenzionirani tako, da bo zadrževalni čas omogočal učin-
kovito sedimentiranje trdih delcev. Mulj v usedalnikih je po-
trebno obravnavati kot posebni odpadek. Potrebno je redno
vzdrževanje zadrževalnih bazenov, kanalizacijskih cevovo-
dov in ostalih objektov odvodnjavanja.

Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za
vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov,
je potrebno pred pričetkom obratovanja povezovalne ceste
pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke
in podtalnico ter za njihovo odstranitev.

Plinovodno omrežje
Trasa povezovalne ceste sever na stacionaži km 3+60

prečka obstoječi jekleni plinovod M2 – DN400, 50 bar na
stacionaži plinovoda km 41+760,00.

Predvidena je zaščita plinovoda na obstoječem mestu,
po pogojih upravljavce ali prestavitev za 5 m proti zahodu na
globino, ki je za 1,90 m večja od obstoječega plinovoda.
Izvede se prestavitev s tovarniško predizoliranimi cevmi za
IV. razred. Izolacijski spoji med cevovodi se izvedejo s ter-
moskrčnim materialom. Plinovod se na področju ceste zaš-
čiti z armiranobetonskimi ploščami v raščenem terenu.

Ogrevanje
Objekti v sklopu oskrbnega centra Lopata bodo ogre-

vani iz kotlovnic, ki bodo v vsakem od objektov. Ogrevanje
bo na lahko kurilno olje, plin ali elektriko. V primeru ogreva-
nja na lahko kurilno olje je potrebno upoštevati določila in
predpise o skladiščenju (pravilnik o spravljanju in hrambi
kurilnega olja – Uradni list SRS, št. 20/86, 4/89).

Zbiranje in odvoz odpadkov
Na območju oskrbnega centra bo organizirano zbiranje

komunalnih in drugih odpadkov v zato ustreznih posodah ter
njihov odvoz, skladno s pravilnikom o odlaganju smeti ter od-
padkov na območju Občine Celje (Uradni list RS, št. 67/99).

Sedimentirane trde delce iz usedalnikov ob avtocest-
nem priključku, povezovalni cesti in oskrbnem centru, ki so
obravnavani kot posebni odpadek, je potrebno redno zbirati
in po predpisanem postopku odlagati na za to določenih
deponijah.

USMERITVE ZA VAROVANJE NARAVNEGA IN BIVALNEGA
OKOLJA

– tla: v času gradnje so potrebni ukrepi za varstvo tal,
– kmetijska zemljišča: investitor je dolžan zagotoviti do-

stop na kmetijska zemljišča v času gradnje in v času obrato-
vanja. V času gradnje je investitor dolžan zagotavljati čim
manjše poseganje na kmetijske površine in ustrezno ravnati
z rodovitno prstjo,

– gozdna zemljišča: v času gradnje je investitor dolžan
zagotavljati čim manjše poseganje na gozdna zemljišča. No-
vo nastale gozdne robove je potrebno sanirati prav tako pa
pogozditi nadomestna zemljišča.
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– vode: odvajanje cestnega telesa mora biti urejeno
preko usedalnikov in lovilcev olj,

– zaščita vodnih virov: zaradi zavarovanja vodnega vira
v Medlogu bo povezovalna cesta zgrajena v vodotesni izved-
bi z ustrezno kanalizacijo. Prav tako bo zgrajen nadomesti
vodni vir,

– biotopi: pri gradnji je potrebno ohraniti čim več vege-
tacije, po končani gradnji pa površine zasaditi. Zemeljska
dela je potrebno izvajati znotraj načrtovanih gabaritov avto-
cestnega priključka, za transport pa uporabljati obstoječe
ceste.

– za varovanje bivalnega okolja je potrebno
Varovanje objektov in območij kulturne dediščine
Zaradi poteka dela trase povezovalne ceste – etapa

jug od km 0,0+00 do 2,5+00 preko zavarovanega „Arheo-
loškega najdišča Celje« (EŠD 56, Uradni list SRS, št.
28/86) bo investitor zagotovil ustrezen arheološki nadzor.
V primeru arheoloških najdb bo izvedeno zaščitno izkopa-
vanje odkritih najdišč, vključno z vsemi poizkopovalnimi
postopki. V primeru izjemnih arheoloških najdb bodo,
skladno z Evropsko konvencijo o varstvu arheološke de-
diščine, prilagojene tehnične rešitve avtocestnega priključ-
ka, povezovalne ceste in oskrbnega centra, oziroma spre-
menjeni tisti deli prostorske ali tehnične rešitve, ki bi uteg-
nila škoditi arheološki dediščini.

Varovanje objektov in območij naravne dediščine
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra ni evidentiranih objektov ali območij
naravne dediščine. Ukrepi za zavarovanje potencialnih ob-
jektov in območij naravne dediščine so opisani v poglavju
Ukrepi za varovanje naravnega okolja.

Območja povojnih žrtev
Zaradi poteka dela trase povezovalne ceste – jug od

km 0,2+00 do 0,6+00 preko evidentiranega območja gro-
bišč vojnih in povojnih žrtev revolucije (Uradni list RS, št.
12/93) bo investitor zagotoviti ustrezen nadzor pri izvajanju
zemeljskih del, v primeru najdbe posmrtnih ostankov pa
njihov izkop in strokovno premestitev v za te namene dolo-
čeno mesto.

Ukrepi za varovanje naravnega okolja
Investitor mora med gradnjo in v času obratovanja za-

gotoviti ukrepe za zavarovanje flore in vegetacije, favne in
biotopov, in sicer: nadomestitev izgubljenih gozdnih površin
s pogozditvijo gozdnih in negozdnih površin v obcestnem
prostoru ob trasi povezovalne ceste, izvedbo prečenja vo-
dotokov na čim manjši dolžini in sonaravno ureditev prizade-
tih brežin, izvajanje zemeljskih del znotraj načrtovanih gaba-
ritov avtocestnega priključka, povezovalne ceste in oskrb-
nega centra, uporaba obstoječih cest in poti za transportne
poti v času gradnje, izvajanje zemeljskih del izven življenjsko
pomembnih obdobij živali, predvsem v času gnezdenja ptic
in migracij živali, ponovno vzpostavitev strukturno in vrstno
pestrih vegetacijskih sestojev z zasaditvijo avtohtonih vrst,
zbiranje in odvodno fekalnih voda iz območja oskrbnega
centra do ustreznih čistilnih naprav, izvedbo ukrepov, s ka-
terimi bo vnaprej preprečen odtok strupenih, nevarnih ali
kako drugače škodljivih snovi s prometnih površin v okolje in
izvedba cestnih prepustov za migracijo manjših živali in dvo-
živk.

Ukrepi za varstvo gozdnih zemljišč
V neposredni bližini avtocestnega priključka, povezo-

valne ceste in oskrbnega centra je v največji možni meri
ohranjena dosedanja oblika gozda. Odstranjena bodo le
drevesa do roba obcestnega prostora in do roba utrjenih
površin ter zazidanih površin oskrbnega centra. Vsako ne-
potrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti je potrebno
preprečiti. Sanacijo odstranjenega, uničenega ali kako dru-

gače prizadetega gozdnega roba in na novo ustvarjenih
presek je potrebno pričeti že v času gradnje. Gozdni robovi
bodo sanirani z novo oblikovanim gozdnim robom s predča-
sno premeno drevesnih vrst širine 6–8 m. Obstoječe gozd-
ne poti in vlake bodo ustrezno prestavljene in povezane z
obstoječim prometnim omrežjem. Zaradi posega povezoval-
ne ceste jug na gozdno površino investitor zagotovil nado-
mestno pogozdovanje na jugozahodni strani povezovalne
ceste jug. Zaradi posegov na gozdna zemljišča bo investitor
zagotovil spremembo gozdnogojitvenih načrtov.

Ukrepi za varstvo tal in kmetijskih zemljišč
Investitor bo moral zagotoviti dostop na kmetijska zem-

ljišča v času gradnje in v času obratovanja.
V ta namen bodo zgrajeni novi dostopi do kmetijskih

zemljišč nasproti Slovenijalesa iz povezovalne ceste jug v
km 0,2+62 v skupni dolžini priključka ca. 30 m in dostop
na kmetijske površine severovzhodno od letališča iz pove-
zovalne ceste jug v km 1,1+00 v skupni dolžini priključka
ca. 50 m. Poleg tega bo investitor v času gradnje zagotovil
čim manjše poseganje na kmetijske površine ter ustrezno
ravnal z rodovitno prstjo. Po končani gradnji bo investitor
zagotovil izvedbo kmetijsko prostorskih in ureditvenih ope-
racij na prizadetih kmetijskih zemljiščih, s katerimi bodo
ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo. Na
območju, kjer povezovalna cesta preseka izgrajene melio-
racijske komplekse bodo ti rekonstruirani oziroma prilago-
jeni novim razmeram tako, da bo zagotovljeno njihovo na-
daljnje delovanje.

Vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi
Zaradi izgradnje avtocestnega priključka, povezovalne

ceste in oskrbnega centra, se vodni režim na vplivnem ob-
močju ne bo poslabšal. Zato bo investitor izvedel potrebne
ureditve na vodotokih, ki jih avtocestni priključek, povezo-
valna cesta in oskrbni center in druge ureditve tangirajo.
Naravne struge obstoječih vodotokov bodo ohranjeni v naj-
večji možni meri. Posebej so načrtovani zaščitni ukrepi za
varovanje podtalnice in vodnih virov v Medlogu.

Površinski vodotoki
Avtocestni priključek in povezovalne cesta prečkata

več vodotokov oziroma jarkov, na katerih so predvidene
regulacije ureditve. Na obravnavanem odseku povezovalne
ceste sta regulaciji na vodotokih:

Podsevčnica – predvidena regulacija nivelete in ko-
rita z zavarovanjem dna in brežin v dolžini 165 m ter
čiščenje struge v dolžini 208 m. Skupna dolžina ureditve
znaša 185 m.

Črna mlaka – predvidena je ureditev korita, zavarova-
nje brežin in dna ter izvedba talnih pragov v skupni dolžini
ca. 310 m.

Odvodnjavanje cestnega telesa in prometnih površin
oskrbnega centra

Na celotnem odseku povezovalne ceste ter z vseh
utrjenih površin oskrbnega centra se v struge naravnih
vodotokov spušča le čista padavinska voda oziroma vo-
da, ki po kvaliteti ustreza določilom strokovnega navodila
o tem, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive
snovi in o dopustni temperaturi vode (Uradni list SRS, št.
18/85) in uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96). Na sistem odvodnjavanja ni priključen noben
iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnološ-
kih) vod. Padavinsko vodo s cestišča se od km 0,0+00
do km 2,5+50 odvaja v vodotesnih betonskih kanalizacij-
skih cevovodih, dimenzije do ∅ 120 mm. Na tem delu se
z bentonitno zaščitno folijo ščitijo tudi brežine in varnostni
pas širine min. 3 m od kanalete, ki služi za zajem even-
tualnih razlitih vod v primeru havarije in meteornih vod. Na
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mestih, kjer so predvideni zemeljski protihrupni nasipi je
bentonitna folija tudi pod njimi. Padavinska voda s cestiš-
ča se od km 2,5+50 do km 3,0+50 odvaja v kanalizacij-
ski cevovod, ni pa dodatnih zaščit z bentonitno folijo.
Padavinska voda na povezovalni cesti sever se odvaja
preko obcestnih jarkov. Padavinske vode na priključnih
cestah AC priključka se vodijo delno v obcestnih jarkih,
delno v kanalizaciji, delno pa v drenažni kanalizaciji. Vse
padavinske vode s cestnih površin se preko kanalizacij-
skih cevovodov oziroma obcestnih jarkov navezujejo na
zadrževalne bazene, na katerih so izvedeni lovilci olj in
usedalniki.

Pri gradnji in obratovanju povezovalne ceste jug so
poleg ostalih zakonskih določil, ki se nanašajo na varovanje
okolja in vodnih virov, v celoti upoštevana tudi določila odlo-
ka o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih paso-
vih virov pitne vode na območju Medloga (Uradni list RS, št.
82/98).

Zbiranje in odvoz odpadkov
V sklopu oskrbnega centra je predvideno organizirano

zbiranje komunalnih in drugih odpadkov v zato ustreznih
posodah ter njihov odvoz, skladno s pravilnikom o odlaganju
smeti ter odpadkov na območju Občine Celje (Uradni list
RS, št. 67/99). Sedimentirane trde delce iz usedalnikov ob
avtocestnem priključku, povezovalni cesti in oskrbnem cen-
tru, ki so obravnavani kot posebni odpadek, je potrebno
redno zbirati in po predpisanem postopku odlagati na za to
določenih deponijah.

Ukrepi za varstvo pred hrupom
Na osnovi prometnih obremenitev za obdobje do leta

2014 ter skladno z določili uredbe o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) in uredbe o
hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Uradni list
RS, št. 45/95) so po končani gradnji določeni naslednji
aktivni ukrepi za varovanje objektov in območij pred čezmer-
nim hrupom:

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 0,8 m do
1,20 m in dolžine 970 m za zaščito objektov vzhodno in
severovzhodno od povezovalne ceste jug, od km 0,1+18
do km 1,0+94 – desno,

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 1 m in dol-
žine 30m za zaščito bivalnih objektov severovzhodno od
priključne ceste na LC 03203 od km 0,0+10 do km 0,0+40
– desno,

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 1,60 m in
dolžine 595 m za zaščito objektov zahodno od povezovalne
ceste jug, od km 2,2+50 do km 2,8+45 – levo,

– protihrupni zemeljski nasip (armirana zemljina) skup-
ne višine 1 m do 2,40 m in dolžine 604 m za zaščito
objektov vzhodno od povezovalne ceste jug, od km 2,5+00
do km 3,1+00 – desno,

– protihrupni zemeljski nasip skupne višine 1 m do
1,20 m in dolžine 110 m za zaščito objektov zahodno od
povezovalne ceste sever, od km 3,7+05 do km 3,8+15 –
levo.

Protihrupni nasipi morajo biti oblikovani mehko ter na
zunanji strani obsajeni z grmovnicami in drevjem. Na delih,
kjer povezovalna cesta poteka preko vodovarstvenega ob-
močja so protihrupni nasipi zatravljeni ali zasajeni z nižjimi
grmovnicami z plitvim koreninskim sistemom.

Poleg aktivnih se po končani gradnji, na podlagi prvih
meritev hrupa v primeru, da se v nadaljevanju navedeni
objekti nahajajo znotraj območja prekomerne hrupne obre-
menjenosti preveri potrebnost pasivnih ukrepov za varova-
nje pred čezmernim hrupom:

– pasivna protihrupna zaščita stanovanjskega objekta
– povečanje zaščitne vrednosti fasade Rw’za 5 dB vzhodno
od povezovalne ceste jug v km 2,4+0 – desno,

– pasivna protihrupna zaščita stanovanjskega objekta
(ev. št. 14 iz študije protihrupnih ukrepov) južno od avtocest-
nega priključka oziroma južno od priključne rampe Celje–
Maribor v km 0,3+75 – desno,

– pasivna protihrupna zaščita stanovanjskega objekta
(ev. št. 15 iz študije protihrupnih ukrepov) severno od avto-
cestnega priključka oziroma severno od priključne rampe
Maribor–Celje v km 0,6+50 – desno.

Navedeni objekti morajo biti izvedeni v skladu s pravil-
nikom o tehničnih ukrepih in pogojih zvočne zaščite stavb
(Uradni list RS, št. 14/99). Investitor je dolžan upoštevati
pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za
vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje ter izvajati
monitoring. V skladu s tem so možna odstopanja od lokacij
in dimenzij protihrupnih naprav in ukrepov.

Ukrepi za varstvo zraka
Obravnavani posegi bodo zgrajeni v območju, kjer zrak

še ni onesnažen preko dovoljene meje. Gradnja in obratova-
nje novih objektov bo povzročilo dodatno onesnaževanje
zraka, ki pa ga je z okoljevarstvenimi ukrepi možno omejiti
do te mere, da se onesnaženost zraka na prizadetem ob-
močju ne bo povečalo preko dovoljene meje.

Da bi preprečili prekomerno onesnaževanje zraka med
gradnjo, je predvidena primerna razporeditev in ureditev
začasnih in drugih dovoznih poti na gradbišče (asfaltiranje,
močenje makadama, omejitve hitrosti…).

Objekti v sklopu oskrbnega centra bodo imeli vsa ku-
rišča izvedena na plin ali EL olje. Nameščene bodo opozoril-
ne table, da motorji pri parkiranih vozilih ne bodo obratovali
dlje kot je to dopustno. V gostinskih objektih bodo nameš-
čene nape s filtri za omejitev emisije, ki nastajajo pri pripravi
hrane.

Ukrepi za varstvo tal
Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim

manjše površine tal. Za začasne in gradbene površine naj se
uporabljajo infrastrukturne površine in površine, na katerih
so tla manj kvalitetna. Pri gradnji naj se uporabljajo trans-
portna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni
ter materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodlji-
vosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin je po-
trebno preprečiti emisije prahu in gradbenih materialov ter
odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v pod-
talnico. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporabljajo do-
ločila iz poglavja o odvodnjavanju. Potrebno je predvideti
nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vse-
bujejo nevarne in škodljive snovi, zaradi možnih nezgod na
tehnoloških površinah.

Odvzemi in deponije materiala
Na območju avtocestnega priključka, povezovalne ce-

ste in oskrbnega centra ni predvidenih viškov materiala. Ne-
nosilni material, odstranjen med gradnjo, se uporabi za obli-
kovanje reliefa in izgradnjo protihrupnih nasipov. Začasne
deponije bodo urejene na območjih, določenih v „Strokovnih
podlagah za zaščito virov pitne vode vzdolž priključka AC
Celje zahod«, IGGG Ljubljana, št. proj. 11–379–j, maj 1998.

Športno letališče Levec
Območje športnega letališča Levec skladno z določili

ureditvenega načrta (UN za celjsko športno letališče, Uradni
list RS, št. 40/89) ne bo tangirano. Pri nadaljnjem projekti-
ranju povezovalne ceste jug in obcestnega prostora, je po-
trebno upoštevati usmeritve za varno delovanje letališča.
Usmeritve se nanašajo na določitev maksimalnih višin ter
določitev vertikalne prometne signalizacije in naprav javne
razsvetljave. Skladno z določili dolgoročnega plana Mestne
občina Celje je predvidena eventualna razširitev letališča. V
ta namen mora investitor zagotoviti strokovne podlage za
razširitev letališča proti zahodu.
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Zasnova ureditve zelenih površin
Oblikovno izhodišče zasaditve je obstoječ krajinski

vzorec, ki se spreminja vzdolž trase povezovalne ceste, od
kmetijske krajine, ostankov ravninskih gozdov, obraslih
strug vodotokov, do z gozdom poraslih gričev na območju
avtocestnega priključka in oskrbnega centra. Zasaditev
obcestnega prostora ob povezovalni cesti je podrejena
ukrepom za zaščito podtalnice ter priporočilom za sajenje
nadomestnih gozdnih habitatov. Predvideno je ozelenjeva-
nje brežin povezovalne ceste, kjer so te izvedene v kombi-
naciji s protihrupnimi nasipi. Za ozelenjevanje naj se upo-
rabijo avtohtone grmovne vrste s plitvim koreninskim siste-
mom.

Območja, predvidena za pogozditev so med povezo-
valno cesto in obstoječim razbremenilnim jarkom. Predvide-
no je sajenje drevja in večjih grmovnic. Izbor rastlinskih vrst
je obvezno prilagoditi obstoječemu vrstnemu sestoju gozd-
nega ostanka ter značilnosti ravninskega in obvodnega pro-
stora. Pri sajenju se je potrebno izogibati vzorcem, ki bi
spominjali na drevoredne zasaditve.

Ozelenitev oskrbnega centra je predvidena kot kombi-
nacija naravnega (avtohtonega) zelenja na robnih površinah
območja ter okrasnega drevja in grmovnic v sklopu funkcio-
nalnih površin objektov in parkirišča. Razmestitev vegetacije
je prilagojena funkciji objektov in površin.

9. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom izjemnega po-

sega na I. območje kmetijskih zemljišč: list PKN 1 : 5000 št.
CE 18, 19, 28 in 29.

Grafično gradivo se dopolni s programsko zasnovo za
avtocestni priključek Celje – zahod, povezovalno cesto in
oskrbni center Lopata, z grafičnimi prilogami:

– situacija obstoječega stanja z mejo ureditvenega ob-
močja (PKN) M 1: 5000,

– organizacija dejavnosti in namenska raba območja M
1: 5000,

– zasnova prometne, komunalne in energetska infra-
strukture M 1: 5000.

10. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega

akta za posamezni infrastrukturni sistem ali napravo ugoto-
vi, da je potrebno posamezni odsek oziroma traso takšne-
ga objekta ali naprave zaradi funkcionalnega, okoljevars-
tvenega oziroma finančnega vzroka deloma spremeniti, se
takšna sprememba šteje kot dopustna toleranca, kadar se
z njo ohranjajo ali varujejo naravne in kulturne dobrine,
ohranja naravni in kulturni značaj krajine, zmanjšujejo obre-
menitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovan
izgled območja.

KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-110/97
Celje, dne 30. maja 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

2713. Spremembe in dopolnitve pravilnika o
podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih
obratih

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99), ter na podlagi 17. člena statuta Mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97,
50/98 in 28/99) je Mestni svet mestne občine Celje na seji
dne 30. 5. 2000 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A

o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih
obratih

1. člen
V pravilniku o podaljšanju obratovalnega časa v gostin-

skih obratih (Uradni list RS, št. 106/99) se v 2. členu
številka “22” nadomesti s številko “23”.

2. člen
Besedilo 3. člena se spremeni, tako da glasi:
“V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo go-

stinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
I. gostinski lokali, ki se nahajajo na območju Mestne

četrti Center:
1. restavracije, gostilne, kavarne do 3. ure naslednje-

ga dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, dnevni bari do 1. ure

naslednjega dne;
3. diskoteke, nočni bari in bari z izvajanjem družabne-

ga programa do 5. ure naslednjega dne;
4. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih – trgov-

sko-poslovnih centrih, v objektih, v katerih se opravlja kultur-
no-zabavna in športno-rekreacijska dejavnost, v skladu z veljav-
nim hišnim redom vendar največ do 2. ure naslednjega dne;

5. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v
skladu s prijavljenim programom prireditev;

6. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastani-
tvenih gostinskih obratov (hoteli) in v okviru gostinskih obra-
tov navedenih v prejšnjih točkah ter samostojni gostinski
vrtovi do 1. ure;

II. gostinski lokali, ki se nahajajo na ostalih območjih
Mestne občine Celje:

1. restavracije, gostilne, kavarne, do 1. ure naslednje-
ga dne;

2. slaščičarne, okrepčevalnice in dnevni bari do 24. ure;
3. bari z izvajanjem družabnega programa do 2. ure

naslednjega dne;
4. diskoteke največ do 5. ure naslednjega dne;
5. nočni bari največ do 4. ure naslednjega dne;
6. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (tr-

govsko-poslovnih centrih, v objektih v katerih se opravlja
kulturno zabavna in športno-rekreacijska dejavnost) v skladu
z veljavnim hišnim redom, vendar največ do 24. ure;

7. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v
skladu s prijavljenim programom prireditev;

8. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastani-
tvenih gostinskih obratov (hoteli) in v okviru gostinskih obra-
tov navedenih v prejšnjih točkah – samostojni gostinski vrto-
vi do 24. ure.

Gostinski obrati navedeni v prvem odstavku tega člena
lahko začnejo z obratovalnim časom ob 6. uri.



Stran 7622 / Št. 59 / 30. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven stanovanjskih
naselij pa obratovalni čas ni omejen.

Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objav-
ljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalne-
ga časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).”

3. člen
V 4. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
“V primeru, da je soglasje ali mnenje negativno, pristoj-

ni občinski oddelek vlogo za podaljšanje obratovalnega ča-
sa deloma ali v celoti zavrne.”

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“Pristojni občinski oddelek lahko v izjemnih primerih

izda gostincu soglasje za obratovanje izven obratovalnega
časa, navedenega v 3. členu tega pravilnika.”.

4. člen
V 6. členu se uvodno določilo spremeni tako, da glasi:
Soglasje za obratovanje v obratovalnem času iz 2. in

3. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvza-
me in skrajša na 22. uro v primeru:

5. člen
Za 6. členom pravilnika o podaljšanju obratovalnega

časa v gostinskih obratih se doda nov 6.a člen, ki glasi:

“6.a člen
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika lahko

pristojni občinski oddelek posamezni restavraciji, gostilni ali
kavarni izda do 30 soglasij v koledarskem letu za enodnevni
podaljšan obratovalni čas med 23. in 5. uro naslednjega
dne zjutraj ob prireditvi za zaključeno družbo (poroka, rojstni
dan, dekliščina, fantovščina, sedmina in podobno.”.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 33201/0065/99
Celje, dne 30. maja 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

KOČEVJE

2714. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kočevje za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 27. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski
svet občine Kočevje na 14. redni seji dne 5. 6. 2000
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kočevje

za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Kočevje za leto 1999, ki zajema predvidene in

dosežene prihodke, predvidene in dosežene odhodke pro-
računa Občine Kočevje, predvideno in doseženo izvršitev
računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo
izvršitev računa financiranja in sredstev rezerv.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kočevje za leto

1999 izkazuje:

I. Sredstva proračuna

A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki 1.467,463.895,24
II.  Skupaj odhodki 1.489,308.058,67
III.  Proračunski primanjkljaj (I.–II.) 21,844.163,43

B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev  14,042.239,91
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.–V.)

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolgov  889.292,60
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.)
X. Zmanjšanje sredstev na računih ( I+IV–II+VIII) 8,691.216,12

II. Sredstva rezervnega sklada
– prenos prihodkov iz preteklega leta 14,746.376,10
– prihodki  8,132.745,50
– odhodki  29.812,00
– presežek prihodkov nad odhodki 22,849.309,60

III. Sredstva krajevnih skupnosti
Bilanca prihodov in odhodkov
Prihodki 16,852.048,55
Odhodki 14,047.794,92
Presežek prihodkov nad odhodki 2,804.253,63

Ostanek presežka prihodkov nad odhodki krajevnih
skupnosti se prenese v dobro oziroma breme poslovnega
sklada posamezne krajevne skupnosti. Bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun finan-
ciranja posamezne krajevne skupnosti so sestavni del tega
odloka.

3. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada v znesku

22,849.309,60 SIT se prenese v korist rezervnega sklada
Občine Kočevje za leto 2000.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb, račun financiranja in bilanca rezerv so sestavni
del tega odloka.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 402-3/00-0121
Kočevje, dne 12. junija 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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2715. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Kočevje

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 35. in 37. člena zakona o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94) ter 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list
RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet obči-
ne Kočevje na 14. redni seji dne 5. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Kočevje s sedežem v Kočevju,

Ljubljanska cesta 26 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj)
ustanovi za opravljanje knjižničarske dejavnosti javni zavod
Knjižnico Kočevje (v nadaljnjem besedilu: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Knjižnica Kočevje.
Sedež zavoda je: Kočevje, Ljubljanska cesta 6.
Zavod ima pečat, njegovo velikost, obliko in vsebino

določa statut zavoda.

3. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjiž-

nični dejavnosti na območju Občine Kočevje. S soglasjem
ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na ob-
močja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.

4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določajo zakon, ta odlok in statut zavoda.

5. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne

posle samo v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.

6. člen
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču

v Ljubljani, registrski vl. št. 1/6942/00, št. srg 1452/89.

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor.
Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda

v okviru dejavnosti zavoda sklepa pogodbe ter opravlja dru-
ge pravne posle.

Direktor zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.

III. DEJAVNOST ZAVODA

8. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo

dejavnosti predvsem:
– 0/92.511 dejavnost knjižnic
V okviru te dejavnosti lahko knjižnica opravlja vse de-

javnosti, ki jih določa zakon o knjižničarstvu.

Dejavnost knjižnice šteje kot javna služba, katere izva-
janje je v javnem interesu.

Zavod lahko opravlja predvsem naslednje knjižnično-
informacijske dejavnosti:

– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje
knjižničnega informacijskega gradiva;

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk
in drugih informacijskih virov;

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih
proizvodov in storitev;

– zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje do-
moznanskega gradiva;

– skrb za informacijsko opismenjevanje uporabnikov;
– organizacija dejavnosti, ki so posebej namenjene

spodbujanju bralne kulture;
– organizacija posebnih oblik dejavnosti in kulturne pri-

reditve za otroke, mladino in odrasle;
– izdajanje glasila Občine Kočevje in izvajanje dejavno-

sti informacijskega središča;
– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacij-

sko delo.
Navedene dejavnosti se ustrezno označijo in opišejo v

skladu z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti v statu-
tu zavoda in so skupaj z dejavnostjo iz prvega odstavka tega
člena podlaga za njihov vpis v sodni register.

Knjižnica lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost
razširi ali spremeni.

IV. ORGANI ZAVODA

9. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet zavoda,
– strokovni svet.

1. Direktor

10. člen
Zavod vodi direktor. Direktor opravlja hkrati funkcijo

poslovnega in programskega direktorja. Pristojnosti direk-
torja so:

– zastopa in predstavlja zavod, vodi poslovanje in stro-
kovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela
zavoda,

– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega načrta zavoda,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– pripravlja predlog sistemizacije delovnih mest,
– sprejema delavce v delovno razmerje, delavce raz-

poreja in odloča o prenehanju dela ter o drugih pravicah iz
delovnega razmerja,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlo-
kom ter statutom in drugimi predpisi.

11. člen
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega raz-

pisa in po predhodnem mnenju sveta zavoda in strokovnega
sveta zavoda.

Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje po-
goje, določene z zakonom, tem odlokom in statutom za-
voda.

Direktor zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistič-

ne smeri,
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– najmanj pet let delovnih izkušenj na področju knjižni-
čarstva ali informatike,

– strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– poznavanje dejavnosti s področja dela zavoda,
– predložitev programa dela.
Mandat direktorja traja pet let in je po preteku mandata

lahko ponovno imenovan.

2. Svet zavoda

12. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje šest članov in ga sestavljajo:
– dva predstavnika ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda in
– dva predstavnika uporabnikov.
Predstavnika ustanovitelja imenuje ustanovitelj.
Predstavnika uporabnikov predlaga direktor zavoda iz-

med bralcev, imenuje pa ju ustanovitelj.
Predstavnika delavcev zavoda imenujejo delavci zavo-

da na neposrednih in tajnih volitvah v skladu z zakonom na
način, ki ga določi statut zavoda.

Mandat članov sveta traja 4 leta.
Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova

imenovana oziroma izvoljena za člana sveta.

13. člen
Svet zavoda je sklepčen, če je na seji navzočih več kot

polovica članov sveta, odločitve pa sprejema z večino gla-
sov prisotnih članov, če ni s statutom zavoda drugače dolo-
čeno.

14. člen
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji pred-

sednika in namestnika predsednika. Kandidate za ta mesta
lahko predlaga vsak član sveta.

15. člen
Članu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za

katero je bil imenovan, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne mo-

re več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet zavoda

po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev zavoda preneha delovno raz-

merje v zavodu.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejš-

njega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristoj-
ne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.

16. člen
Svet zavoda sprejema statut zavoda, programe dela,

finančni načrt in zaključni račun, splošne akte zavoda, za
katere je tako določeno v statutu, opravlja druge z zakonom,
tem odlokom in statutom zavoda določene zadeve in oprav-
lja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda.

3. Strokovni svet

17. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo člani, ki jih imenuje

svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih
strokovnjakov s področja knjižnične dejavnosti.

Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov
ter naloge strokovnega sveta se natančneje določi v statutu
zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.

V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

18. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,

s katerim je do sedaj razpolagala Knjižnica Kočevje kot
pravni prednik zavoda.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli pridobiti ali odtujiti
nepremičnega premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Zavod je dolžan upravljati premoženje iz drugega od-
stavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.

19. člen
Zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja in države,
– iz drugih javnih sredstev,
– s plačili za storitve,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, sponzorstvi, darili in iz drugih zakonitih

virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in
statutom javnega zavoda.

Z odlokom o proračunu ustanovitelj določi letno višino
sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogo-
vorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovne-
ga načrta zavoda.

Naloge, ki so strokovno tehnične narave lahko oprav-
ljajo tudi ustrezne strokovne službe izven zavoda, v soglasju
z ustanoviteljem.

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže

pri opravljanju svoje dejavnosti s prodajo proizvodov ali stori-
tev, ustvarjenih z opravljanjem knjižnične dejavnosti oziroma
z opravljanjem dejavnosti v skladu s tem odlokom, sme
zavod uporabljati za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti v
soglasju z ustanoviteljem.

21. člen
Prihodke, ki jih zavod ustvari z dejavnostmi, ki niso

financirane iz javnih sredstev, lahko zavod v skladu z interni-
mi akti nameni za plače delavcev po predhodnem soglasju z
ustanoviteljem.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
V PRAVNEM PROMETU

22. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljav-

nimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih po-

slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakonom.

23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in
obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim
premoženjem in z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

24. člen
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja. Usta-

novitelj s posebno pogodbo prenese premoženje v upravlja-
nje javnega zavoda, ki z njim upravlja kot dober gospodar.
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VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

USTANOVITELJA IN JAVNEGA ZAVODA

25. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno,

do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

26. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obvez-

nosti:
– ugotavlja skladnost programov dela zavoda s plani

oziroma programi občine,
– daje soglasje k statutu zavoda in k notranji organiza-

ciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.

27. člen
Zavod vsako leto pripravi program dela in finančni plan

ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje. Zavod je dolžan
poročati ustanovitelju o izvrševanju letnega programa dela in
razvoja zavoda.

VIII. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI

28. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati li-

stine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznani-
jo pri opravljanju dejavnosti in so določeni za poslovno
tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi

predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za

poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih

pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu kot zaupno spo-

roči pristojni organ ali druga organizacija.
Varovanje poslovne skrivnosti se lahko podrobneje ure-

di v drugem splošnem pravnem aktu zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

29. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z

ustanoviteljem.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in druga vprašanja, pomem-

bna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu
z zakonom in tem odlokom.

30. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest v zavodu začne veljati,

ko data nanj soglasje ustanovitelj in minister, pristojen za
kulturo.

X. NADZOR

31. člen
Ustanovitelj nadzira zakonitost dela zavoda v skladu z

veljavnimi predpisi.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravlja organ,

ki ga določa zakon.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
Svet zavoda je v skladu s tem odlokom potrebno kon-

stituirati v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega
odloka. Do izvolitve sveta zavoda v skladu s tem odlokom
opravlja naloge sveta dosedanji svet.

33. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

34. člen
Dosedanjemu direktorju zavoda preneha mandat z izte-

kom dobe, za katero je bil imenovan. Razpis za delovno
mesto direktorja se opravi na način in po postopku, določe-
nem z zakonom in tem odlokom, v roku šestih mesecev od
dneva uveljavitve tega odloka.

35. člen
Za druga vprašanja, ki zadevajo delovanje zavoda in

niso opredeljena s tem aktom ali drugim aktom zavoda,
se uporablja neposredno zakon. Ustanoviteljske pravice
izvaja župan občine, razen imenovanja direktorja in posa-
meznih članov sveta zavoda ter izdaje soglasja k statutu
zavoda in soglasja za razširitev ali spremembo dejavnosti
zavoda.

36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati sklep

o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Kočevje z dne 6. 7.
1989 in statutarni sklep z dne 20. 7. 1991.

Določbe statuta zavoda se uporabljajo do sprejetja
novega statuta, če niso v nasprotju z zakonom in tem
odlokom.

37. člen
Sedež zavoda, določen v 2. členu tega odloka, je

začasen in se z dokončanjem izgradnje novega objekta za
knjižnico preseli na novo lokacijo (TZO 24). O tem sprejme
občinski svet takrat le ugotovitveni sklep.

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

nem listu RS.

Št. 612-2/00-103
Kočevje, dne 6. junija 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.
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2716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Center za promocijo in razvoj turizma občine
Kočevje

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni
list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) je Občinski svet
občine Kočevje na 14. redni seji dne 5. 6. 2000 sprejel
naslednji

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda
Center za promocijo in razvoj turizma

občine Kočevje

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda

Center za promocijo in razvoj turizma občine Kočevje (Urad-
ni list RS, št. 20/98) se 10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, se zago-
tavljajo:

– iz osnovnega kapitala zavoda,
– iz občinskega proračuna na podlagi finančno ovred-

notenih letnih programov zavoda,
– s storitvami zavoda,
– z najemanjem kreditov,
– iz drugih virov.«

2. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se

glasi:
»Zavod vodi porabo sredstev iz občinskega proračuna

ločeno od sredstev financiranja iz drugih virov.«

3. člen
Za 13. členom se doda novo poglavje z naslovom:
»VII. UPRAVLJANJE IN ORGANIZACIJA ZAVODA«

4. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občinski svet ima v imenu ustanovitelja naslednje pra-

vice in dolžnosti:
– daje soglasje k statutu in notranji organizaciji zavoda,
– sprejema finančno ovrednoten program dela in zago-

tavlja sredstva v proračunu za realizacijo programov,
– sprejema letna poročila o delu zavoda,
– imenuje in razrešuje direktorja ali vršilca dolžnosti

direktorja zavoda,
– imenuje in razrešuje predsednika in člane upravnega

odbora,
– odloča o statusnih spremembah zavoda,
– odloča o drugih zadevah, določenih z zakonom, tem

odlokom in statutom zavoda.«

5. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor zavoda ima naslednje pravice in dolž-

nosti:
– sprejema statut zavoda in notranjo organizacijo za-

voda,
– pripravlja letne finančno ovrednotene programe dela

zavoda,
– spremlja in usmerja izvajanje sprejetega letnega pro-

grama dela zavoda,
– pripravlja predloge za tekoče delo zavoda.«

6. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Upravni odbor zavoda ima pet članov. Sestavljajo ga

trije predstavniki ustanovitelja ter po en predstavnik delav-
cev zavoda in uporabnikov.

Izmed predstavnikov ustanovitelja je lahko en član pred-
lagan izmed zaposlenih delavcev občinske uprave.

Upravni odbor odločitve sprejema na sejah z večino
glasov vseh članov odbora.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta in
so po njenem poteku lahko ponovno imenovani.«

7. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor zavoda organizira in vodi delo zavoda, pred-

stavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa za
dobo petih let in je po preteku mandata lahko ponovno
imenovan.«

8. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S statutom zavoda se določijo pravice in obveznosti

direktorja in postopek ter pogoji javnega razpisa.«

9. člen
V celoti se črtajo poglavja VII., VIII. in IX.

10. člen
Dosedanje »deseto« poglavje postane »osmo« po-

glavje.

11. člen
Ustanovitelj v dveh mesecih od dneva uveljavitve tega

odloka imenuje nov upravni odbor in vršilca dolžnosti direk-
torja.

12. člen
Zavod mora v treh mesecih od uveljavitve tega odloka

vpisati potrebne spremembe v sodni register.

13. člen
Zavod mora v treh mesecih od dneva uveljavitve tega

odloka uskladiti statut zavoda z določbami tega odloka. Do
uskladitve se neposredno uporabljajo določbe tega odloka,
če določbe statuta niso v skladu z njimi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 332-4/00-143
Kočevje, dne 6. junija 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2717. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 27. in 51. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) ter 74. in
83. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje
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(Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje
na 14. redni seji dne 5. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni

rabi za:
– zemljišče s parc. št. 3223/3 – posl. stavba v izmeri

27 m2, – posl. stavba v izmeri 9 m2, – posl. stavba v izmeri
75 m2, – funkc. objekt v izmeri 71 m2, – funkc. objekt v
izmeri 12 m2, – dvorišče v izmeri 19 a 38 m2, k.o. Kočevska
Reka, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št. S001.

II
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane last

Občine Kočevje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-34/95-143
Kočevje, dne 6. junija 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2718. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 27. in 51. člena statuta Občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popravek) ter 74. in
83. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje
(Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje
na 14. redni seji dne 5. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni

rabi za:
– zemljišče s parc. št. 1282/2 – dvorišče v izmeri

2 a 71 m2 k.o. Kočevje, vpisano v zemljiškoknjižni vložek št.
1276.

II
Parcela navedena v I. točki tega sklepa postane last

Občine Kočevje.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-10/00-143
Kočevje, dne 6. junija 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

2719. Sklep o spremembi članstva v občinski volilni
komisiji Občine Kočevje

Na podlagi 35. in 38. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in
27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99
in 53/99 – popravek) ter na predlog Komisije za volitve,
imenovanja in mandatna vprašanja je Občinski svet občine
Kočevje na 14. redni seji dne 5. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o spremembi članstva v občinski volilni komisiji

Občine Kočevje

I
V občinski volilni komisiji se razreši članico:
– Mojco Ahac, roj. 17. 8. 1946, Srebotnik 3, 1315

Velike Lašče, ker ni več občanka Občine Kočevje
in namesto nje imenuje za članico:
– Leo Oražem, roj. 30. 7. 1933, Trg zbora odposlan-

cev 69, 1330 Kočevje.

II
Mandatna doba imenovane članice traja do izteka man-

data ostalih članov občinske volilne komisije. Ta sklep začne
veljati z dnem sprejema in se ga objavi v Uradnem listu RS.

Št. 061-11/98-20
Kočevje, dne 6. junija 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

MEDVODE

2720. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov Vrtca Medvode in rezervaciji

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni
list RS, št. 12/96), 7. člena pravilnika o plačilih staršev
za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 –
odl. US, 1/98 in 84/98) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 14. seji dne 12. 6.
2000 sprejel

S K L E P
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov

Vrtca Medvode in rezervaciji

I
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode

znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:

Programi Cena na otroka

Prva starostna skupina 56.709 tolarjev
Druga starostna skupina 47.805 tolarjev

II
Starši otrok za katere je Občina Medvode po veljavni

zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
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je v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdob-
ju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in so jo
dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred
prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezer-
vacijo v znesku 314 tolarjev na dan.

III
Starši otrok iz drugih občin za katere Občina Medvode

po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa,
lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih
dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo
v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in
ceno programa.

IV
Občina Medvode bo v obdobju od 1. 7. do 31. 8. tudi

za otroke s stalnim bivališčem v Občini Medvode, ki so
vključeni v vrtce izven Občine Medvode, pokrila razliko med
cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v teh
vrtcih.

V
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolo-

čitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode (Urad-
ni list RS, št. 32/98).

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7.
2000.

Št. 153-6/00
Medvode, dne 13. junija 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

SLOVENJ GRADEC

2721. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu v
Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92 in 41/99) in 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občin-
ski svet mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 1. 6.
2000 sprejel

O D L O K
o organiziranju pomoči družini na domu v Mestni

občini Slovenj Gradec

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Odlok določa način organiziranja in izvajanja javne služ-

be pomoč družini na domu in storitve laične oziroma sosed-
ske pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec.

II. JAVNA SLUŽBA POMOČ DRUŽINI NA DOMU

2. člen
Pomoč družini na domu je socialno-varstvena storitev,

ki obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidno-
sti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na
domu lahko nadomesti institucionalno varstvo.

3. člen
Javna služba pomoč družini na domu se organizira za

največ 1,2% občanov Mestne občine Slovenj Gradec starej-
ših od 65 let.

Obseg javne službe vsako leto določi Uprava mestne
občine Slovenj Gradec z letnim številom ur storitev, ki se izvaja-
jo v okviru javne službe, določenim v skladu s programom
socialnega varstva Mestne občine Slovenj Gradec in proraču-
nom Mestne občine Slovenj Gradec za posamezno leto.

4. člen
Pomoč na domu v Mestni občini Slovenj Gradec izvaja

in organizira kot javno službo Center za socialno delo Slo-
venj Gradec ali javni socialno-varstveni zavod oziroma po-
sebni javni zavod, ki ga za izvajanje te dejavnosti ustanovi
MO Slovenj Gradec ali druga organizacija ali zasebnik, ki
pridobi koncesijo za izvajanje te dejavnosti (v nadaljevanju:
izvajalec javne službe).

Koncesija se glede na ponudbo in povpraševanje lah-
ko podeli tudi za izvajanje posamezne storitve ali dela stori-
tve pomoči družini na domu.

Mestna občina Slovenj Gradec in izvajalec pomoči na
domu skleneta posebno pogodbo, s katero dogovorita pra-
vice in obveznosti.

a) Upravičenci do storitev javne službe pomoč na domu

5. člen
Upravičenci so osebe, ki imajo stalno prebivališče na

območju Mestne občine Slovenj Gradec in imajo urejene
bivalne in druge pogoje za življenje, pa se ne morejo sami
oskrbovati in negovati, nimajo svojcev, ki bi lahko skrbeli
zanje in se jim s pomočjo na domu nadomesti institucional-
no varstvo.

Pod navedenimi pogoji so upravičenci osebe:
1. stare nad 65 let, ki so zaradi starosti nesposobne za

samostojno življenje;
2. osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije niso sposobni za samostojno življenje;

3. drugi invalidi in osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje nege in pomoči za opravljanje večine življenjskih funkcij;

4. druge kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajni-
mi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida,
pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez
občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno
življenje;

5. hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.

b) Uveljavitev pravic pomoči na domu

6. člen
Postopek za uveljavitev pravice do socialno-varstvene

storitve pomoči družini na domu se začne na zahtevo upravi-
čenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
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Zahteva se poda pri Centru za socialno delo Slovenj
Gradec.

Center za socialno delo Slovenj Gradec je pristojen,
da odloči o konkretnem primeru, tako da presodi razmere
in odloči o upravičenosti ter se dogovori za vrsto in ob-
seg, čas trajanja ter višino plačila storitve, ki se bo izvaja-
la.

Na podlagi odločbe centra za socialno delo skleneta
izvajalec in upravičenec pisni dogovor o opravljanju storitve,
v katerem določita čas opravljanja storitve in osebo, ki bo
storitve opravljala.

c) Vrsta in obseg storitve socialne oskrbe

7. člen
Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravi-

čenca in obsega:
1. gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje ene-

ga pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno či-
ščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, posti-
ljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

2. pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrže-
vanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;

3. pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-
čenca ter priprava upravičenca na stalno institucionalno vars-
tvo.

8. člen
Pri odločanju o upravičenosti in določanju obsega in

vrste storitev se upošteva zdravstveno mnenje osebnega
zdravnika.

d) Največji obseg storitev

9. člen
Posameznik je v okviru javne službe pomoč družini

na domu, ki jo opredeljuje ta odlok upravičen do pomoči
na domu do največ 4 ure dnevno, skupaj 20 ur tedensko
oziroma največ 6 ur dnevno oziroma 30 ur tedensko, če
se pomoč nudi dvema upravičencema v skupnem gospo-
dinjstvu.

10. člen
Upravičencu do pomoči družini na domu iz 5. člena

tega odloka, ki trajno potrebuje socialno oskrbo na domu v
večjem obsegu kot 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko,
center za socialno delo predlaga vključitev v institucionalno
varstvo oziroma druge možnosti večurne oskrbe, ki bodo
zadostile potrebe upravičenca.

e) Cene storitev

11. člen
Cena storitve se določi v skladu s pravilnikom o meto-

dologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev, ki ga
sprejme ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
vsakokratnih izhodišč za pripravo proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec.

Vrednost urne postavke posamezne storitve pomoči
družini na domu na predlog župana določi Svet mestne
občine Slovenj Gradec.

Cene se usklajujejo enkrat letno v skladu z rastjo cen
življenjskih potrebščin oziroma med letom, če doseže rast
življenjskih potrebščin več kot 5%.

f) Plačilo storitev

12. člen
Storitev socialne oskrbe v celoti plačajo upravičenci

oziroma drugi zavezanci.
Poleg upravičenca so zavezanci za plačilo storitev

socialne oskrbe vsi, ki jih do upravičenca veže preživnin-
ska obveznost na temelju zakona ali pogodbenega raz-
merja.

Višina plačila se izračuna na podlagi vrednosti urne
postavke in števila dejansko opravljenih ur pri posameznem
upravičencu.

13. člen
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v

celoti oproščen plačila storitev socialne oskrbe.
Oprostitve in olajšave plačila se določajo v skladu s

pravilnikom o oprostitvah in olajšavah plačila socialno-var-
stvenih storitev, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

14. člen
Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila se vloži pri Cen-

tru za socialno delo Slovenj Gradec, ki je pristojen, da v
skladu s tem pravilnikom ugotovi potrebna dejstva in določi
višino plačila.

O pravici do delne ali celotne oprostitve plačila odloča
Center za socialno delo Slovenj Gradec v skladu z določili
zakona o splošnem upravnem postopku.

Zoper odločbo Centra za socialno delo o delni ali ce-
lotni oprostitvi plačila stroškov socialne oskrbe na domu se
lahko v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožba na
Urad župana Mestne občine Slovenj Gradec.

Pritožba na odločbo ne zadrži obveznosti plačila, dolo-
čenega z odločbo.

15. člen
Na podlagi odločbe o višini plačila storitev pomoči na

domu izvajalec pomoči na domu obračuna uporabniku delež
cene opravljenih storitev, za razliko pa predloži obračun
Mestni občini Slovenj Gradec.

Iz obračuna mora biti razviden upravičenec, številka
odločbe o oprostitvi plačila, vrsta in število ur opravljenih
storitev in višina stroškov oskrbe ter delež plačila uporab-
nika.

16. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na do-

mu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo enega
leta in se lahko ponovno dodeli, če se okoliščine niso
spremenile.

O oprostitvah plačil in doplačil storitev se odloča enkrat
letno ob rednem vsakoletnem preračunu cene storitev.

17. člen
Upravičenec ali zavezanec izgubi pravico do celotne ali

delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu v nasled-
njih primerih:
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– če je pridobil pravico do oprostitve ali doplačila
storitve, ne da bi predhodno izrabil vse pravne možnosti za
določitev in izterjavo preživninske upravičenosti, če je do
nje upravičen;

– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev
zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več
upravičen.

18. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Centru za social-

no delo Slovenj Gradec v roku sedmih dni sporočiti vsako
spremembo dejstev in okoliščin, ki bi vplivale na določitev
višine plačila storitev.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali del-
ne oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi
lažnih podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan
sam oziroma zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila
priznana kot pravica, od dneva, ko je neupravičeno prido-
bil oprostitev plačila oziroma doplačila z zamudnimi obrest-
mi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je neu-
pravičeno koristil pravico do oprostitve.

19. člen
Center za socialno delo posreduje občini odločbe o

oprostitvah in olajšavah plačila storitev pomoči na domu in
enkrat letno pripravi pisno poročilo.

20. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,

ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma v
celoti ali delno oproščen plačila storitev le, če pristane na
zemljiškoknjižno zavarovanje terjatve občine, ki ustreza
ocenjenim stroškom oprostitve.

Zemljiškoknjižno zavarovanje opravi občina na pred-
log Centra za socialno delo Slovenj Gradec.

Kolikor je bil upravičenec lastnik nepremičnega pre-
moženja in ga je odtujil tri leta pred vložitvijo zahtevka za
uveljavitev pravice do pomoči na domu, se mu pomoč
praviloma nudi samo v primeru, če upravičenec predloži
pisno zagotovilo, da prevzemnik nepremičnega premože-
nja ali kdo drug zagotovi plačilo stroškov.

g) Evidentiranje storitev socialne oskrbe

21. člen
Podatke, ki se nanašajo na opravljanje socialno-varstve-

ne storitve pomoči na domu vodi izvajalec javne službe.
Izvajalec javne službe vodi evidenco o:
– upravičencih,
– vsebini pomoči,
– višini plačila,
– izvajalcih posameznih storitev,
– opravljenih storitev,
– opravljenih poti.
Evidence se vodijo v skladu s pravili zakona o social-

nem varstvu in zakona o varstvu osebnih podatkov.
Pristojen občinski upravni organ ima pravico vpogle-

da v evidence.

22. člen
Izvajalec javne službe mora na zahtevo občini posre-

dovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja sta-
nja izvajanja javne službe pomoči na domu.

Izvajalec javne službe je dolžan za občino enkrat letno
pripraviti pisno poročilo o izvajanju javne službe.

III. STORITVE LAIČNE IN SOSESKE POMOČI

23. člen
Humanitarna društva in druge organizacije izvajajo v

Mestni občini Slovenj Gradec programe laične in soseske
pomoči.

24. člen
Programi laične in soseske pomoči obsegajo storitve

kot so prinašanje hrane, nakup živil, pomoč pri vzdrževanju
okolice in stanovanja, spremstvo oseb, pomoč pri ohranja-
nju socialnih stikov, organizacija družabnih prireditev za
starejše osebe.

25. člen
Mestna občina Slovenj Gradec sklene z izvajalcem

programov sosedske in laične pomoči posebno pogodbo,
s katero dogovori izvajanje teh programov in način sofinan-
ciranja.

Kriterije in pogoje ter obseg sredstev določi Uprava
mestne občine Slovenj Gradec, ki enkrat letno na podlagi
javnega razpisa opravi izbor izvajalcev programov sosed-
ske in laične pomoči.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Upravičenec, ki gre v institucionalno varstvo, izgubi

pravico do storitev pomoči na domu v okviru javne službe.

27. člen
V letu 2000 se javna služba organizira za največ

15 upravičencev.

28. člen
V treh mesecih od sprejema tega odloka Center za

socialno delo Slovenj Gradec oceni obseg in vrsto storitev
v skladu z določili tega odloka ter določi višino plačila
upravičencev do pomoči na domu.

29. člen
Do sprejema vladnega pravilnika o oprostitvah in olaj-

šavah velja pravilnik o oprostitvah in olajšavah socialno-
varstvenih storitev v Mestni občini Slovenj Gradec.

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem
začetka izvajanja javne službe, najkasneje s 1. 1. 2001.

Št. 15405/00002/99
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.
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2722. Pravilnik o določanju oprostitev in olajšav
plačila socialno-varstvenih storitev v Mestni
občini Slovenj Gradec

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92 in 41/99) in 16. člena statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občin-
ski svet mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 1. 6.
2000 sprejel

P R A V I L N I K
o določanju oprostitev in olajšav plačila

socialno-varstvenih storitev v Mestni občini
Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Pravilnik določa oprostitve plačila, merila in posto-

pek uveljavljanja pravice do oprostitve pri plačilu social-
no-varstvene storitve pomoč na domu v Mestni občini
Slovenj Gradec.

2. člen
Upravičenci do pomoči na domu (v nadaljevanju: upra-

vičenci):
– ki so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira

preživljanja po zakonu o socialnem varstvu;

– ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zako-
nu o družbenem varstvu odraslih telesno in duševno priza-
detih oseb;

so v celoti upravičeni plačila vseh storitev pomoči na
domu.

3. člen
Vsi upravičenci do pomoči na domu so v celoti opro-

ščeni plačila storitev centra za socialno delo, ki obsegajo
strokovno pripravo izvajanja storitev v obliki analize primera,
kontakta z udeleženci in priprave odločbe in dogovora o
izvajanju in plačilu storitve.

4. člen
Do delne oprostitve plačila so upravičeni:
– upravičenci do pomoči na domu, ki jim lastna sred-

stva za preživljanje ne zadoščajo za plačilo storitev in nimajo
zavezancev za plačilo;

– zavezanci za plačilo, katerih dohodki ne zadoščajo
za plačilo storitev pomoči na domu.

Višina delne oprostitve plačila storitev pomoči na domu
je odvisna od materialnega stanja upravičenca ali zavezanca
za plačilo in drugih okoliščin, ki vplivajo na sposobnosti
plačevanja stroškov.

II. DOLOČANJE PLAČILA

5. člen
Prispevek k ceni storitev se določa na podlagi lestvice,

ki upravičence razvršča v plačilne razrede, glede na mate-
rialno stanje upravičencev in zavezancev.

Plačilni % preseganja mesečnega % prispevka k ceni % prispevka k ceni
razred dohodka na družinskega storitve storitve
člana glede na cenzus za 1 član gospodinjstva več članov gospodinj.

denarni dodatek

1. do 30% 0% 15%
2. od 31 do 100% 15% 30%
3. od 101 do 200% 30% 50%
4. od 201 do 300% 50% 75%
5. od 301 do 400% 75% 100%
6. od 401 do 500% 100% 100%
7. od 501 do 600% 100% 100%
8. več 100% 100%

6. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugo-

tavlja tako, da se v dohodek vštejejo vsi dohodki, ki štejejo
po zakonu o družinskih prejemkih (57.a člen) ter dodatek za
tujo pomoč in postrežbo.

7. člen
Izjemoma lahko Center za socialno delo v posamez-

nem primeru pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva
in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj upravi-
čenca ali zavezanca za plačilo, in:

1. določi višje plačilo, kot bi izhajalo iz določitve plačila
na podlagi lestvice, če se ugotovi, da je dejanski socialni
položaj upravičenca ali zavezanca bistveno boljši kot izhaja
iz izkazanega dohodka (materialnega stanja),

2. določi nižje plačilo, kot bi izhajalo iz določitve plačila
na podlagi lestvice, če se ugotovi, da kljub večjemu izkaza-
nemu dohodku upravičenec ali zavezanec živi v težkih so-
cialnih razmerah.

Tako določena višina plačila je lahko višja ali nižja za
največ dva plačilna razreda.

II. SOFINANCIRANJE STROŠKOV ZA ZAPOSLENEGA

8. člen
Upravičenec, ki je po presoji Centra za socialno delo

Slovenj Gradec upravičen do 20 ur tedensko pomoči na
domu (to je polne oskrbe) in se odloči za zaposlitev nego-
valke, lahko zaprosi za sofinanciranje stroškov za zaposle-
nega.

Sofinanciranje stroškov za zaposlenega se lahko uve-
ljavlja le do 20-urne delovne obveznosti tedensko.

Stroški za zaposlenega se sofinancirajo:
– za negovalko, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje ne-

ge na domu v skladu z zakonom o socialnem varstvu;
– priznavajo se stroški za zaposlenega v višini minimal-

ne plače v RS, v skladu s pogodbo o delu, ki jo skleneta
upravičenec in negovalka;

– stroški se sofinancirajo v deležu, določenem v skla-
du z merili o oprostitvah in olajšavah plačila socialno-varstve-
nih storitev v Mestni občini Slovenj Gradec.
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III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen
Pravilnik velja do sprejema vladnega pravilnika o opro-

stitvah in olajšavah storitev na področju socialnega varstva.

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

nem listu Republike Slovenje, uporablja pa se z dnem začet-
ka izvajanja javne službe pomoč družini na domu.

Št. 15405/00002/99.
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2723. Pravilnik o dodeljevanju socialno-varstvenih
pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Mestne občine Slo-
venj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet
mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 1. 6. 2000
sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju socialno-varstvenih pomoči v

Mestni občini Slovenj Gradec

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S pravilnikom se določijo vrste občinskih socialno-

varstvenih pomoči, upravičenci, višina pomoči in pogoji za
dodelitev in postopek za uveljavitev pravic

2. člen
Vrste pomoči:
– denarna pomoč,
– pomoč rejencem, ki so ostali brez staršev.

3. člen
Upravičenci do enkratne občinske socialno-varstvene

pomoči so občani Mestne občine Slovenj Gradec s stalnim
prebivališčem v občini, ki jim je zaradi trenutne materialne
ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse
zakonske možnosti za rešitev stiske.

4. člen
Do socialno-varstvene pomoči so upravičeni posamez-

niki ali družine, katerih dohodek na družinskega člana ne
presega za več kot 50% cenzusa za denarni dodatek, dolo-
čenega z zakonom o socialnem varstvu (Uradni list RS, št.
54/92), z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca. Za
družinske člane po tem odloku se štejejo osebe določene v
zakonu o socialnem varstvu. Dohodek se ugotavlja na pod-
lagi zakona o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94 in 73/95).

5. člen
Občinska socialno-varstvena pomoč za posamezen pri-

mer, določen s tem pravilnikom se lahko dodeli enkrat let-
no, praviloma se izplača v enkratnem znesku.

II. VRSTE DENARNIH POMOČI

6. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– posamezniku ali družini, ki se zaradi dogodka nasta-

lega brez njihove krivde (elementarne nesreče, druge nez-
gode) znajdejo v situaciji, ko potrebujejo pomoč za kritje
nujnih stroškov;

– plačilu dela pogrebnih stroškov;
– doplačilu storitev.

7. člen
Do pomoči pri plačilu pogrebnih stroškov so upravičeni

zavezanci za plačilo, ob pogoju, da pokojni ni imel premože-
nja, ki bi bilo predmet dedovanja in njegovo zdravstveno
zavarovanje ni vključevalo pravice do pogrebnine.

8. člen
Denarna pomoč za doplačilo storitev se lahko uveljavlja za:
a) doplačilo letovanj (zdravstvene ali druge terapevtske

kolonije) in šole v naravi za otroke,
b) doplačilo šolnine oziroma drugih dejavnosti s kultur-

nega in športnega področja, za posebej nadarjene otroke.

III. VIŠINA DENARNE POMOČI

9. člen
Denarna pomoč se lahko odobri do višine denarnega

dodatka po zakonu o socialnem varstvu na osebo, ali druži-
no, povišanega za 50%.

Denarna pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov se lah-
ko dodeli do največ 50% cene osnovnega pogreba.

Denarna pomoč za doplačila storitev se lahko določi v
višini največ 30% vrednosti storitve, ki jo je upravičenec
dolžan plačati.

IV. DENARNA POMOČ REJENCEM

10. člen
Do denarne pomoči so upravičeni vsi rejenci s stalnim

prebivališčem v Mestni občini Slovenj Gradec, ki so ostali
brez staršev in so vključeni v redne programe izobraževanja.

Denarna pomoč je namenjena kritju stroškov šolanja
ter drugih obšolskih in sprostitvenih dejavnosti v katere se
posamezniki vključujejo.

Denarna pomoč se dodeli enkrat letno, praviloma v
mesecu decembru.

11. člen
Denarna pomoč rejencem se določi različno, glede na

stopnjo izobraževalnega programa, ki ga upravičenec obiskuje
in se lahko določi v višini do dveh in pol zajamčenih plač.

V. POSTOPEK ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO DENARNE
POMOČI

12. člen
Postopek se začne na zahtevo upravičenca oziroma

njegovega zakonitega zastopnika. Postopek za dodelitev
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denarne pomoči rejencem začne po uradni dolžnosti pristo-
jen upravni organ Mestne občine Slovenj Gradec.

13. člen
Vloga se vloži na sedežu Mestne občine Slovenj Gra-

dec, Šolska ulica 5, Oddelek za družbene dejavnosti.
Vloga se poda na predpisanem obrazcu, predloži se

opis razmer, dokazila o dohodkih in premoženjskem stanju,
mnenje pristojne strokovne službe glede na naravo razloga
za enkratno denarno pomoč.

O pritožbah zoper odločbe na prvi stopnji odloča župan.

14. člen
Pri odločanju o upravičenosti do socialno-varstvene

pomoči se smiselno uporabljajo določbe zakona o postop-
ku za uveljavljanje socialno-varstvenih pravic in zakona o
upravnem postopku.

15. člen
Izjemoma se lahko v posameznem primeru pri določitvi

višine denarne pomoči oziroma višine doplačila upoštevajo
tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni
položaj upravičenca ali zavezanca za plačilo in se socialno-
varstvena pomoč:

1. ne dodeli oziroma se določi nižji znesek od določe-
nega, če se ugotovi, da je dejanski socialni položaj upravi-
čenca ali družine bistveno boljši kot izhaja iz izkazanega
dohodka (materialnega stanja),

2. dodeli oziroma se določi višji znesek, od določene-
ga, če se ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku
upravičenec ali družina živi v težkih socialnih razmerah.

16. člen
Denarna pomoč se praviloma izplača v denarju na ra-

čun upravičenca oziroma njegovega zakonitega zastopnika.
V upravičenih primerih se lahko denarna pomoč izpla-

ča v naravi v obliki plačila računa, bonov ali z naročilnico.
Doplačilo storitev se izplača na račun izvajalca storitve.

Izvajalec storitve se obvesti o namenu plačila.

VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

17. člen
Mestna občina Slovenj Gradec v proračunu zagotavlja

sredstva za občinske socialno varstvene pomoči.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 15201/00001/2000
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2724. Sklep o odpisu in zamenjavi nepremičnin pri
seznamu javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na 19.
seji dne 1. 6. 2000 ob obravnavi premoženjskopravne prob-
lematike, skladno z določbo 16. člena statuta Mestne obči-

ne Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), na predlog
oddelka za normativno pravne zadeve, sprejel naslednji

S K L E P
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec soglaša,

da se parc. št. 2958 – vodotok (v naravi opuščena struga) v
izmeri 418 m2 in parc. št. 2950/13 – travnik 188 m2,
pripisani pri seznamu javnega dobra št. S 017 k.o. Podgor-
je, odpišeta od seznama javnega dobra, ker nimata več
javnopravne funkcije in zanju ne more več veljati javnopravni
režim.

Nadalje Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec
soglaša, da se opravi zamenjava nepremičnin parc. št. 2958
in 2950/13, last javnega dobra Mestne občine Slovenj
Gradec, za parc. št. 2867/5 – cesta v izmeri 182 m2 k.o.
Podgorje in parc. št. 1074/34 – cesta v izmeri 801 m2 k.o.
Dobrava, last Kresnik Marjete in Lubej Jožice iz Podgorja.

Razlika v površini se izplača v smislu določb zakona o
javnih cestah.

Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 466-049/95
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2725. Sklep o prenehanju veljavnosti nepremičnine v
splošni rabi

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na 19.
seji dne 1. 6. 2000 ob obravnavi premoženjskopravne prob-
lematike, skladno z določbo 16. člena statuta Mestne obči-
ne Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), na predlog
oddelka za normativno pravne zadeve, sprejel naslednji

S K L E P
Zaradi izvedenega postopka parcelacije zaradi ekspro-

priacije ceste Legen–Kovač–Most, se iz javnega dobra iz-
vzameta parc. št. 1350/1 – cesta v izmeri 46 m2 in 1351/2
– cesta v izmeri 167 m2 ter se dodelita kot odškodnina za
izgubljeno zemljišče Strmčnik Antonu in Mariji iz Legna 127,
Slovenj Gradec.

Predmetni nepremičnini ne predstavljata več dobrine v
splošni rabi in zanju ne velja več javnopravni režim.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.

Št. 466-049/95
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2726. Sklep o zamenjavi nepremičnin pri seznamu
javnega dobra

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na 19.
seji dne 1. 6. 2000 ob obravnavi premoženjskopravne prob-
lematike, skladno z določbo 16. člena statuta Mestne obči-
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ne Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), na predlog
oddelka za normativno pravne zadeve, sprejel naslednji

S K L E P
1. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sogla-

ša, da se parc. št. 1146/3 – dvorišče v izmeri 100 m2 in
1146/6 posl. stavba v izmeri 3 m2, dvorišče v izmeri 148 m2

odpišeta od seznama javnega dobra št. S09 k.o. Šmartno
pri Slovenj Gradcu, saj nimata več javnopravne funkcije in
zanju ne more več veljati javnopravni režim.

Nadalje Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec
soglaša, da se opravi zamenjava nepremični parc. št.
1146/3 in 1146/6, last Mestne občine Slovenj Gradec za
parc. št. 1123/24 – cesta v izmeri 270 m2, 1123/22 –
cesta v izmeri 210 m2 in 1123/26 – cesta v imeri 6 m2, last
CMP Consulting, d.o.o., Celjska 45, Slovenj Gradec.

2. Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec nada-
lje soglaša, da se parc. št. 1146/1 – travnik 4 v imeri 192
m2 (nezazidano stavbno zemljišče) odpiše od seznama jav-
nega dobra št. S09 k.o. Šmartno pri Slovenj Gradec, saj
nima več javnopravne funkcije in zanjo ne more več veljati
javnopravni režim.

Nadalje Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec
soglaša, da se opravi zamenjava nepremičnin parc. št.
1146/1, last Mestne občine Slovenj Gradec za parc. št.
1123/19 – cesta v izmeri 39 m2, cesta v izmeri 23 m2, posl.
stavba v izmeri 2 m2 in parc. št. 1123/20 – cesta v izmeri
166 m2, last Evrozeit, d.o.o., Dovže 15, Mislinja.

3. Razlike v površini zamenjanih zemljišč se poračuna-
jo glede na dejansko vrednost in status zemljišča.

4. Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
z dnem objave.

Št. 466-049/95
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2727. Spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi
javne infrastrukture na področju kulture v Mestni
občini Slovenj Gradec

Na podlagi 33. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in
68/95 – odl. US) in 92. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne
občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 1. 6. 2000 sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
S K L E P A

o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
Črta se 2. točka 2. člena sklepa o določitvi javne

infrastrukture na področju kulture v Mestni občini Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 82/98), 3. točka 2. člena pa
postane 2. točka tega člena.

2. člen
V 3. členu sklepa se za 1. točko doda nova točka, ki

glasi:

“2. Večnamenska dvorana Pameče v nadstropju prizid-
ka Gasilskega doma v Pamečah, velikosti 88,45 m2 uporab-
nih površin.

Pameče 129, k.o. Gradišče, parc. št. 1733/14 in
1733/15.

Večnamenska dvorana Pameče je last Gasilskega druš-
tva Pameče–Troblje, ureditev večnamenske dvorane pa je
sofinancirala Mestna občina Slovenj Gradec za potrebe ama-
terske kulture v Pamečah.”

3. člen
Te spremembe in dopolnitve sklepa začnejo veljati z

dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 461000-001/95 0014
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2728. Odlok o spremembah odloka o ureditvi
cestnega prometa v Mestni občini Slovenj
Gradec

Na podlagi 222. člena zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90, Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97), 8. in 16. člena
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
41/95) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na
19. seji, ki je bila 1. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ureditvi cestnega

prometa v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
S tem odlokom se spremenijo in dopolnijo posamezna

določila odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 68/95, 33/97).

2. člen
1. točka prvega odstavka 50. člena se spremeni in se

glasi:
»Če ne ravna v skladu s 13., 20., 21., 27., 28. (razen

devetega odstavka) in 38. členom odloka.«

3. člen
50. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekršek kaznuje

posameznik, če je njegovo vozilo zapuščeno in parkirano na
katerikoli javni površini (deveti odstavek 28. člena) ali če je
zapuščeno ali odvrženo v naravi.«

4. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati osmi dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 343-02/95
Slovenj Gradec, dne 2. junija 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.
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2729. Poslovnik o delu komisije za poimenovanje ulic,
trgov in naselij v Mestni občini Slovenj Gradec

Na podlagi 16. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mest-
ne občine Slovenj Gradec na 19. seji dne 1. 6. 2000
sprejel

P O S L O V N I K
o delu komisije za poimenovanje ulic, trgov in

naselij v Mestni občini Slovenj Gradec

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Komisije

za poimenovanje ulic, trgov in naselij (v nadaljnjem besedilu:
komisija) ter postopke in kriterije za njihovo poimenovanje.

2. člen
Komisija je ustanovljena kot delovno telo Občinskega

sveta mestne občine Slovenj Gradec in je pristojna za:
– obravnavo pobud in predlogov,
– vodenje in izvajanje postopkov,
– priprava predlogov odlokov za poimenovanje in pre-

imenovanje ulic, trgov in naselij v Mestni občini Slovenj
Gradec.

II. DELO KOMISIJE

3. člen
Sejo komisije sklicuje in vodi predsednica/predsed-

nik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) komisije, ki ga v
času njegove odsotnosti nadomešča podpredsedni-
ca/podpredsednik (v nadaljnjem besedilu: podpredsed-
nik) komisije.

Komisija ima tajnico/tajnika (v nadaljnjem besedilu: taj-
nik), ki pomaga predsedniku sklicevati seje, zbira pobude in
pripravlja gradiva za seje, skrbi za ažurnost zapisnikov in
opravlja druge naloge za potrebe komisije.

4. člen
Vabilo za sklic seje s predlogom dnevnega reda in

gradivom morajo dobiti člani komisije najmanj sedem dni
pred dnem, določenim za sejo.

5. člen
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik.
Komisija razpravlja in odloča o zadevah, ki so na dnev-

nem redu seje.
Dnevni red se na seji lahko tudi spremeni.

6. člen
Komisija dela na sejah in veljavno odloča, če je na seji

navzoča večina njenih članov.
Komisija odloča z večino glasov navzočih članov.

7. člen
O seji komisije se piše zapisnik.
Zapisnik dobijo člani komisije praviloma z vabilom in

gradivom za naslednjo sejo.
Izvirnemu arhivskemu zapisniku morajo biti priložena

vsa gradiva, ki so bila obravnavana na seji. Za hrambo teh
dokumentov skrbi tajnik oziroma tajnica komisije.

III. POSTOPKI ZA IMENOVANJE IN PREIMENOVANJE
ULIC, TRGOV IN NASELIJ

8. člen
Pobude za poimenovanje in preimenovanje ulic, trgov

in naselij dajejo fizične ali pravne osebe (posamezniki, obča-
ni na zborih, razna združenja, sveti primestnih in četrtnih
skupnosti, društva, podjetja, zavodi).

9. člen
Pobuda mora biti predložena v pisni obliki.
Vsebovati mora naslednje podatke:
– podatke o pobudniku (ime, priimek in točen naslov);
– podatke o vrsti postopka (poimenovanje, preimeno-

vanje);
– podatke o ulici, trgu, naselju, ki jo zadeva predlog za

poimenovanje (njena zemljepisna določitev oziroma območ-
je); v primeru, da gre za preimenovanje mora pobuda vsebo-
vati tudi podatke o prejšnjih imenih in primerjalno utemeljitev
razlogov za preimenovanje;

– izjave prič ter soglasje najožjih sorodnikov v primeru
poimenovanja oziroma preimenovanja po osebi;

– datum, kraj in podpis pobudnika.

10. člen
Komisija bo obravnavala le pobude in predloge s po-

polno dokumentacijo. V primeru, da pobuda ne ustreza
zahtevkom iz prejšnjega člena, lahko komisija pisno opozori
predlagatelja, naj dopolni manjkajoče podatke.

Če le-ta pobude v treh mesecih ne dopolni, komisija
vloge ne obravnava.

11. člen
Komisija upošteva pri odločanju vloženih pobud in pred-

logov poleg določil zakona in pravilnika tudi načela in merila
za poimenovanje ulic, trgov in naselij.

Za poimenovanje ulic, trgov in naselij je mogoče iz-
brati:

a) osebna imena:
– imena oziroma priimke znamenitih (že umrlih in v

zgodovini uveljavljenih) Slovencev, in to pisateljev, pesni-
kov, likovnih in drugih ustvarjalcev, pomembnih znanstvenih
delavcev itd.,

– zaslužnih Slovenjgradčanov in drugih osebnosti, ki
so pomembno vplivale na splošni in kulturni razvoj Slovenj
Gradca in občine (recimo: častni občani),

– imena narodov in narodnostnih skupin itd.;
b) zemljepisna imena oziroma pojme:
– obstoječe ledinsko ali drugo že uveljavljeno ime (lah-

ko dopolnjeno tudi z imenom sosednjega kraja),
– ime, ki je v specifični povezavi s Slovenj Gradcem,
– ime pokrajine, reke, potoka, drugega zemljepisnega

pojava ali krajevne značilnosti, ki bi bila ali je skladna z
načeli poimenovanja;

c) stvarna imena:
– ime zgodovinskega dogodka ali pojava,
– civilizacijske, družbene ali kulturne vrednote,
– arhitekturne ali druge (umetniške) stvaritve,
– ime podjetja, ustanove, zavoda, organizacije, priredi-

tve, festivala, stanovskih združenj, poklicev itd.
Komisija pri poimenovanjih in preimenovanjih ulic, tr-

gov in naselij ob navedenih kriterijih upošteva še naslednja
načela:

1. ulice ni mogoče poimenovati po živi osebi;
2. zdajšnjega poimenovanja ulic, trgov in naselij načel-

no ne kaže spreminjati;
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3. dosedanje ime ulice, trga ali naselja pa je mogoče
v skladu s kulturnimi vrednotami spremeniti le v posebnih
primerih in z jasno izraženo večinsko voljo stanovalcev v
pisni obliki; če je potrebno, se lahko o spremembi izrečejo
tudi drugi občani;

4. kulturno vrednoto in naravnanost je treba razumeti
kot vodilo, da ni mogoče podrejati poimenovanja ali prei-
menovanja posameznim političnim, ideološkim in podob-
nim izhodiščem in opcijam;

5. izbira naj bo enakomerna tako glede slovenskih (in
tudi neslovenskih) kakor domačih osebnih lastnih imen
(častni občani sodijo v to skupino), in to bo upoštevanju
različnih obdobij kulturne zgodovine;

6. ulice, ki so nesistemsko poimenovane glede na
razčlenjenost, kaže smiselno razdeliti na več enot (ulic) in
jih na novo poimenovati;

7. zavrnitev pobude ali predloga mora biti ustrezno
utemeljena, strokovna služba o tem obvesti predlagatelja;

8. sklep občinskega sveta o zavrnitvi je dokončen.

12. člen
Pobudo za imenovanje ali preimenovanje ulic, trgov in

naselij posreduje strokovna služba Mestne občine Slovenj
Gradec Območni geodetski upravi Slovenj Gradec, da jo
le-ta dopolni s kartografskim prikazom. Kadar gre za spre-
membo območja, uprava tudi preveri, če je ta jasno in
nedvoumno definirana in če so v predlogu navedene enote
vpisane v registru prostorskih enot.

V primeru izbire novega imena ulice, trga ali naselja (pre-
imenovanje, delitev naselja ali odcepitev njenega dela, poime-
novanje nove ulice) mora strokovna služba pridobiti zagotovilo
območne geodetske uprave, da v občini ni naselja z enakim
oziroma da v naselju še ni ulice s predlaganim imenom.

Strokovna služba posreduje predlog ali pobudo sku-
paj z navedenimi s strokovnimi mnenji in dokumenti komisi-
ji v nadaljnjo obravnavo in odločanje.

13. člen
Strokovna služba Mestne občine Slovenj Gradec pri-

dobi v prejšnjem členu navedene dokumente in mnenja o
pobudi oziroma predlogu v roku 30 dni.

14. člen
Predlog sklepa za spremembo imena ali poimenova-

nja ulic, trgov in naselij mora vsebovati:
– vrsto spremembe in utemeljitev odločitve,
– določitev mej novopoimenovanega oziroma preime-

novanega naselja, delov naselij, ki so se združili v novo
enoto, in območij, ki sodijo k poimenovani ali preimenova-
ni ulici, trgu ali naselju,

– imena in območja novih ulic, če gre za uvedbo
uličnega sistema,

– določilo, da je sestavni del odloka tudi kartografski
prikaz, izdelan na temelju kartografskega registra prostor-
skih enot, vpisanih v register na Območni geodetski upravi
Slovenj Gradec,

– obveznosti območne geodetske uprave in drugih
upravnih organov, da uveljavijo spremembe v evidencah,
osebnih identifikacijskih listinah in na terenu, in to v roku,
ki ne bo daljši od dveh let,

– podatke o pobudniku in razlogih za pobudo.

15. člen
Komisija si lahko pridobi v postopku obravnave stališ-

ča in mnenja strokovnjakov, urbanistične komisije, institu-
cij, izjave prič oziroma soglasje prebivalcev okoliša, nase-
lja ali stanovalcev ulice.

16. člen
Komisija lahko za izvedbo nekaterih nalog, ki jih želi

poglobljeno obravnavati, imenuje delovno skupino.
Njeno sestavo in naloge določi s sklepom o imenova-

nju.

17. člen
Komisija posreduje dokončno oblikovan predlog od-

loka z utemeljitvijo v obravnavo in odločanje Občinskemu
svetu mestne občine Slovenj Gradec.

Sklep o poimenovanju oziroma preimenovanju ulic,
trgov in naselij v mestni občini Slovenj Gradec sprejme
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec in začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

IV. KONČNA DOLOČBA

18. člen
Ta poslovnik o delu komisije za poimenovanje ulic,

trgov in naselij sprejme Občinski svet mestne občine Slo-
venj Gradec z večino glasov navzočih članov in začne
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slove-
nije.

Št. 01503-02/99
Slovenj Gradec, dne 23. maja 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.
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VLADA

2730. Uredba o določitvi elementov odkupne cene
kravjega mleka

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi elementov odkupne cene

kravjega mleka

1. člen
Odkupna cena kravjega mleka (v nadaljnjem besedi-

lu: cena) se oblikuje glede na vsebnost maščobe, beljako-
vin, skupnega števila mikroorganizmov in števila somatskih
celic.

2. člen
Mleko mora poleg pogojev, določenih s to uredbo,

izpolnjevati tudi pogoje:
– določene s pravilnikom o kakovosti mleka, mlečnih

izdelkov, siril in čistih cepiv (Uradni list RS, št. 21/93 in
71/97), razen vsebnosti suhe snovi,

– določene s pravilnikom o pogojih, ki jim morajo gle-
de mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu
(Uradni list SFRJ, št. 45/83, 43/89 in Uradni list RS, št.
39/92),

– določene s pravilnikom o količinah pesticidov in dru-
gih strupenih snovi, hormonov, antibiotikov in miotoksinov,
ki smejo biti v živilih (Uradni list SFRJ, št. 59/83, 79/87),

– določene s pravilnikom o ukrepih za preprečevanje,
ugotavljanje in zatiranje vnetja vimena pri kravah (Uradni list
RS, št. 39/93),

– ne sme vsebovati ostankov zdravil, nevarnih oziroma
zaviralnih snovi,

– vsebovati mora najmanj 2,8 odstotka beljakovin.

3. člen
Vsebnost mikroorganizmov se ugotavlja s štetjem kolo-

nij mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: MO) na ploščah
ali z instrumentalno metodo, umerjeno na podlagi klasične
metode štetja kolonij na plošči in se izrazi v skupnem številu
mikroorganizmov (v nadaljnjem besedilu: SŠMO) v 1 mililitru
mleka.

Določanje SŠMO je obvezno pri hlevskih vzorcih mleka
proizvajalcev, ki oddajajo več kot deset tisoč litrov mleka
letno, lahko pa tudi za manjše količine, če se tako dogovori-
ta proizvajalec in mlekarna ali če to izrecno zahteva proizva-
jalec; za druge pa vzorec zbiralnice.

4. člen
Mleko se razvrsti takole:

Kakovostni razred SŠMO

– E (ekstra) kakovostni razred do 50.000 mo/ml
– 1. kakovostni razred 50.001 do 100.000 mo/ml
– 2. kakovostni razred 100.001 do 400.000 mo/ml
– 3. kakovostni razred 400.001 do 800.000 mo/ml

5. člen
Odkupna cena enega litra mleka se za proizvajalca

izračuna po naslednji formuli:

OCP = M + B + K

OCP = odkupna cena za proizvajalca
M = (ME) × ugotovljeni % maščobe
ME = cena maščobne enote
B = (BE) × ugotovljeni % beljakovin
BE = cena beljakovinske enote
K = dodatek na kakovostni razred = IC × % povečanja

oziroma zmanjšanja glede na kakovostni razred in število
somatskih celic

IC = izhodiščna cena mleka = cena mleka s 3,7%
mlečne maščobe in 3,15% beljakovin.

6. člen
Izhodiščna cena mleka brez davka na dodano vrednost

(3,7% mlečne maščobe in 3,15% beljakovin) je 53,91 SIT/l:
– cena maščobne enote je 7,29 SIT/l,
– cena beljakovinske enote je 8,56 SIT/l.

7. člen
Glede na kakovostni razred se izhodiščna cena mleka

poveča oziroma zmanjša:
– E kakovostni razred + 5%,
– 1. kakovostni razred 0%,
– 2. kakovostni razred – 5%,
– 3. kakovostni razred – 15%,
rezultat pa se prišteje oziroma odšteje od izhodiščne

cene.

8. člen
Glede na število somatskih celic se izhodiščna cena

mleka poveča oziroma zmanjša:
– za mleko E in prvega kakovostnega razreda, ki vse-

buje do 400.000 somatskih celic v enem mililitru, se cena
mleka poveča za 5 odstotkov;

– če mleko vsebuje več kot 600.000 somatskih celic v
enem mililitru mleka, to mleko ne more biti razvrščeno višje
kot v tretji kakovostni razred.

9. člen
Vzorci mleka se jemljejo v zbiralnici oziroma pri proizva-

jalcu na predpisan način.
Od skupne dnevne količine posameznega proizvajalca

se jemljejo naslednji vzorci:
1. Za določanje mlečne maščobe se odvzame vzorec

najmanj dvakrat mesečno. Ta vzorec se lahko uporabi tudi
za določanje beljakovin, štetje somatskih celic in, če je
zagotovljen ustrezen odvzem ter hlajenje vzorca, tudi za
štetje SŠMO, določanje ostankov zaviralnih snovi in po-
tvorb.

2. Za določanje beljakovin v mleku se vzame vzorec
najmanj dvakrat mesečno.

3. Za določanje zmrziščne točke mleka se odvzame
vzorec po potrebi.

4. Določanje SŠMO se opravi vsaj enkrat mesečno, ob
upoštevanju vzorcev, ki jih odvzame veterinarska služba v
skladu s pravilnikom o načinu opravljanja veterinarsko-sani-
tarnega pregleda in kontrole živali pred zakolom in proizvo-
dov živalskega izvora. Veterinarska služba obvesti organiza-
torja odkupa o svojih ugotovitvah.

5. Analiza vsebnosti antibiotikov, ostankov drugih zdra-
vil in nevarnih snovi v mleku se opravi po potrebi.

6. Za ugotavljanje števila somatskih celic veterinarska
služba v skladu s svojimi predpisi in organizator odkupa
organizirata najmanj dvanajstkrat letno dostavo hlevskih vzor-
cev mleka vseh dobaviteljev v pooblaščene laboratorije. Šte-
vilo somatskih celic je geometrično povprečje v obdobju



Stran 7638 / Št. 59 / 30. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

treh mesecev, z vsaj enim vzorcem mesečno. Če je število
somatskih celic večje od 400.000/ml mleka, mora poobla-
ščeni laboratorij v 48 urah obvestiti proizvajalca, mlekarno,
organizatorja odkupa mleka in pristojno veterinarsko službo.

10. člen
Za obračun vrednosti odkupljenega mleka se upošte-

vajo:
– povprečna vsebnost mlečne maščobe in beljakovin,

ugotovljena v tekočem mesecu;
– povprečno SŠMO, ugotovljeno v zadnjih dveh mese-

cih;
– povprečno število somatskih celic v zadnjih treh me-

secih.
Mlekarna mora organizatorja odkupa, ta pa proizvajal-

ca, obvestiti o rezultatih mikrobiološke analize prvi delovni
dan po končani analizi.

Če mlekarna v predpisanem roku ne obvesti organiza-
torja odkupa ali proizvajalca o razvrstitvi mleka v kakovostni
razred po 4. členu te uredbe in o skupnem številu somatskih
celic v zadnjih treh mesecih, ne sme zmanjšati odkupne
cene mleka po 7. in 8. členu te uredbe.

11. člen
Ob vsakem vzorčenju ima proizvajalec pravico biti ob-

veščen o namenu odvzema vzorca in zahtevati odvzem vzpo-
rednega vzorca za analizo v pooblaščenem laboratoriju.

12. člen
Stroške analiz po tej uredbi nosi mlekarna, če ni s to

uredbo drugače določeno. Če proizvajalec zahteva vzpore-
dno analizo in se s to analizo potrdi rezultat predhodne
analize mlekarne, plača stroške vzporedne analize proizva-
jalec, sicer pa mlekarna.

13. člen
Ta uredba začne veljati 1. julija 2000 in velja šest

mesecev.

Št. 388-07/99-3
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2731. Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje
državnih pomoči ter določitvi pristojnih
ministrstev za upravljanje posameznih shem
državnih pomoči

Na podlagi 8. člena zakona o nadzoru državnih pomoči
(Uradni list RS, št. 1/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih

pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev
za upravljanje posameznih shem

državnih pomoči

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba določa namene in pogoje, pod katerimi se

lahko dodeljuje državne pomoči (v nadaljevanju: pomoči),
kot splošne sheme in individualne pomoči v skladu s
7. členom zakona o nadzoru državnih pomoči (v nadaljeva-
nju: zakon) ter pristojna ministrstva za upravljanje posamez-
nih shem pomoči. Upravljanje posamezne sheme pomoči
obsega pripravo pravne podlage, priglasitev pomoči Komisi-
ji za nadzor nad državnimi pomočmi (v nadaljevanju: komisi-
ja) v skladu z 9. členom zakona ter nadzor nad dodeljeva-
njem pomoči na podlagi potrjene sheme.

2. člen
Pri pripravi pravne podlage ter ostalih potrebnih doku-

mentov za dodelitev pomoči morajo biti upoštevana pravila,
ki izhajajo iz:

– te uredbe za posamezno pomoč,
– 65. člena točke (iii) prvega in drugega odstavka

Evropskega sporazuma o pridružitvi med RS na eni strani in
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki
delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list
RS, št. 44/97) in Protokola 2 k temu sporazumu,

– sporazuma o subvencijah in izravnalnih ukrepih, ki je
sestavni del marakeškega sporazuma o ustanovitvi svetovne
trgovinske organizacije (Uradni list RS, št. 10/95).

3. člen
Zgornje meje pomoči določene po namenih v tej ured-

bi veljajo za vsoto pomoči iz proračuna Republike Slovenije
in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti v tekočem
letu.

Zneske v tej uredbi izražene v EUR se preračuna v
tolarsko protivrednost po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan odobritve pomoči.

4. člen
Državne pomoči se lahko uvrstijo v predlog proračuna

za prihodnje leto, če izpolnjujejo pogoje po tej uredbi, za kar
je odgovorno ministrstvo, pristojno za upravljanje posamez-
nih shem pomoči, kot je to določeno s to uredbo.

5. člen
Dajalci, ki dodeljujejo pomoči na podlagi posamezne

sheme pomoči, morajo ministrstvu, pristojnemu za upravlja-
nje te sheme, posredovati podatke o dodeljenih pomočeh.

6. člen
Po tej uredbi imajo posamezni izrazi naslednji pomen:
– Podjetje: gospodarska družba in samostojni podjet-

nik posameznik.
– Neodvisno podjetje: gospodarska družba, v kateri

posamezna gospodarska družba ali povezana družba, ki ne
ustreza pogojem za majhna in srednjevelika podjetja, razpo-
laga z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi
od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti
delniških družb ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne
izvajajo aktivne lastniške politike.

– Srednje veliko podjetje:
– ima manj kot 250 zaposlenih in
– ima letni promet, ki je manjši od 40 mio. EUR ali

bilančno vsoto, ki je manjša od 27 mio. EUR,
– je neodvisno podjetje.
– Majhno podjetje:
– ima manj kot 50 zaposlenih in
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– ima letni promet, ki je manjši od 7 mio. EUR ali
bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio. EUR,

– je neodvisno podjetje.
– Upravičeni stroški: stroški, za katere se lahko dode-

ljuje pomoči.
– Materialne investicije: investicije v osnovna sredstva

za ustanovitev novega ali razširitev obstoječega podjetja,
spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda in investici-
je v osnovna sredstva podjetja v obliki prevzema podjetja, ki
je prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo delovati.

– Območja (a): območja iz prve alinee drugega odstav-
ka 3. člena zakona, kjer bruto domači proizvod na prebival-
ca po kupni moči ne presega 75% povprečja Evropske
unije.

– Območja (b): območja iz tretje alinee drugega od-
stavka 3. člena zakona.

2. HORIZONTALNI CILJI

2.1. Raziskovanje in razvoj

7. člen
Vrste raziskav, aktivnosti in študij, ki so lahko predmet

pomoči, so:
1) temeljne raziskave, namenjene doseganju napredka

v znanosti in tehniki, ki pa nimajo neposrednega vpliva na
komercialne aktivnosti. Za temeljne raziskave se lahko do-
deli pomoč do višine 100% upravičenih stroškov projekta,
če so rezultati take raziskave na nepristranski osnovi do-
stopni po normalnih tržnih pogojih;

2) industrijske raziskave, namenjene pridobivanju zna-
nja za razvoj novih proizvodov, postopkov in storitev ali iz-
boljšavo že obstoječih proizvodov, postopkov in storitev. Za
industrijske raziskave se lahko dodeli pomoč do višine 50%
upravičenih stroškov projekta;

3) predkonkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti,
namenjene prenosu rezultatov industrijskih raziskav v obli-
kovanje novih, spremenjenih in izboljšanih proizvodov, po-
stopkov in storitev, ne glede na to ali je takšno oblikovanje
namenjeno prodaji ali uporabi, vključno z izdelavo prototi-
pov, ki niso komercialno uporabljivi. Za predkonkurenčne
razvojno-raziskovalne aktivnosti se lahko dodeli pomoč do
višine 25% upravičenih stroškov projekta;

4) študije o tehnični izvedljivosti, ki so pogoj za izvedbo
industrijske raziskave in predkonkurenčne razvojno-razisko-
valne aktivnosti. Za študije o tehnični izvedljivosti se lahko
dodeli pomoč v višini 75% upravičenih stroškov projekta, če
so pogoj za izvedbo industrijske raziskave in v višini 50%
upravičenih stroškov projekta, če so pogoj za izvedbo pred-
konkurenčne razvojno-raziskovalne aktivnosti.

V 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka se deleži pomo-
či lahko povečajo v primerih:

– za majhna in srednjevelika podjetja, za 10 odstotnih
točk;

– če se razvojni projekt izvaja v območjih (a) za 10
odstotnih točk, v območjih (b) za 5 odstotnih točk;

– ko je raziskovalni projekt v skladu s cilji posamezne-
ga projekta ali programa, ki poteka kot del okvirnega progra-
ma EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, za 15 odstotnih
točk (če projekt vključuje čezmejno sodelovanje med pod-
jetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami in so rezultati
široko dostopni in objavljeni ob upoštevanju pravic intelek-
tualne lastnine, za 25 odstotnih točk);

– ko raziskovalni projekt ni v skladu s cilji ali posamez-
nim projektom ali programom, ki se izvaja kot del okvirnega
programa EU za raziskovanje in tehnološki razvoj, za 10

odstotnih točk, ob izpolnjevanju enega izmed naslednjih
pogojev:

– projekt vključuje učinkovito sodelovanje med pod-
jetji in javnimi raziskovalnimi organizacijami, posebno z vidi-
ka koordinacije nacionalnih usmeritev raziskovanja in tehno-
loškega razvoja,

– rezultati projekta so široko dostopni in objavljeni,
licence za patente so podeljene ali potekajo druge dejavno-
sti pod pogoji, ki so podobni določilom razširjanja rezultatov
EU za raziskovanje in tehnološki razvoj.

Odstotne točke iz predhodnega odstavka se lahko se-
števajo, toda višina pomoči ne sme preseči 75% za industrij-
ske raziskave in 50% za predkonkurenčne razvojne-razisko-
valne aktivnosti.

8. člen
Upravičeni stroški za namen raziskovanja in razvoja so:
– stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo z

raziskovalnimi aktivnostmi;
– stroški instrumentov, opreme, zemljišč, in poslopij, ki

se izključno in stalno uporabljajo za raziskovalne aktivnosti;
– stroški za svetovalne in podobne storitve;
– dodatni skupni stroški, ki nastajajo neposredno kot

posledica raziskave in razvoja;
– drugi operativni stroški, ki nastajajo neposredno kot

posledica raziskave in razvoja.

9. člen
Upravljanje shem pomoči na področju raziskovanja in

razvoja je v pristojnosti ministrstva za znanost in tehnologijo.

2.2. Varstvo okolja

10. člen
Pomoč za varstvo okolja je namenjena zmanjševanju

onesnaževanja okolja in prilagoditvi tehnologije potrebam
varstva okolja.

11. člen
Pomoč za namen varstva okolja se dodeli:
1) Za prilagoditev novim okoljevarstvenim standardom.

V primeru velikega podjetja se lahko pomoč dodeli do višine
15%, za majhna in srednjevelika podjetja pa do višine 25%
upravičenih stroškov projekta.

Pomoč je lahko dodeljena podjetju, ki posluje vsaj dve
leti od začetka veljavnosti novih okoljevarstvenih predpisov.

2) Na področjih, kjer ni obveznih okoljevarstvenih pred-
pisov in za zagotavljanje okoljevarstvenih standardov, ki so
občutno višji, kot je to predpisano. Velikim podjetjem se
lahko dodeli pomoč do višine 30% , majhnim in srednjeveli-
kim podjetjem pa do višine 40% upravičenih stroškov pro-
jekta.

Če je prejemnik pomoči v regiji, ki izpolnjuje pogoje za
regionalno pomoč, se lahko dodeli pomoč do zgornje meje,
ki velja za regionalne pomoči, če so le-te bolj ugodne.

12. člen
Za usposabljanje, informacijske in svetovalne aktivno-

sti za namen varstva okolja se lahko majhnim in srednjeveli-
kim podjetjem dodeli pomoč do višine 50% upravičenih
stroškov storitve.

13. člen
Pomoč za poslovanje, ki zagotavlja podporo pri zmanj-

ševanju onesnaževanja okolja, se lahko dodeli za pokrivanje
dodatnih proizvodnih stroškov, pod pogojem, da je začasna
in se postopoma zmanjšuje.
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14. člen
Upravičeni stroški za namen varstva okolja so:
– investicijski stroški:

– dodatni investicijski stroški v zemljišča, zgradbe,
naprave in opremo, ki so potrebni za dosego okoljevarstve-
nih ciljev,

– investicijski stroški za odpravo prej nastale škode,
povzročene okolju;

– stroški za informacijske aktivnosti, usposabljanje
in svetovalne storitve;

– tekoči stroški:
– dodatni stroški za selektivno zbiranje, ponovno

uporabo in obdelovanje odpadkov,
– okoljevarstvene takse.

15. člen
Upravljanje shem pomoči na področju varstva okolja je

v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor.

2.3. Reševanje in prestrukturiranje

16. člen
Pomoč za reševanje in prestrukturiranje se lahko dode-

li podjetju v težavah.
Podjetje je v težavah, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi

ali sredstvi, ki jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničar-
jev ali upnikov, ustaviti negativna gibanja poslovanja, ki bi
brez posredovanja države ogrozili obstoj podjetja.

17. člen
Pomoč za reševanje finančnih problemov, medtem ko

podjetje izdeluje plan prestrukturiranja, se lahko odobri pod
naslednjimi pogoji:

– predstavljati mora likvidnostno pomoč podjetju v obli-
ki poroštev in posojil pod normalnimi tržnimi pogoji,

– posojilo mora biti povrnjeno v 12 mesecih po izplači-
lu zadnjega obroka podjetju,

– dodeljena mora biti zaradi resnih socialnih težav,
– omejena mora biti na znesek, ki še omogoča poslo-

vanje podjetja,
– odobrena je za čas, potreben za izdelavo plana pre-

strukturiranja (največ 6 mesecev),
– dodeljena sme biti le enkrat.

18. člen
Pomoč za prestrukturiranje predstavlja del dolgoročne-

ga plana obnove podjetja in se lahko dodeli pod naslednjimi
pogoji:

– podjetje izpolnjuje pogoje iz 16. člena te uredbe,
– podjetje predloži program prestrukturiranja in ga v

celoti izvaja,
– pomoč je omejena na minimum sredstev, potrebnih

za izvajanje ukrepov prestrukturiranja v okviru obstoječih
finančnih virov podjetja, podjetje mora znatno prispevati k
prestrukturiranju.

Ponovna pomoč je možna po 10 letih (oziroma v sek-
torju kmetijstvo po 5 letih) po dodeljeni pomoči, izjemoma
se pomoč lahko ponovno dodeli zaradi izjemnih, nepredvi-
dljivih okoliščinah, na katere podjetje ni imelo vpliva.

Podjetje mora enkrat letno predložiti komisiji poročilo o
izvajanju plana prestrukturiranja.

19. člen
Maksimalni znesek pomoči, ki je lahko dodeljen pod-

jetju za reševanje in/ali prestrukturiranje, ne sme presegati
10 mio. EUR, vključno s pomočmi iz drugih shem. Višji

znesek pomoči se lahko odobri le na podlagi individualne
priglasitve in na podlagi plana prestrukturiranja, ki ga odobri
komisija.

V primeru velikega podjetja je potrebno:
– individualno priglasiti vsako dodeljeno pomoč in
– predvideti ukrepe, ki onemogočajo negativen vpliv

na konkurenco.

20. člen
Upravljanje shem pomoči na področju reševanja in pre-

strukturiranja je v pristojnosti ministrstva za gospodarske
dejavnosti.

2.4. Majhna in srednjevelika podjetja

21. člen
Pomoč za majhna in srednjevelika podjetja je name-

njena spodbujanju investicij v majhnih in srednjevelikih pod-
jetjih.

Pomoč se lahko dodeli, če:
– ima stimulativni učinek in ni namenjena samo zmanj-

ševanju stroškov podjetja;
– pozitivni učinki pomoči prevladujejo nad negativnimi

učinki, ki jih ima ta na konkurenco.

22. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz prejšnjega člena, se lahko

dodeli pomoč za naslednje namene:
1) Materialne in nematerialne investicije in odpiranje

novih delovnih mest za izvajanje investicij:
– za majhna podjetja v višini 15% od vrednosti investicij

oziroma stroškov plač za dveletno obdobje,
– za srednjevelika podjetja v višini 7,5% od vrednosti

investicij oziroma stroškov plač za dveletno obdobje.
Nova delovna mesta morajo biti odprta v 3 letih po

zaključku investicij ob upoštevanju kriterijev iz 26. člena te
uredbe ter biti ohranjena vsaj 2 leti.

2) Svetovalne storitve, usposabljanje in razširjanje zna-
nja v višini 50% upravičenih stroškov. Komisija lahko v posa-
meznih primerih odobri višji delež pomoči.

3) Udeležbo na sejmih in razstavah v višini 50% upravi-
čenih stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnice.

Komisija lahko na predlog pristojnega ministrstva odo-
bri pomoči v upravičenih primerih tudi za druge namene, če
se s tem pomaga majhnim in srednje velikim podjetjem.

23. člen
Upravičeni stroški za majhna in srednjevelika podjet-

ja so:
– stroški materialnih investicij (zemljišča, zgradbe in

oprema),
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, li-

cenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja),
– stroški plač za novoodprta delovna mesta,
– stroški svetovanja, razširjanja znanja in druge sto-

ritve,
– stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice.

24. člen
Upravljanje shem pomoči majhnim in srednjevelikim

podjetjem je v pristojnosti ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem in ministrstva za gospodarske dejavnosti.
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2.5. Zaposlovanje

25. člen
Pomoč v okviru zaposlovanja se lahko dodeli za odpira-

nje novih ali ohranitev obstoječih delovnih mest.

26. člen
Pomoč za odpiranje novih delovnih mest se dodeli za

naslednje namene:
– odpiranje novih delovnih mest v majhnih in srednje-

velikih podjetjih,
– odpiranje novih delovnih mest v podjetjih v območjih,

ki izpolnjujejo pogoje za regionalno pomoč,
– delitev delovnih mest na več zaposlenih,
– spodbujanje zaposlovanja težjezaposljivih skupin.
Pomoč se lahko dodeli le za zaposlovanje ljudi, ki še

niso bili zaposleni oziroma so ostali brez zaposlitve.
Izpolnitev kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na

osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celoletnim pov-
prečjem zaposlenih v podjetju. Novoodprta delovna mesta,
nastala na podlagi pomoči, morajo obstajati po prejeti po-
moči za ta namen vsaj 2 leti.

Za spodbujanje zaposlovanja težjezaposljivih skupin se
lahko dodeli pomoč tudi v primeru, če ne gre za odpiranje
novega delovnega mesta.

Višina pomoči ne sme biti višja, kot je potrebno za
dosego namena in mora biti začasnega značaja.

27. člen
Pomoč za ohranjanje delovnih mest je namenjena:
– odpravi posledic, povzročenih z naravnimi nesreča-

mi ali izrednimi dogodki,
– pospeševanju razvoja v območjih (a).
Pomoč se lahko dodeli tudi, kadar je ohranjanje delov-

nih mest sestavni del programa za reševanje in prestrukturi-
ranje podjetja in je to v skladu s pravili o reševanju in pre-
strukturiranju.

Osnova za določitev višine pomoči je število zaposle-
nih v podjetju v času dodelitve pomoči.

28. člen
Upravljanje shem pomoči na področju zaposlovanja je

v pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

2.6. Usposabljanje

29. člen
Pomoč za usposabljanje se lahko dodeli za izobraževa-

nje v obliki posebnega ali splošnega usposabljanja zaposle-
nih v podjetjih.

Posebno usposabljanje je namenjeno pridobitvi teore-
tičnega in praktičnega znanja, uporabljivo na sedanjem ozi-
roma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki
je koristnik pomoči.

Splošno usposabljanje je namenjeno pridobitvi splo-
šnega znanja.

30. člen
Pomoč se lahko dodeli v višini 50% upravičenih stroš-

kov pri splošnih in 25% upravičenih stroškov pri posebnih
usposabljanjih. Ta delež se lahko poveča:

– za 10 odstotnih točk za namen posebnega usposab-
ljanja in 20 odstotnih točk za namen splošnega usposablja-
nja v majhnih in srednjevelikih podjetjih;

– za 10 odstotnih točk v območjih (a) in za 5 odstotnih
točk v območjih (b).

Odstotne točke iz prejšnjega odstavka tega člena se
seštevajo.

31. člen
Upravičeni stroški za namen usposabljanja so:
– stroški inštruktorja,
– potni stroški inštruktorjev in tistih, ki se usposabljajo,
– ostali tekoči stroški,
– odpis instrumentov in opreme v skladu z obsegom

uporabe za namen usposabljanja,
– stroški svetovanja v povezavi s projektom usposablja-

nja,
– stroški udeležencev usposabljanja do višine vseh

upravičenih stroškov iz prejšnjih alinei.

32. člen
Upravljanje shem pomoči na področju usposabljanja je

v pristojnosti ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

2.7. Nazadujoča urbana območja

33. člen
Pomoč se lahko dodeli novim in že obstoječim majh-

nim podjetjem v nazadujočih urbanih območjih. Pogoji za
opredelitev nazadujočih urbanih območij so:

– geografska razpoznavnost in homogenost območja;
– število prebivalstva med 10.000 in 30.000, ki pripa-

da mestu z vsaj 100.000 prebivalci, s tem da ima komisija v
upravičenih primerih pravico odločati izven postavljenih ome-
jitev;

– nižje vrednosti socialnih in gospodarskih kazalcev v
primerjavi s povprečjem države in povprečjem mesta, kate-
remu to območje pripada.

Celotno prebivalstvo v nazadujočih urbanih območjih
ne sme presegati 1% celotnega prebivalstva države. V dolo-
čenih primerih lahko komisija na podlagi socialnih in gospo-
darskih kazalcev določi višjo mejo.

34. člen
Pomoč se lahko dodeli pod pogojem, da podjetje:
– nadaljuje s svojo osnovno ekonomsko dejavnostjo in

investira na območju, ki je označeno kot nazadujoče urbano
območje,

– zagotovi vsaj 20% novoodprtih delovnih mest prebi-
valcem nazadujočega urbanega območja.

Zgornja meja pomoči, ki se lahko dodeli, je 26% vred-
nosti investicije ali 10.000 EUR za novoodprto delovno
mesto.

35. člen
Upravičeni stroški za namen nazadujočih urbanih ob-

močij so:
– stroški začetnih investicij: materialne investicije (zem-

ljišča, zgradbe in oprema) in nematerialne investicije (nakup
patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega
znanja),

– stroški odpiranja novih delovnih mest.

36. člen
Upravljanje shem pomoči na področju nazadujočih ur-

banih območij je v pristojnosti ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj.
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3. REGIONALNI CILJI

37. člen
Namen regionalnih pomoči je pospešiti razvoj manj

razvitih območij (a) in območij (b), ki so opredeljena v regio-
nalni karti kot sestavnemu delu regionalne sheme.

38. člen
V območjih (a) se pomoč lahko dodeli za naslednje

namene:
1) začetne investicije (materialne in nematerialne) do

50% vrednosti investicije. V območjih, kjer je bruto domači
proizvod na prebivalca po kupni moči večji od 60% povpreč-
ja Evropske unije, pomoč ne sme preseči 40% vrednosti
investicije. Za majhna in srednjevelika podjetja se zgornja
meja poveča za 15 odstotnih točk;

2) odpiranje novih delovnih mest, če so le-ta povezana
z izvajanjem projekta začetnih investicij, do 50% stroškov
plač za dveletno obdobje, oziroma 40%, če je bruto domači
proizvod na prebivalca po kupni moči večji od 60% povpreč-
ja Evropske unije;

3) zmanjševanje tekočih izdatkov podjetja pod nasled-
njimi pogoji:

– prispeva k regionalnemu razvoju,
– je sorazmerna težavam, ki jih želi ublažiti,
– je časovno omejena in se postopoma zmanjšuje,
– ni namenjena spodbujanju izvoza.
V območjih (b) se pomoč lahko dodeli za naslednje

namene:
1) začetne investicije (materialne in nematerialne) do

20% vrednosti investicije. Pomoč v območjih z bruto doma-
čim proizvodom na prebivalca po kupni moči višjim in stop-
njo brezposelnosti nižjo od povprečja Evropske unije, ne
sme preseči 10% vrednosti investicije. Za majhna in sred-
njevelika podjetja se zgornja meja poveča za 10 odstotnih
točk;

2) odpiranje novih delovnih mest, če so le-ta povezana
z izvajanjem projekta začetnih investicij do 20% stroškov
plač za 2-letno obdobje oziroma 10% v regijah, kjer je bruto
domači proizvod na prebivalca po kupni moči višji in stopnja
brezposelnosti nižja od povprečja Evropske unije.

39. člen
Zgornja meja zajema vse pomoči, ne glede na to, iz

katerih regionalnih shem so dodeljene.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vred-

nosti investicije.
Investicijski projekti in novoodprta delovna mesta mo-

rajo ostati v regiji vsaj 5 let.

40. člen
Regionalne pomoči, namenjene velikim investicijskim

projektom, ki se izvajajo v okviru regionalnih shem, je po-
trebno priglasiti individualno, če ti projekti izpolnjujejo ene-
ga izmed naslednjih kriterijev:

– skupni obseg stroškov investicijskega projekta je večji
od 50 mio. EUR (za tekstilno in oblačilno industrijo znaša prag
15 mio. EUR), intenzivnost investicije je višja od 50% dovoljene
intenzivnosti za regionalne pomoči in pomoč za odprtje ali
ohranitev delovnega mesta presega 40.000 EUR (za tekstilno
in oblačilno industrijo znaša prag 30.000 EUR), ali če

– znesek pomoči presega 50 milijonov EUR.

41. člen
Upravičeni stroški za namen regionalnih ciljev so:
– stroški začetnih investicij: materialne investicije (zem-

ljišča, zgradbe in oprema) in nematerialne investicije (nakup

patentov, licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega
znanja) v primeru velikih podjetij le do 25%,

– stroški odpiranja novih delovnih mest,
– stroški tekočega poslovanja.

42. člen
Upravljanje shem pomoči na področju regionalnih po-

moči je v pristojnosti ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj.

4. SEKTORSKI CILJI

43. člen
V posameznih sektorjih veljajo vsa horizontalna in re-

gionalna pravila, razen če pravila za posamezni sektor po tej
uredbi ne določajo drugače.

4.1. Jeklarstvo

44. člen
Uporabljajo se pravila za jeklarske izdelke, ki jih vklju-

čuje Protokol 2 Evropskega sporazuma o pridružitvi med RS
na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS, št. 44/97).

45. člen
Upravljanje shem pomoči na področju jeklarstva je v

pristojnosti ministrstva za gospodarske dejavnosti.

4.2. Premogovništvo

46. člen
Pomoč premogovništvu mora zasledovati enega od na-

slednjih ciljev:
– prispevati k sposobnosti preživetja podjetja,
– reševanje socialnih in regionalnih problemov, ki na-

stajajo ob delnem zmanjšanju kapacitet ali ob zapiranju rud-
nikov,

– prilagoditev proizvodnje premoga okoljevarstvenim
standardom.

47. člen
Pomoč za redno poslovanje, namenjena pokrivanju raz-

lik med proizvodnimi stroški in prodajno ceno premoga, se
lahko dodeli pod naslednjimi pogoji:

– pomoč, izražena na tono premoga, ne sme presegati
razlike med proizvodnimi stroški in predvidenimi prihodki v
prihodnjem proizvodnem letu,

– pomoč se letno prilagaja na podlagi dejanskih stroš-
kov in prihodkov,

– pomoč ne sme povzročiti znižanja cen premoga na
tržišču v primerjavi s cenami primerljivega premoga iz tretjih
držav,

– pomoč ne sme izkrivljati konkurence med porabniki
premoga,

– komisiji mora biti predhodno predložen plan prestruk-
turiranja, modernizacije ali racionalizacije, ki kaže na izbolj-
šanje ekonomske sposobnosti podjetja z zmanjšanjem proi-
zvodnih stroškov.

Pomoč za pokrivanje izjemnih stroškov se lahko do-
deli za:

– pokrivanje stroškov, nastalih z modernizacijo, racio-
nalizacijo ali prestrukturiranjem, ki niso povezani s tekočo
proizvodnjo, pod pogojem, da pomoč ne preseže stroškov,
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– reševanje socialnih problemov, pod pogojem, da po-
moč vodi k prilagoditvi razmerja med stroški in koristmi
delovnega mesta v premogovništvu z ustreznim razmerjem v
drugih industrijah. Komisiji morajo biti posredovani osnovni
podatki za izračun omenjenega razmerja.

48. člen
Upravljanje shem pomoči na področju premogovništva

je v pristojnosti ministrstva za gospodarske dejavnosti.

4.3. Kopenski transport

49. člen
Pravila kopenskega transporta se nanašajo na podjet-

ja, ki opravljajo javne storitve v železniškem in cestnem
transportu.

50. člen
Pomoč kopenskemu transportu se lahko dodeli za:
– nadomestitev stroškov infrastrukture v podjetjih, ki

opravljajo posebno obliko transporta, ki ga drugim podjet-
jem ni treba nositi;

– pospeševanje raziskav in razvoja bolj ekonomičnih
transportnih sistemov in tehnologij;

– odpravljanje odvečnih zmogljivosti, ki povzročajo re-
sne strukturne probleme;

– razvoj kombiniranega transporta;
– reorganizacijo finančnega poslovanja javnih železnic.

51. člen
Upravljanje shem pomoči na področju kopenskega

transporta je v pristojnosti ministrstva za promet in zveze.

4.4. Kmetijstvo in ribištvo

52. člen
Pomoč v kmetijstvu mora prispevati k razvoju določenih

ekonomskih aktivnosti ali regij v kmetijstvu in biti v skladu z
ukrepi skupne organizacije trga.

Za kmetijstvo ne veljajo horizontalna pravila za majhna
in srednjevelika podjetja in regionalna pravila.

53. člen
Pomoč ribištvu mora spodbujati razvoj in prilagoditev

ribiške industrije, ki pod normalnimi tržnimi pogoji zaradi
nezadostne prilagodljivosti sektorja in omejenih finančnih
virov ne bi bila mogoča.

Regionalna pravila za območja (b) ne veljajo za ribolov
in vodne kulture.

54. člen
Upravljanje shem pomoči na področju kmetijstva in

ribištva je v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.

5. SPLOŠNA PRAVILA

5.1. Kapitalske naložbe države

55. člen
Delna ali celotna pridobitev kapitalskih deležev v obsto-

ječem podjetju, brez novih kapitalskih naložb, ne predstavlja
pomoči podjetju.

Nove kapitalske naložbe v podjetje pod pogoji, ki bi bili
sprejemljivi za zasebnega investitorja v normalnih tržnih raz-

merah, niso pomoč. Obvezno je letno poročanje komisiji o
deležih v podjetjih, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih
kriterijev:

– bilančna vsota je večja od 4 mio. EUR,
– letni promet je večji od 8 mio. EUR,
– zaposlenih je več kot 250 ljudi.

5.2. Finančni transferi javnim podjetjem

56. člen
Podatke o finančnih transferih (tekoči in investicijski

transferi) javnih sredstev v javna podjetja morajo organi drža-
ve in organi lokalnih samoupravnih skupnosti zbirati in hraniti
na način, iz katerega bo jasno razviden namen tako porab-
ljenih javnih sredstev. Tako zbrani podatki morajo biti na
razpolago komisiji pet let od konca leta, v katerem so bila ta
sredstva porabljena.

Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skup-
nosti, pristojni za dejavnost javnih podjetij, ki ustvarijo vsaj
50% letnega prometa s proizvodno dejavnostjo ali njihov
letni promet znaša več kot 250 mio. EUR, morajo v roku
petnajstih dni od dne objave letnega poslovnega poročila
javnega podjetja, le-to posredovati komisiji. Poročilo mora
poleg letnih računovodskih izkazov vsebovati tudi vse po-
trebne podatke, iz katerih je jasno razviden namen uporabe
javnih sredstev iz morebitnih finančnih transferjev državnih
organov in organov lokalnih samoupravnih skupnosti.

Določila tega člena se ne uporabljajo v primerih:
– finančnih tranferjev Banke Slovenije,
– finančnih transferjev v javna podjetja, katerih skupni

promet v dveh letih pred pridobitvijo javnih sredstev znaša
manj kot 40 mio. EUR. Za javne kreditne ustanove je ustrez-
no merilo bilančna vrednost, ki ne sme presegati 800 mio.
EUR,

– finančnih transferjev v obliki depozitov pri bankah in
hranilnicah, ki so uresničeni pod običajnimi tržnimi pogoji.

5.3. Državna poroštva

57. člen
Vsako državno poroštvo je potrebno priglasiti komisiji.
Državna poroštva praviloma ne vsebujejo elementov

pomoči, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
– posojilojemalec je ob izdaji poroštva sposoben izpol-

njevati obveznosti iz posojila ves čas trajanja posojila;
– posojilojemalec lahko dobi posojilo na finančnem

trgu po tržnih pogojih brez posredovanja države;
– državno poroštvo je povezano z določeno finančno

transakcijo, je omejeno po višini in po času trajanja;
– za državno poroštvo se zaračuna provizija.

5.4. Prodaja stvarnega državnega premoženja

58. člen
Stvarno državno premoženje po tej uredbi zajema zem-

ljišča in zgradbe.
Pri prodaji stvarnega državnega premoženja ni elemen-

tov pomoči, če se državno premoženje proda:
– preko objave, ki je odprta in brezpogojna in je spreje-

ta najboljša ali edina ponudba, ali
– brez objave, toda po tržni vrednosti na podlagi pred-

hodnega vrednotenja neodvisnega cenilca.
O obstoju pomoči pri prodaji stvarnega državnega pre-

moženja, ki ne izpolnjuje pogojev iz predhodnega odstavka,
presoja komisija na podlagi priglasitve.
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5.5. Izvozna kreditna zavarovanja

59. člen
Pravila veljajo za kratkoročna izvozna kreditna zavaro-

vanja pred komercialnimi riziki. Komercialni riziki, ki se jih
lahko zavaruje na trgu, so: odstop zasebnih dolžnikov od
pogodbe brez zakonitega vzroka, zavrnitev sprejema blaga
po pogodbi brez zakonitega vzroka, insolventnost zasebne-
ga dolžnika ali njegovega poroka ter neplačilo dolga po
pogodbi zasebnega dolžnika ali njegovega poroka. Zavaruje
se za dobo največ 2 leti.

Pomoč kratkoročnemu izvoznemu kreditnemu zavaro-
vanju ne sme vsebovati:

– državnih poroštev za posojila ali izgube,
– kakršnekoli razlike, v primerjavi z zasebnimi zavaro-

valci, pri obveznosti upoštevanja istih določil,
– davčne oprostitve,
– finančne pomoči v okoliščinah, pod katerimi zasebni

investitor pod normalnimi tržnimi pogoji ne bi investiral v
podjetje,

– dostop in uporabo javnih storitev pod ugodnejšimi
pogoji,

– pozavarovanja pod ugodnejšimi pogoji, kot so na
razpolago v zasebnem sektorju.

6. KONČNA DOLOČBA

60. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-17/2000-1
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2732. Uredba o spremembah uredbe o skupnih
osnovah in kriterijih za notranjo organizacijo in
sistemizacijo delovnih mest v organih državne
uprave

Na podlagi četrtega odstavka 3. člena zakona o delav-
cih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91,
18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97,
87/97 in 38/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o skupnih osnovah

in kriterijih za notranjo organizacijo
in sistemizacijo delovnih mest

v organih državne uprave

1. člen
V uredbi o skupnih osnovah in kriterijih za notranjo

organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v organih držav-
ne uprave (Uradni list RS, št. 24/98 in 56/98) se drugi
odstavek 28. člena spremeni tako, da se glasi:

“Za vodenje in odločanje v upravnem postopku se do-
loči strokovni izpit iz upravnega postopka.“.

2. člen
Tretji odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Za delovna mesta višjih upravnih delavcev se določi

univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba, če ni
enakega programa za pridobitev univerzitetne izobrazbe.“.

3. člen
V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za delov-

ne izkušnje štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je delavec
pridobil z opravljanjem del v organih državne uprave na
podobnih delovnih mestih ene stopnje nižje izobrazbe iste
smeri, razen pripravništva v eni stopnji nižje izobrazbe.“.

4. člen
Prvi in drugi odstavek 32. člena se spremenita tako, da

se glasita:
“Za delovna mesta višjih svetovalcev se določi najmanj

pet let delovnih izkušenj; svetovalcev predstojnika najmanj
šest let delovnih izkušenj; pomočnikov predstojnika najmanj
sedem let delovnih izkušenj; podsekretarjev, svetovalcev
Vlade Republike Slovenije, državnih podsekretarjev in gene-
ralnih sekretarjev pa najmanj osem let delovnih izkušenj.

Za delovna mesta načelnikov upravnih enot se določi
najmanj osem let delovnih izkušenj; pomočnikov načelnikov
upravne enote najmanj sedem let delovnih izkušenj; vodij
izpostav v upravni enoti in vodij notranjih organizacijskih
enot upravne enote najmanj šest let delovnih izkušenj; sve-
tovalcev načelnika v upravni enoti in višjih svetovalcev v
upravni enoti pa najmanj pet let delovnih izkušenj.“

Četrti odstavek 32. člena se spremeni tako, da se
glasi:

„ Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitet-
na ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino
krajše delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo. “.

5. člen
V besedilu NOMENKLATURE TIPIČNIH DELOVNIH

MEST se beseda “zahtevnejše“ nadomesti z besedo“ zah-
tevne” v ustreznih sklonih.

6. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v

TARIFNI SKUPINI: VII, VIII, IX, se prvi, drugi in tretji odstavek
besedila pod naslovom VIŠJI UPRAVNI DELAVCI spremeni-
jo tako, da se glasijo:

“Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe (tarifna skupina VII),

– delovne izkušnje najmanj 5 do najmanj 8 let.
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka

se za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo
delavci s specializacijo, magisterijem (tarifna skupina VIII) in
za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo
delavci z doktoratom ( tarifna skupina IX) določijo za tretjino
krajše delovne izkušnje, kot so določene za univerzitetno
oziroma visoko strokovno izobrazbo, ki jo je delavec dose-
gel z dodiplomskim študijem.

Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitetna
ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino krajše
delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo.“.

Pri zaporednih številkah 1 do 7 v delu z naslovom VIŠJI
UPRAVNI DELAVCI se besedilo pod naslovom Zahtevani
pogoji spremeni tako, da se glasi:
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“1. Generalni sekretar
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.

2. Državni podsekretar
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.

3. Svetovalec Vlade Republike Slovenije
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.

4. Podsekretar
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.

5. Pomočnik predstojnika
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe,

– najmanj 7 let delovnih izkušenj.

6. Svetovalec predstojnika
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe,

– najmanj 6 let delovnih izkušenj.

7. Višji svetovalec
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj. “.
Prvi, drugi in tretji odstavek besedila pod naslovom

VIŠJI UPRAVNI DELAVCI V UPRAVNIH ENOTAH se spreme-
nijo tako, da se glasijo:

“Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe (tarifna skupina VII),

– delovne izkušnje od najmanj 5 do najmanj 8 let.
Ne glede na določbo druge alinee prejšnjega odstavka

se za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo
delavci s specializacijo, magisterijem (tarifna skupina VIII) in
za delovna mesta višjih upravnih delavcev, ki jih opravljajo
delavci z doktoratom ( tarifna skupina IX) določijo za tretjino
krajše delovne izkušnje, kot so določene za univerzitetno
oziroma visoko strokovno izobrazbo, ki jo je delavec dose-
gel z dodiplomskim študijem.

Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitetna
ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino krajše
delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo. “.

Pri zaporednih številkah 1 do 6 v delu pod naslovom
VIŠJI UPRAVNI DELAVCI V UPRAVNIH ENOTAH se besedi-
lo pod naslovom Zahtevani pogoji spremeni tako, da se
glasi:

“1. Načelnik upravne enote
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.

2. Pomočnik načelnika upravne enote
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.

3. Vodja izpostave v upravni enoti
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.

4. Vodja notranje organizacijske enote v upravni enoti
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe,

– najmanj 6 let delovnih izkušenj.

5. Svetovalec načelnika v upravni enoti
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
6. Višji svetovalec
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobraz-

ba, če ni enakega programa za pridobitev univerzitetne izo-
brazbe,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj.”.
Drugi odstavek pod naslovom UPRAVNI DELAVCI IN

STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI se spremeni tako, da se
glasi:

“Za delovna mesta, za katera sta določeni univerzitetna
ali visoka strokovna izobrazba, se določijo za tretjino krajše
delovne izkušnje za univerzitetno izobrazbo. “.

Pri zaporednih številkah 4 in 6 v delu pod naslovom
UPRAVNI DELAVCI se besedilo pod naslovom Zahtevani
pogoji spremeni tako, da se glasi:

“4. Svetovalec I
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.

6. Svetovalec II
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 2 leti in 6 mesecev delovnih izkušenj.”
Pri zaporednih številkah 1 in 2 v delu pod naslovom

STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI se besedilo pod naslo-
vom Zahtevani pogoji spremeni tako, da se glasi:

“ 1. Višji strokovni sodelavec I
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.

1. Višji strokovni sodelavec II
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izo-

brazba,
– najmanj 2 leti in 6 mesecev delovnih izkušenj.”.

7. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v

TARIFNI SKUPINI: VI, se pri zaporednih številkah 1 in 2 pod
naslovom UPRAVNI DELAVCI opis delovnega mesta spre-
meni tako, da se glasi:
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“1. Referent I
– vodenje zahtevnih evidenc in priprava informacij na

njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dej-

stvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa
izdajo potrdila o dejstvu,

– vodenje zahtevnih upravnih postopkov na prvi
stopnji,

– opravljanje enostavnih upravnih nalog.

2. Referent II
– vodenje manj zahtevnih evidenc in priprava informa-

cij na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi

stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.“.
Naslov zaporedne številke 4 pod naslovom STROKO-

VNO TEHNIČNI DELAVCI se spremeni tako, da se glasi:
“4. Finančni referent II “.

8. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v

TARIFNI SKUPINI: V, se pri zaporednih številkah 1 in 2 pod
naslovom UPRAVNI DELAVCI opis delovnega mesta spre-
meni tako, da se glasi:

“1. Sodelavec I
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi

stopnji,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi

stopnji,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.

2. Sodelavec II
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi

stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz eno-

stavnih evidenc,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.”.

9. člen
V NOMENKLATURI TIPIČNIH DELOVNIH MEST, v

TARIFNI SKUPINI: V, se naslov zaporedne številke 3 pod
naslovom STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI spremeni ta-
ko, da se glasi:

“3. Grafični tehnik, gostinski tehnik in podobna delov-
na mesta“.

10. člen
Predstojnik, ki vodi delo organa državne uprave, mora

uskladiti akt o sistemizaciji delovnih mest s to uredbo najka-
sneje v šestih mesecih od uveljavitve te uredbe.

11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 110-02/98-4
Ljubljana, dne 19. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2733. Uredba o vrednosti meril za določitev območij s
posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila

Na podlagi 24. člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o vrednosti meril za določitev območij

s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi
občin, ki izpolnjujejo ta merila

1. člen
S to uredbo se določajo vrednosti meril za določitev

območij s posebnimi razvojnimi problemi in občine, ki izpol-
njujejo ta merila.

2. člen
Območja s posebnimi razvojnimi problemi se določajo

na podlagi naslednjih meril:
1. ekonomsko šibka območja oziroma občine so ob-

močja tistih občin, v katerih je v zadnjih treh letih znašala
bruto osnova za dohodnino na prebivalca največ 80 odstot-
kov v primerjavi z državnim povprečjem. Za ekonomsko
šibka območja se štejejo tudi občine, kjer je bil v zadnjih
desetih letih zabeležen upad števila prebivalstva;

2.a za območje s strukturnimi problemi in visoko brez-
poselnostjo se štejejo občine, v katerih je stopnja registrira-
ne brezposelnosti v zadnjih treh letih za več kot 20 odstot-
kov presegala državno povprečje;

2.b za območje s strukturnimi problemi se štejejo tudi
občine, kjer je delež delovno aktivnega prebivalstva zapo-
slenega v kmetijstvu od skupnega števila prebivalstva v zad-
njih treh letih za več kot 20 odstotkov presegal državno
povprečje;

3. za razvojno omejevana obmejna območja in območ-
ja z omejenimi dejavniki se štejejo občine:

a) kjer območja z omejenimi dejavniki presegajo 50
odstotkov površine občin in gre hkrati tudi za upad števila
prebivalstva v zadnjih desetih letih

b) ob meji z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, če leži več
kot polovica površine občine v desetkilometrskem obmej-
nem pasu ob upadanju števila prebivalstva v zadnjih desetih
letih; in občine ob meji s Hrvaško, če leži več kot polovica
površine v desetkilometrskem obmejnem pasu.

3. člen
Glede na merila iz 2. člena te uredbe in ob upoštevanju

razpoložljivih podatkov se za obdobje med leti 2000 in
2006 določijo območja oziroma občine s posebnimi razvoj-
nimi problemi:

1. za ekonomsko šibko območje se štejejo občine, v
katerih je v letu 1997 znašala bruto osnova za dohodnino na
prebivalca manj ali enako kot 80 odstotkov državnega pov-
prečja. Za ekonomsko šibka območja se štejejo tudi obči-
ne, kjer je bil indeks rasti prebivalstva v obdobju 1999/1991
pod 96. Te občine so: Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli,
Cankova, Cerkvenjak, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črno-
melj, Destrnik, Dobje, Dobrna, Dobrovnik- Dobronak, Dor-
nava, Duplek, Gorenja vas – Poljane, Gorišnica, Gornja
Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš – Ho-
dos, Juršinci, Kanal, Kidričevo, Kobarid, Kobilje, Kostel,
Kozje, Križevci, Kungota, Kuzma, Lenart, Lendava, Ljubno,
Ljutomer, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majš-
perk, Markovci, Mežica, Moravske Toplice, Muta, Nazarje,
Odranci, Oplotnica, Ormož, Osilnica, Pesnica, Podčetrtek,
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Podlehnik, Podvelka, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi,
Ravne na Koroškem, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Roga-
šovci, Rogatec, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenska Bistri-
ca, Slovenske Konjice, Sodražica, Solčava, Sveta Ana, Sve-
ti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Šentilj,
Šentjernej, Šentjur pri Celju, Škocjan, Šmarje pri Jelšah,
Štore, Tabor, Tišina, Trbovlje, Trnovska vas, Turnišče, Veli-
ka Polana, Veržej, Videm, Vitanje, Vransko, Vuzenica, Za-
vrč, Zreče, Žetale, Žužemberk;

2.a za območja s strukturnimi problemi se štejejo obči-
ne, v katerih je stopnja registrirane brezposelnosti v prvem
polletju 1999 za več kot 20 odstotkov presegala državno
povprečje. Te občine so: Benedikt, Cankova, Celje, Crkve-
njak, Črenšovci, Destrnik, Dobje, Dobrovnik-Dobronak, Dol
pri Ljubljani, Duplek, Gorišnica, Gornja Radgona, Grad,
Hajdina, Hoče – Slivnica, Hrastnik, Jesenice, Juršinci, Ki-
dričevo, Kočevje, Kostel, Krško, Kungota, Kuzma, Lenda-
va, Ljutomer, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majš-
perk, Maribor, Miklavž na Dravskem polju, Ormož, Osilnica,
Pesnica, Podlehnik, Podvelka, Ptuj, Puconci, Rače – Fram,
Radenci, Radlje ob Dravi, Razkrižje, Ribnica na Pohorju,
Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenske Konjice, Sol-
čava, Starše, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Sveti Jurij,
Šalovci, Šentilj, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore,
Trbovlje, Trnovska vas, Turnišče, Velike Lašče, Videm, Za-
vrč;

2.b za območja s strukturnimi problemi se štejejo tudi
občine, v katerih je delež delovno aktivnega prebivalstva v
kmetijstvu od skupnega števila prebivalstva v oktobru mese-
cu 1999 presegal za več kot 20 odstotkov državno pov-
prečje. Te občine so: Beltinci, Benedikt, Bistrica ob Sotli,
Bloke, Braslovče, Brda, Brežice, Cankova, Cerklje na Go-
renjskem, Cerkvenjak, Črenšovci, Črnomelj, Destrnik, Dob-
je, Dobrepolje, Dobrna, Dobrovnik–Dobronak, Dolenjske
Toplice, Dornava, Gorenja vas – Poljane, Gorišnica, Gornja
Radgona, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hajdina, Ho-
doš – Hodos, Ivančna Gorica, Juršinci, Kidričevo, Kobilje,
Kočevje, Kozje, Križevci, Krško, Kungota, Kuzma, Lenart,
Lendava, Ljubno, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Lu-
če, Lukovica, Majšperk, Markovci, Metlika, Mirna Peč, Mi-
slinja, Moravske Toplice, Mozirje, Murska Sobota, Nazarje,
Odranci, Ormož, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik,
Podvelka, Puconci, Radenci, Razkrižje, Ribnica na Pohorju,
Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Semič, Sevnica, Slo-
venske Konjice, Solčava, Starše, Sveta Ana, Sveti Andraž v
Slovenskih goricah, Sveti Jurij, Šalovci, Šentjernej, Šentjur
pri Celju, Škocjan, Šmarje pri Jelšah, Tabor, Tišina, Treb-
nje, Trnovska vas, Turnišče, Velika Polana, Velike Lašče,
Veržej, Videm, Vipava, Vitanje, Vransko, Zavrč, Žalec, Žeta-
le, Žužemberk;

3.a za območja z omejenimi dejavniki, kjer delež povr-
šine z omejenimi dejavniki presega 50 odstotkov površine in
kjer je bil indeks rasti prebivalstva v obdobju 1999/1991
pod 96. Te občine so: Bistrica ob Sotli, Črna na Koroškem,
Dobje, Dobrovnik-Dobronak, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš
– Hodos, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kozje, Kuzma, Lendava,
Loški Potok, Luče, Mežica, Moravske Toplice, Podvelka,
Puconci, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Roga-
šovci, Šalovci, Trbovlje, Velika Polana, Vitanje;

3.b za razvojno omejevana obmejna območja se šteje-
jo občine ob mejah z Italijo, Avstrijo in Madžarsko, če leži
več kot polovica površine v desetkilometrskem obmejnem
pasu in če se je število prebivalstva zmanjšalo tako, da je
znašal indeks rasti prebivalstva za obdobje 1999/1991 pod
96. Med razvojno omejevana obmejna območja pa sodijo
tudi občine ob meji s Hrvaško, če leži več kot polovica
površine v desetkilometrskem obmejnem pasu. Te občine

so: Bistrica ob Sotli, Brežice, Cankova, Črešnovci, Črna na
Koroškem, Črnomelj, Dobrovnik-Dobronak, Dornava, Gori-
šnica, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš – Hodos, Ilirska Bistri-
ca, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Kostel, Kozje, Kuzma,
Lendava, Ljutomer, Loška dolina, Loški Potok, Majšperk,
Markovci, Metlika, Mežica, Moravske Toplice, Odranci, Or-
mož, Osilnica, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Puconci,
Ravne na Koroškem, Razkrižje, Rogaška Slatina, Rogašov-
ci, Rogatec, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Velika
Polana, Videm, Zavrč, Žetale.

2. člen
Ministrstvo, pristojno za razvoj, bo enkrat letno prever-

jalo izpolnjevanje posameznih meril in po potrebi predlagalo
ustrezne spremembe te uredbe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 303-05/2000-1
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2734. Uredba o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni
opremi policije

Na podlagi 14. člena zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 49/98, 66/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o vozilih, plovilih, oborožitvi in posebni

opremi policije

1. člen
Ta uredba določa vozila in plovila policije (v nadaljeva-

nju: službena vozila policije), njihovo barvo in oznake, obo-
rožitev in posebno opremo policije.

2. člen
Službena vozila policije po tej uredbi so: civilna, patrulj-

na, intervencijska, terenska, oklepna in tovorna vozila ter
zračna in vodna plovila.

3. člen
Patruljna vozila in zračna plovila so belo modre barve,

vodna plovila so bele ali svetlo sive barve, intervencijska,
terenska, oklepna in tovorna vozila pa so modre barve.

4. člen
Patruljna, intervencijska in terenska vozila ter plovila

imajo posebne bele ali modre odsevne nalepke, napis
POLICIJA in simbol uniformirane policije iz 33. člena uredbe
o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije.

Izvedbe nalepk, napisov in simbolov so odvisne od
velikosti in tipov službenih vozil. Isti tipi vozil so enako ozna-
čeni.
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5. člen
Vozila iz 4. člena, razen zračnih plovil, imajo vgrajene

naprave za dajanje svetlobnih in zvočnih znakov ter registr-
sko tablico P (Policija). Vgrajene naprave za dajanje zvočnih
znakov, prenosne naprave za dajanje posebnih svetlobnih
znakov in registrsko tablico P (Policija) imajo lahko tudi
civilna vozila policije.

6. člen
Oborožitev policije sestavljajo: pištole, revolverji, av-

tomatske pištole, polavtomatske in avtomatske puške, br-
zostrelke, puškomitraljezi, mitraljezi, ostrostrelne puške,
puške šibrenice, ročne bombe, pirotehnična sredstva,
bombometi, lanserji plinskih in drugih sredstev, tromblon-
ske mine, loki, samostreli, ter naprave, pribor in strelivo za
to orožje.

Policisti in policistke so za opravljanje rednih nalog
oboroženi s pištolo do vključno kalibra 9 mm.

Predstojniki organizacijskih enot policije odredijo no-
šenje posamezne vrste orožja, odvisno od operativnih po-
treb in varnostnih razmer.

7. člen
Posebno opremo policije sestavljajo kriminalistično-teh-

nična sredstva in oprema, sredstva za specialno operativno
tehniko, sredstva in oprema za vzdrževanje in vzpostavljanje
javnega reda in miru, za urejanje in nadzor cestnega prome-
ta, za mejno kontrolo in varovanje državne meje, zaščitna
sredstva ter sredstva in oprema za zveze.

8. člen
Minister za notranje zadeve lahko na predlog general-

nega direktorja policije predpiše tudi druga službena vozila,
oborožitev ter posebno opremo policije.

Sistemizacijo in tipizacijo službenih vozil, oborožitve in
posebne opreme policije s posebnim aktom določi general-
ni direktor policije.

9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, prenehajo veljati

določbe XIII. in XIV. poglavja uredbe o nazivih delavcev
milice in delavcev kriminalistične službe, označbah funkcij,
uniformi, barvi, simbolu ministrstva in služb v Ministrstvu za
notranje zadeve, simbolu na posebej označenih policijskih
vozilih ter o oborožitvi in posebni opremi delavcev milice
(Uradni list SRS, št. 9/87 in 29/88 ter Uradni list RS, št.
8/90, 27/91 in 36/92).

10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 231-03/2000-1
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2735. Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za
dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni
regionalni razvoj

Na podlagi 20. člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o podrobnejših pogojih in merilih

za dodeljevanje spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa splošne pogoje in merila za dodelje-
vanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj ter
opredeljuje pogoje in merila za dodeljevanje regionalnih
spodbud Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj ter
Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slo-
venskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad).

2. člen
(opredelitev spodbud, pomembnih za skladni

regionalni razvoj)
Spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj

(v nadaljnjem besedilu: spodbude), sestavljajo nepovratna
in povratna sredstva ministrstev ter sredstva javnih skladov,
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in so namenjena
sofinanciranju regionalnih razvojnih programov.

3. člen
(usklajevanje spodbud na državni ravni)

Spodbude se usklajujejo in indikativno načrtujejo v ok-
viru državnega razvojnega programa Republike Slovenije in
v postopku priprave državnega proračuna, za kar v sodelo-
vanju s pristojnimi ministrstvi poskrbi Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: agen-
cija). O merilih in indikativnih alokacijah spodbud po regio-
nalnih razvojnih programih razpravlja in jih medresorsko us-
klajuje Svet za strukturno politiko.

4. člen
(prednostni nameni dodeljevanja)

Spodbude se prednostno dodeljujejo za:
a) sofinanciranje projektov za izvedbo podprogramov

sprejetega regionalnega razvojnega programa;
b) pripravo regionalnih razvojnih programov in pridobi-

vanje ustrezne dokumentacije za izvedbeni del regionalnega
razvojnega programa;

c) usposabljanje kadrov in regionalnih razvojnih agen-
cij za izvajanje regionalne strukturne politike.

5. člen
(pogoj dodeljevanja)

Spodbude se nanašajo na projekte, s katerimi se izva-
jajo podprogrami sprejetega regionalnega razvojnega pro-
grama, razen za projekte, ki so horizontalnega državnega
značaja. V tem primeru ministrstva in skladi vključenost pro-
jektov v regionalne razvojne programe upoštevajo kot dodat-
no prednost projekta pri izboru.
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6. člen
(merila dodeljevanja)

Pri dodeljevanju spodbud se upošteva prispevek k us-
tvarjanju novih in ohranjanju obstoječih produktivnih delov-
nih mest, prispevek k zmanjšanju neugodnih demografskih
gibanj ter prispevek k večji razvitosti širšega območja.

Prodrobnejša merila opredeli minister, ki dodeljuje
spodbude, pomembne za skladni regionalni razvoj.

7. člen
(prednostna območja dodeljevanja spodbud)

Spodbude se prednostno namenjajo projektom, ki se
izvajajo v statističnih regijah, ki ustrezajo kriterijem iz
19. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja. Seznam regij izda minister, pristojen za razvoj.

Spodbude se prednostno namenjajo tudi projektom, ki
se izvajajo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi po
22. členu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja. Pri tem se, glede na namen spodbud, vsebinsko
smiselno uporabljajo seznami občin, ki ustrezajo posamez-
nim skupinam območij s posebnimi razvojnimi problemi,
določenimi na podlagi 23. člena zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja.

8. člen
(sofinanciranje projektov)

Višino sofinanciranja projektov določajo ministrstva in
skladi glede na namen in obliko konkretne spodbude. Pro-
jektom, ki se izvajajo v občinah iz seznama A, ministrstva
dodatno povečajo stopnjo sofinanciranja za 20 odstotnih
točk, občinam iz seznama B za 15 odstotnih točk, iz sezna-
ma C pa za 10 odstotnih točk.

Občine iz seznamov od A do C se določijo na podlagi
naslednjih kriterijev: indeksa osnove za dohodnino, stopnje
brezposelnosti, indeksa rasti prebivalstva, deleža delovno
aktivnih kmetov v skupnem prebivalstvu ter obmejnosti.

Sezname občin določi minister, pristojen za razvoj.

9. člen
(način dodeljevanja spodbud)

Spodbude, ki se dodeljujejo preko javnih razpisov in
katerih nameni so sorodni oziroma se vsebinsko dopolnjuje-
jo, se dodeljujejo preko skupnega razpisa. Skupne razpise
iz tega člena uredbe oblikuje in pripravi sklad v sodelovanju
s pristojnimi ministrstvi in službami.

Pri spodbudah, ki se dodeljujejo s skupnim razpisom,
mora biti v razpisni komisiji zastopan predstavnik agencije.

10. člen
(spremljanje)

Uresničevanje določil za dodeljevanje spodbud iz te
uredbe spremlja agencija in o tem redno poroča Svetu za
strukturno politiko.

II. REGIONALNE SPODBUDE MINISTRSTVA
ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ IN SKLADA

11. člen
(nameni dodeljevanja)

Regionalne spodbude Ministrstva za ekonomske od-
nose in sklada se dodeljujejo za:

1. Sofinanciranje podjetniških projektov
Upravičenci so lahko gospodarske družbe, zadruge

oziroma zadružne zveze, fizične osebe, ki se ukvarjajo s
kmetijsko dejavnostjo, samostojni podjetniki in obrtniki, re-

gistrirani v Republiki Sloveniji in fizične osebe – začetniki (ki
se morajo inkorporirati po zaključku investicije) za sofinanci-
ranje projektov, s katerimi se izvajajo podprogrami usklaje-
nega regionalnega razvojnega programa.

Sredstva se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih po-
sojil, kapitalskih vložkov in poroštev.

Vrednost vseh dodeljenih sredstev ne sme preseči
40 odstotkov vrednosti projekta.

2. Izgradnjo naprav lokalne in regionalne infrastrukture
Investitorji so lahko občine z območij opredeljenih v

7. členu te uredbe za izgradnjo naprav lokalne in regionalne
infrastrukture.

Sredstva se dodeljujejo v obliki povratnih in nepovrat-
nih sredstev.

Vrednost dodeljenih sredstev ne sme preseči 50 od-
stotkov vrednosti investicije razen v primeru iz 8. člena ured-
be.

3. Izgradnjo podjetniške infrastrukture
Upravičenci so lahko občine ali druge organizacije, ki

jih občine in drugi nosilci regionalnega razvoja pooblastijo
za izvajanje projektov za izvajanje podprogramov usklajene-
ga regionalnega razvojnega programa.

Sredstva se dodeljujejo v obliki povratnih in nepovrat-
nih sredstev, kapitalskih deležev, jamstev ter s prenosom
državnega premoženja, skladno z veljavnimi predpisi.

Vrednost dodeljenih sredstev ne sme presegati 40 od-
stotkov vrednosti investicije.

4. Pripravo regionalnih razvojnih programov in pridobi-
vanje ustrezne dokumentacije ter pripravljalnih del za izved-
beni del regionalnega razvojnega programa

Upravičenci so regionalne razvojne agencije, evidenti-
rane pri agenciji, ki izpolnjujejo pogoje določene v pravilniku
o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne
razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00) (v nadaljnjem
besedilu: pravilnik).

Sredstva se dodelijo do 50 odstotkov vrednosti del.
5. Usposabljanje kadrov in regionalnih razvojnih agen-

cij za izvajanje regionalne strukturne politike
Upravičenci za sredstva so regionalne razvojne agenci-

je, evidentirane pri agenciji, ki izpolnjujejo pogoje določene
v pravilniku. Sredstva se dodeljujejo v obliki povratnih in
nepovratnih sredstev ter kapitalskih vložkov, skladno z ve-
ljavnimi predpisi.

Višina dodeljenih sredstev lahko doseže 40 odstotkov
vrednosti projekta.

Sklad na predlog agencije z naložbeno politiko za teko-
če leto opredeli, katere vrste spodbud in v kakšnem obsegu
bo izvajal za posamezne skupine regij in posamezne skupi-
ne območij s posebnimi razvojnimi problemi v tekočem letu.

12. člen
(pogoji dodeljevanja)

Pogoj za dodelitev sredstev iz 1., 2. in 3. točke iz
prejšnjega člena je obstoj projekta, ki pomeni izvedbo regio-
nalnega razvojnega programa.

Pogoj za dodeljevanje sredstev iz 4. in 5. točke iz
prejšnjega člena je predložitev sklepov občinskih svetov
večine lokalnih skupnosti statistične regije o pripravi regio-
nalnega razvojnega programa, pri čemer mora delež tam
živečega prebivalstva presegati 50 odstotkov prebivalstva
statistične regije.

Pogoj za financiranje podjetniških naložb je, da se spod-
bude dodeljujejo za začetne investicije in za odpiranje novih
delovnih mest, ki so povezane z ustvarjanjem novih delovnih
mest. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 odstot-
kov vrednosti investicije. Investicijski projekt in novo odprta
delovna mesta morajo ostati v regiji vsaj pet let.
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Spodbude se lahko dodelijo za tekoče poslovanje pod-
jetja pod pogojem, da pomoč prispeva k regionalnemu raz-
voju in da je višina pomoči sorazmerna težavam, ki jih želi
ublažiti. Pomoč mora biti časovno omejena in se mora po-
stopoma zmanjševati ter ne sme biti namenjena spodbujanju
izvoza.

Višina spodbud, ki imajo značaj državnih pomoči, ne
sme preseči 40 odstotkov vrednosti investicij oziroma stroš-
kov plač, vezanih na projekt za dvoletno obdobje. Najvišja
dovoljena stopnja regionalnih državnih pomoči se lahko po-
veča za 15 odstotnih točk, če gre za mala in srednjevelika
podjetja.

Podrobne kriterije, mejne vrednosti in pravne oblike
razpisnega postopka, dodeljevanja in zavarovanja spodbud
iz 1., 2. in 3. točke iz prejšnjega člena določi minister,
pristojen za razvoj.

13. člen
(merila za dodeljevanje spodbud)

Pri dodeljevanju regionalnih spodbud Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj ter sklada se bodo poleg meril
iz prvega odstavka 6. člena te uredbe upoštevala naslednja
merila:

– razvojna naravnanost projekta, za katerega se dode-
ljujejo sredstva (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopa-
nje na novih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest);

– ohranitev realne vrednosti dodeljenih sredstev;
– donosnost projekta, za katerega se dodeljujejo sreds-

tva;
– finančno konstrukcijo projekta, za katerega se dode-

ljujejo sredstva (obseg lastnih sredstev, namenjenih financi-
ranju projekta, obseg in vrsta drugih virov financiranja).

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti z večjim številom
točk po vrednotenju, upoštevajoč določila 7. člena ter prve-
ga odstavka 13. člena te uredbe.

14. člen
(način dodeljevanja spodbud)

Spodbude Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
ter sklada se praviloma dodeljujejo preko javnih razpisov.
Spodbude se lahko v okviru indikativnih alokacij za posa-
mezno regijo za tekoče leto dodelijo posameznim projektom
tudi neposredno na podlagi sprejetega regionalnega razvoj-
nega programa, pri čemer agencija v sodelovanju z regional-
nimi razvojnimi agencijami poskrbi za izbiro izvajalca z jav-
nim razpisom.

15. člen
(končna določba)

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

Št. 407-03/2000-1
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2736. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih
kontingentov  pri uvozu blaga v letu 2000

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carin-
ski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) ter v zvezi s 3., 4. in
9. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev ca-
rinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali
stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95 in
26/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih

kontingentov  pri uvozu blaga v letu 2000

1. člen
Priloga 4 k uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri

uvozu blaga v letu 2000 (Uradni list RS, št. 103/99 in
31/00) se dopolni tako, da se za tarifno številko 7326 90
doda besedilo, ki se glasi:

»7326 90 600 – – nemehanični ventilatorji,
žlebovi, strešniki, kljuke
in podobni izdelki, ki
se uporabljajo v gradbeništvu 5.0«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-06/98-10
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2737. Uredba o skupinskih izjemah

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o prepre-
čevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o skupinskih izjemah

1. člen
(namen uredbe)

Ta uredba določa skupine sporazumov, ki ob pogojih,
določenih v tretjem odstavku 5. člena in 9. členu zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99; v nadaljevanju: zakon) in tej uredbi, izpolnjujejo
pogoje za izjemo, določeno v tretjem odstavku 5. člena
zakona.

2. člen
(obseg izjeme za vertikalne sporazume)

(1) Prvi odstavek 5. člena zakona se ne uporablja za
sporazume med dvema ali več podjetji, kadar vsako od teh
podjetij za potrebe sporazuma deluje na različnih stopnjah
proizvodnje ali trgovine, in sporazumi določajo pogoje, pod
katerimi lahko stranke kupijo, prodajo ali preprodajo določe-
no blago ali storitve.
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(2) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena, ob-
sega naslednje skupine pogodb:

– pogodbe o ekskluzivni in selektivni distribuciji;
– pogodbe o ekskluzivni pravici do nabave;
– franšizne pogodbe;
– pogodbe, ki so vertikalni sporazumi v smislu določil

prvega odstavka tega člena in vsebujejo tudi določila o
odstopu izkoriščanja pravic industrijske lastnine, kadar je to
nujno, da kupec lahko pogodbeno blago ali storitve uporab-
lja, prodaja ali preprodaja in določila o odstopu niso glaven
namen pogodbe, pod pogojem, da glede pogodbenega
blaga oziroma storitev določila takšne pogodbe ne vsebuje-
jo omejitev, katerih cilj ali učinek je enak vertikalnim spora-
zumom, za katere ta uredba ne dopušča izjeme.

(3) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena, ve-
lja tudi za sporazume med podjetniškimi združenji in njihovi-
mi člani.

(4) Ekskluzivna distribucija je način distribucije, kjer se
dobavitelj odloči zagotavljati pogodbeno blago ali storitve,
neposredno ali posredno, samo enemu kupcu na upoštev-
nem trgu za določen namen ali nadaljnjo prodajo.

(5) Selektivna distribucija je način distribucije, kjer se
dobavitelj odloči zagotavljati določeno blago ali storitve, ne-
posredno ali posredno, samo distributerjem, izbranim na
podlagi določenih kriterijev, ki se s pogodbo zavezujejo, da
ne bodo zagotavljali tako pridobljenega blaga ali storitev
tretjim distributerjem.

(6) Ekskluzivna pravica do nabave je obveznost proda-
jalca, da vse proizvode ali storitve, ki so predmet sporazu-
ma, vključno z morebitnimi substituti, zagotavlja izključno
kupcu, s katerim ima sklenjen sporazum o ekskluzivni pravi-
ci do nabave.

(7) Kupec pomeni podjetje, ki na podlagi sporazuma,
kot ga opredeljuje prvi odstavek tega člena, prodaja blago
ali storitve za račun drugega podjetja.

3. člen
(neveljavnost izjeme za določene

vertikalne sporazume)
Izjema, določena v prvem odstavku 2. člena, ne velja

za vertikalne sporazume, ki imajo, neposredno ali posred-
no, za cilj:

– omejitev prodaje končnim uporabnikom kupcu, ki
deluje na stopnji trgovine na debelo,

– omejitev kupca, da prodaja sestavne dele, dobavlje-
ne za potrebe vgradnje, strankam, ki bi jih uporabile za
izdelavo iste vrste blaga, kot ga dobavlja dobavitelj;

– omejitev aktivne in pasivne prodaje končnim uporab-
nikom s strani članov selektivnega sistema distribucije, ka-
dar ti delujejo na stopnji maloprodaje;

– omejitev navzkrižne dobave med dobavitelji, ki so
člani selektivnega sistema distribucije, vključno z omejitvami
med člani, ki delujejo na različnih stopnjah trgovine;

– omejitev, ki članom selektivnega sistema distribucije
prepovedujejo prodajo drugim distributerjem;

– omejitev, dogovorjeno med dobaviteljem sestavnih
delov in kupcem, ki te sestavne dele vgrajuje, ki omejuje
dobavitelju prodajo sestavnih delov kot rezervnih delov konč-
nim uporabnikom ali serviserjem, oziroma drugim ponudni-
kom storitev, ki jim kupec ni zaupal popravila ali servisiranja
svojega blaga;

– teritorialno omejitev, ki določi, na katerem področju
oziroma katerim strankam lahko kupec prodaja pogodbeno
blago oziroma storitve, razen omejitve aktivnih prodaj v eks-
kluzivno območje oziroma ekskluzivni skupini strank, rezer-
virano za dobavitelja oziroma podeljeno z njegove strani
drugemu kupcu, kadar takšna omejitev ne preprečuje pro-
daje s strani kupčevih strank.

4. člen
(neveljavnost izjeme za določene obveznosti

v vertikalnih sporazumih)
(1) Izjema, določena v prvem odstavku 2. člena, ne

velja za naslednje obveznosti, ki jih vsebujejo vertikalni spo-
razumi:

– vsaka neposredna ali posredna obveznost nekonku-
rence, katere časovno obdobje je nedoločeno ali daljše od
petih let;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere kupec po prenehanju sporazuma ne sme izdelovati,
kupovati ali prodajati blaga oziroma storitev, razen v primeru,
da se taka obveznost nanaša na blago oziroma storitve,
konkurenčne pogodbenemu blagu oziroma storitvam, in je
hkrati neizogibna za zaščito know-how, prenesenega na
kupca od dobavitelja, pod pogojem, da je obveznost nekon-
kurence časovno omejena na obdobje do enega leta od
prenehanja sporazuma;

– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi
katere člani sistema selektivne distribucije ne zagotavljajo
blaga ali storitev določenih konkurenčnih dobaviteljev.

(2) Obveznost nekonkurence pomeni neposredno ali
posredno obveznost udeleženca sporazuma, da kupi od
drugega udeleženca sporazuma ali drugih udeležencev spo-
razuma oziroma od tretjih oseb, ki jih določi drugi udeleže-
nec sporazuma, več kot 80% vseh količin pogodbenega
blaga ali storitev in/ali njihovih substitutov na upoštevnem
trgu, izračunano na osnovi vrednosti nakupov v predhod-
nem poslovnem letu.

(3) Obveznost nekonkurence je tudi vsaka neposredna
ali posredna obveznost, ki je vzrok, da se udeleženec verti-
kalnega sporazuma odpoveduje razvoju, proizvodnji, trgovi-
ni, vključno z nabavo, prodajo in promocijo, blaga ali stori-
tev, ki je predmet sporazuma, ali ki pomeni substitut pred-
metu sporazuma.

5. člen
(obseg izjeme za horizontalne sporazume)

(1) Prvi odstavek 5. člena zakona se ne uporablja za
sporazume med dvema ali več podjetji, kadar vsako od teh
podjetij za potrebe sporazuma deluje na isti stopnji proizvod-
nje ali trgovine, in sporazumi, kot so opredeljeni v drugem
odstavku tega člena, določajo pogoje nastopanja na trgu.

(2) Izjema, določena v prvem odstavku tega člena, za-
jema naslednje skupine pogodb:

– licenčne pogodbe;
– pogodbe o uporabi drugih pravic industrijske last-

nine;
– pogodbe o prenosu znanja in izkušenj (know-how);
– druge pogodbe o prenosu tehnologije;
– pogodbe o razvoju in raziskovanju;
– pogodbe o specializaciji;
– pogodbe o skupnih vlaganjih.
(3) Skupina sporazumov, določena v drugem odstav-

ku tega člena, ne vključuje licenčnih sporazumov med
konkurenčnimi podjetji z deleži v skupnem podjetju (joint
venture), ali med enim izmed njih in skupnim podjetjem,
kadar je licenčni sporazum povezan z dejavnostjo skupne-
ga podjetja.

(4) Skupina sporazumov, določena v drugem odstavku
tega člena, ne vključuje sporazumov, pri katerih ena stranka
odstopi drugi stranki pravico koriščenja patenta, blagovne
ali storitvene znamke ali know-how in druga stranka v zame-
no odstopi prvi stranki pravico koriščenja patenta, blagovne
ali storitvene znamke ali know-how ali pravico ekskluzivne
prodaje, pod pogojem, da sta stranki konkurenčni podjetji
glede predmeta pogodbe.
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(5) Določilo četrtega odstavka tega člena velja tudi v
primeru, če sta stranki sklenili ločene sporazume ali pa
sporazume preko povezanih podjetij, razen sporazumov,
kjer stranke nimajo ozemeljskih omejitev v zvezi z izdelavo,
uporabo oziroma dajanjem na tržišče licenčnih izdelkov ali
uporabo licenčne tehnologije.

(6) Skupina sporazumov, določena v drugem odstavku
tega člena, vključuje licenčne sporazume, pri katerih se
pravice in obveznosti nosilca pravice in prevzemnika pravice
prenašajo na povezana podjetja z njima.

6. člen
(neveljavnost izjeme za določene horizontalne

sporazume)
Izjema, določena v prvem odstavku 5. člena te ured-

be, ne velja za horizontalne sporazume, ki imajo, nepo-
sredno ali posredno, za cilj omejevanje konkurence med
udeleženci sporazuma v smislu določil drugega odstavka
5. člena zakona.

7. člen
(neveljavnost izjeme za določene obveznosti v sporazumih

o odstopu koriščenja patenta
in prenosu know-how)

Izjema, določena v prvem odstavku 5. člena, ne velja
za naslednje obveznosti, ki jih vsebujejo sporazumi o odsto-
pu koriščenja patenta ali know-how:

– omejitev stranke pri določanju cene, dela cene ali
popusta pri licenčnem izdelku;

– vzpostavitev nekonkurence v smislu določil tretjega
odstavka 4. člena te uredbe;

– zaveza prejemnika licence, da v celoti ali delno pre-
nese pravice v zvezi s tehničnimi izboljšavami na dajatelja
licence;

– določanje količine licenčnih izdelkov, ki jih stranka
lahko proizvaja in/ali prodaja;

– teritorialna omejitev, ki se izkazuje v prepovedi pro-
daje izven domicilnega območja in/ali je usmerjena v terito-
rialno delitev domicilnega trga.

8. člen
(mejni tržni deleži)

(1) Izjema za skupine vertikalnih sporazumov, določe-
na v prvem odstavku 2. člena te uredbe, velja pod pogojem,
da tržni delež dobavitelja ne presega 30% upoštevnega
proizvoda ali storitve na trgu Republike Slovenije.

(2) Izjema za skupine vertikalnih sporazumov, ki se na-
našajo na ekskluzivno pravico do nabave, v smislu določil
šestega odstavka 2. člena te uredbe, velja v primeru, da
tržni delež kupca na področju nabave upoštevnega proizvo-
da na trgu Republike Slovenije ne presega 30%.

(3) Izjema za skupine horizontalnih sporazumov, dolo-
čena v prvem odstavku 5. člena te uredbe, ki se nanaša na
prenos pravic iz patenta in know-how, velja v primeru, da
tržni delež prejemnika licence ne presega 30%.

(4) Minister, pristojen za ekonomske odnose in razvoj,
izda v šestdesetih dneh po uveljavitvi te uredbe navodilo o
načinu izračuna tržnega deleža.

9. člen
(prehodna določba)

(1) Urad za varstvo konkurence obvesti podjetja, ki so
vložila zahteve za posamične izjeme v skladu z določili 7.
člena zakona in izpolnjujejo pogoje za izjemo po tej uredbi,
da velja izjema za zahtevane sporazume z začetkom veljav-
nosti uredbe.

(2) V primeru, da zahteva, vložena na podlagi 7. člena
zakona, ne izpolnjuje pogojev iz te uredbe, Urad za varstvo
konkurence nadaljuje s postopkom za podelitev posamične
izjeme, v skladu z določbami zakona.

10. člen
(začetek veljavnosti uredbe)

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

Št. 330-05/2000-1
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2738. Odlok o dopolnitvah odloka o organizaciji in
delovnem področju Službe Vlade Republike
Slovenije za zakonodajo

Na podlagi 23. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

O D L O K
o dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem

področju Službe Vlade Republike Slovenije
za zakonodajo

1. člen
V 6. členu odloka o organizaciji in delovnem področju

Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (Uradni list
RS, št. 34/96) se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

»V primeru iz tretjega odstavka 4. člena tega odloka
lahko vlada na predlog ministra brez resorja imenuje enega
ali več namestnikov.«.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 118-00/2000
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2739. Sklep o spremembah sklepa o določitvi
protokolarnih pravil

Na podlagi 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) je Vlada Republike Slovenije na 2. seji dne 15. 6.
2000 sprejela
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S K L E P
o spremembah sklepa o določitvi protokolarnih

pravil

Prvi odstavek 40. člena sklepa o določitvi protokolar-
nih pravil (Uradni list RS, št. 36/94, 24/95 in 14/99) se
spremeni tako, da se glasi:

“Na koncu tekočega koledarskega leta koordinacijski
odbor, ki ga sestavljajo predstavnik kabineta predsednika
Državnega zbora Republike Slovenije, sekretar Državnega
sveta, predstavnik Urada predsednika Republike Slovenije,
predstavnik Urada predsednika Vlade Republike Slovenije,
predstavnik Ministrstva za obrambo, sekretar Ustavnega so-
dišča Republike Slovenije in sekretar Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije, sestavi terminski plan pomembnejših
proslav in prireditev državnega pomena v naslednjem letu in
določi način in obseg počastitve posameznih dogodkov,
usklajuje izbiro govornika, udeležbo častne enote Sloven-
ske vojske in druge podrobnosti.”

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

listu Republike Slovenije.

Št. 003-01/99-01
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2740. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in
nalogah Sveta za strukturno politiko

Na podlagi 15. člena zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99) je Vlada
Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah

Sveta za strukturno politiko

1. člen
Ustanovi se Svet za strukturno politiko (v nadaljnjem

besedilu: svet).

2. člen
Svet je usklajevalni organ Vlade Republike Slovenije (v

nadaljnjem besedilu: vlada) za področje strukturne politike
in regionalnega razvoja.

3. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
a) obravnava in z vidika skladnega regionalnega razvoja

in vključevanja Slovenije v mednarodno strukturno pomoč,
ureja in medresorsko usklajuje dokumente dolgoročnega
razvojnega načrtovanja:

– strategijo gospodarskega razvoja Slovenije,
– razvojne strategije in nacionalne programe sektorjev

in področij,
– regionalne razvojne programe,
– državni razvojni program Republike Slovenije;

b) usklajuje pobude in predlaga vladi spremembe in
dopolnitve dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtova-
nja iz prejšnje točke, ministru, pristojnemu za prostor, pa
predlaga pripravo oziroma spremembe ustreznih prostor-
skih aktov iz državne pristojnosti;

c) na podlagi predhodnega mnenja Agencije Republi-
ke Slovenije za regionalni razvoj obravnava regionalne raz-
vojne programe in jih medresorsko usklajuje;

d) spremlja izvajanje Državnega razvojnega programa
Republike Slovenije preko obravnave rednih poročil Agenci-
je Republike Slovenije za regionalni razvoj in izrednih poro-
čil, če tako narekujejo utemeljeni razlogi;

e) obravnava in usklajuje izhodišča za pripravo prora-
čunskega memoranduma v delu, ki se nanaša na izvajanje
dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja z vidika
uresničevanja teh dokumentov in vidika skladnega regional-
nega razvoja;

f) obravnava načrt razvojnih programov proračuna v de-
lu, ki se nanaša na izvajanje Državnega razvojnega progra-
ma Republike Slovenije in z vidika uresničevanja tega pro-
grama;

g) medresorsko usklajuje spodbude ter druge oblike
pomoči in aktivnosti, pomembne za skladni regionalni raz-
voj;

h) obravnava in medresorsko usklajuje pripravo med-
narodnih pogodb o sofinanciranju Državnega razvojnega pro-
grama Republike Slovenije, v času izvajanja tega programa
pa usklajuje tekoče odločitve ter politiko ministrstev in vlade
do mednarodnih finančnih skladov in tujih donatorjev;

i) opravlja druge naloge, povezane s strukturno in re-
gionalno politiko.

4. člen
Svet sestavljajo stalni člani sveta:
– minister, pristojen za razvoj,
– minister, pristojen za okolje in prostor,
– minister, pristojen za delo, družino in socialne zadeve,
– minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-

hrano,
– minister, pristojen za promet in zveze,
– minister, pristojen za finance,
– minister, pristojen za gospodarske dejavnosti,
– minister, pristojen za malo gospodarstvo in turizem,
– minister, pristojen za šolstvo in šport,
– predstojnik službe za lokalno samoupravo.
Po potrebi se na seje sveta vabi tudi predstojnike dru-

gih ministrstev in služb.

5. člen
Svet vodi minister, pristojen za razvoj, ki je predsednik

sveta.
Predsednik je za delo sveta odgovoren predsedniku

vlade in vladi.

6. člen
Namestnik predsednika za opravljanje njegovih nalog v

svetu je minister, pristojen za okolje in prostor.
Namestnik nadomešča predsednika, kadar je odsoten

ali zadržan in pomaga predsedniku pri vodenju sveta.

7. člen
Notranjo organizacijo in delo ureja svet s poslovnikom.

8. člen
Administrativno in strokovno podporo svetu zagotavlja

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj – področje re-
gionalnega razvoja.
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9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 026-38/2000-1
Ljubljana, dne 22. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

2742. Odredba o spremembi odredbe o označevanju
in registraciji govedi

Na podlagi dvanajste alinee 114. člena zakona o vete-
rinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96, 98/99,
101/99 in 8/00) in drugega odstavka 20. člena zakona o
ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o označevanju

in registraciji govedi

1. člen
V drugem in tretjem odstavku 21. člena odredbe o

označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99)
se besedilo »1. 7. 2000« nadomesti z besedilom »1. 1.
2001«.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-170/99-1
Ljubljana, dne 26. junija 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2741. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi

Na podlagi 4. člena in prvega odstavka 17. člena
zakona o nadzoru državnih pomoči (Uradni list RS, št.
1/00) je Vlada Republike Slovenije na 3. seji dne 19. 6.
2000 sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o ustanovitvi in sestavi
Komisije za nadzor nad državnimi pomočmi

1. člen
V 1. členu sklepa o ustanovitvi in sestavi Komisije za

nadzor nad državnimi pomočmi (Uradni list RS, št. 23/00)
se dosedanji član Milan Lah nadomesti z novim članom
dr. Dragom Maroltom, univ. dipl. pravnikom in univ. dipl.
ekonomistom, upokojenec, Berčičeva 7b, Ljubljana Polje.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 026-17/98-7
Ljubljana, dne 19. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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