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VLADA
3253.

Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o
kategorizaciji državnih cest

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi in dopolnitvi uredbe
o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS,
št. 33/98, 48/99 in 102/99) se v 3. členu spremeni določitev poteka avtoceste, označene s številko A1, tako da se
glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

Konec
na

A1

meja A

Šentilj – Pesnica [– Maribor (Tezno) –] Maribor (Ptujska cesta) –
Slivnica – Celje – Arja vas – Vransko – Ločica [– Ljubljana (Zadobrova) –]
Malence – Kozarje – Razdrto – Divača – Kozina [– Dekani –] križišče
Dekani – Koper

Dolžina
(v km)

11 173,589

Namen
uporabe

MV*

2. člen
V 8. členu uredbe se doda nova regionalna cesta II.
reda, označena s številko 448, katere potek se glasi:
Številka
ceste

Začetek
na

Potek ceste

450

13

Hoče – letališče Maribor

Konec
na

Dolžina
(v km)

Namen
uporabe

letališče Maribor

4,460

MP

3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 340-38/97-5
Ljubljana, dne 29. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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3254.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga

Na podlagi 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95),
13., 18. in 31. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni
list SRS, št. 17/78 in 29/86), 8., 9., 25. in 36. člena
zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št. 42/73), v
zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), drugega odstavka 3.
člena pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (Uradni list
SFRJ, št. 10/70) in točke C.2. Akta o notifikaciji nasledstva
glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitarji tri glavne jedrske sile (Uradni list RS, št. 14/92) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi
režima izvoza in uvoza določenega blaga

Uradni list Republike Slovenije

3255.

Na podlagi 81. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst
1. člen
V 1. členu uredbe o zavarovanju ogroženih živalskih
vrst, se v alinei, ki navaja kormorane, za besedilom “kormorani (družina Phalacrocoracidae), vse vrste“ doda besedilo
“razen kontinentalne podvrste velikega kormorana (Phalacrocorax carbo sinensis)“.
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-06/2000-1
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

1. člen
V uredbi o določitvi režima izvoza in uvoza določenega
blaga (Uradni list RS, št. 17/99, 1/00 in 45/00) se v 3.
členu v zadnji alinei številka “10“ nadomesti s številko “0“.
2. člen
V prilogi 1 k uredbi se:
– pri tarifnih oznakah od 0703 10 110 do vključno
1004 00 001, od 1008 10 001 do vključno 1207 60 100,
od 1209 11 00 do vključno 1209 91 900 in 1209 99 990
črta režim uvoza “S5“,
– pri tarifnih oznakah 2309 90 931 in 2309 90 939
se črta režim uvoza “S0“,
– pri tarifni oznaki 3002 10 100 se črtata režima uvoza
in izvoza “D31“ in “S02“ ter opombi 1 in 2 s pripadajočim
besedilom,
– pri tarifnih oznakah 2106 90 981, 2524 00 300,
2524 00 800, 2921 49 909, 2933 31 000, od 3002 10
910 do vključno 3002 90 901, 3002 90 909, 3822 00
001 ter od 6811 10 000 do vključno 6813 90 900 črta
režim izvoza in uvoza “D3“,
– pri tarifnih oznakah 3601 00 001 in 3601 00 009
režim izvoza in uvoza “D14“ nadomesti z režimom izvoza in
uvoza “D1“ in se črta opomba 4 s pripadajočim besedilom,
– pri tarifni oznaki 0602 90 410 doda režim uvoza
“S5“,
– pri tarifnih oznakah od 2844 10 100 do vključno
2844 30 990 doda režim izvoza in uvoza “D8“.
3. člen
V prilogi 2 k uredbi se pri vseh tarifnih oznakah črta
režim izvoza “D8“.
4. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 332-01/98-4
Ljubljana, dne 27. julija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
zavarovanju ogroženih živalskih vrst

Vlada Republika Slovenija
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3256.

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
organizaciji in delovnem področju Službe Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo

Na podlagi tretjega odstavka 21. člena in prvega odstavka 23. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) izdaja
Vlada Republike Slovenije

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o organizaciji
in delovnem področju Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Službe
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo (Uradni
list RS, št. 68/96) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
“4. člen
Službo vodi direktor.
Direktorja službe imenuje in razrešuje vlada na predlog
predsednika vlade.
Vlada lahko na predlog predsednika vlade poveri vodenje službe ministru.“.
2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:
“4.a člen
Pri vodenju službe ima direktor enaka pooblastila, kot
jih ima minister pri vodenju ministrstva.
Direktor službe ima namestnika. Namestnik nadomešča direktorja, kadar je odsoten ali zadržan.
Direktor je za delo službe odgovoren predsedniku vlade in vladi.“.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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Št. 912-10/98-8
Ljubljana, dne 9. marca 2000.
Vlada Republike Slovenije

Št. 023-26/2000-1
Ljubljana, dne 27. julija 2000.

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3257.

Odlok o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v Celovcu

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97,
23/99) na predlog ministra za zunanje zadeve, Vlada Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v Celovcu
Jožef Jeraj se razreši dolžnosti generalnega konzula
Republike Slovenije v Celovcu.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3259.

Sklep o postavitvi častnega konzula v
Singapurju

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o postavitvi častnega konzula v Singapurju
1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Singapurju
se postavi Gerald Lim Thien Su.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 912-10/98-8
Ljubljana, dne 9. marca 2000.

Št. 117-02/98-12
Ljubljana, dne 20. julija 2000.

Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3258.

Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v
Singapurju

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) na predlog ministra za zunanje
zadeve Vlada Republike Slovenije izdaja

SKLEP
o odprtju konzulata Republike Slovenije v
Singapurju
1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Singapurju
na čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje Konzulata Republike Slovenije v
Singapurju obsega državo Republiko Singapur.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju gospodarskih, kulturnih in znanstvenih odnosov Republike Slovenije z
Republiko Singapur.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3260.

Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih in
divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo
od domačih in divjih prašičev iz dežel
Brandenburg, Spodnja Saška in Severno
Porenje-Westfalija v Republiki Nemčiji

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
98/99, 101/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza in prevoza pošiljk domačih in divjih
prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od
domačih in divjih prašičev iz dežel Brandenburg,
Spodnja Saška in Severno Porenje-Westfalija v
Republiki Nemčiji
I
Odredba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk domačih
in divjih prašičev ter surovin in izdelkov, ki izvirajo od domačih
in divjih prašičev iz dežel Brandenburg, Spodnja Saška in
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Severno Porenje-Westfalija v Republiki Nemčiji (Uradni list
RS, št. 78/99), preneha veljati.
II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-113/99-1
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3261.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in standardih v poklicnih in
strokovnih šolah

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
22/00) izdaja minister za šolstvo in šport

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o
normativih in standardih v poklicnih in strokovnih
šolah
I
V 1.4. točki III poglavja odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah (Uradni list RS, št.
45/98 in 70/99) se besedilo prvega odstavka spremeni
tako, da se glasi:
“Kriterij za vrednotenje dela razrednika:
– v prvem letniku ter v poklicnem tečaju sta dve uri
pouka na teden,
– v zaključnem letniku, razen v 3. letniku programa
nižjega poklicnega izobraževanja ter programa srednjega
poklicnega izobraževanja z dualno organizacijo izobraževanja, sta dve uri pouka na teden,
– v ostalih letnikih ter 3. letniku programa nižjega poklicnega izobraževanja in programa srednjega poklicnega
izobraževanja z dualno organizacijo izobraževanja je ena ura
pouka na teden.”.
II
V 5.12. točki poglavja VII se doda nov četrti odstavek,
ki se glasi:
“Za oddelke, določene v skladu z drugim odstavkom
točke 5.8. in drugim odstavkom točke 5.9. te odredbe, šola
ne potrebuje soglasja pristojnega upravnega organa.”.
III
V 6.1. točki poglavja VIII se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število
dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.”
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti.
IV
V 6.2. točki poglavja VIII se na koncu drugega odstavka pika nadomesti z vejico, za njo pa doda besedilo, ki se
glasi: “pri čemer lahko šola, ki ima najmanj tri oddelke 1.
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letnika istega programa srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja, oblikuje eno skupino več,
kot je skupin pri prvem tujem jeziku, če gre za dva tuja
jezika, oziroma za en tuji jezik več, kot je prvih tujih jezikov.”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Dopolnitev iz drugega odstavka te točke začne veljati
za 1. letnike v šolskem letu 2000/01 in se v naslednjih
šolskih letih postopoma uvaja v višje letnike.”.
V
V 6.6. točki poglavja VIII se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo drugi,
tretji in četrti.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število
dijakov posameznega programa istega letnika deli z ustreznim številom iz prvih treh alinej prvega odstavka (10., 17.,
14., 13.), tretjega odstavka (4., 11., 13., 5., 2.) ali četrtega
odstavka (10) te točke.”.
VI
V 7.3. točki poglavja IX se za besedilom “specifičnih
prostorskih pogojev šole” doda besedilo “oziroma specifične organizacije pouka”.
VII
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2000 dalje.
Št. 011-0189/2000
Ljubljana, dne 25. julija 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Lovro Šturm l. r.

3262.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o normativih in standardih v splošnih in
strokovnih gimnazijah

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
22/00) izdaja minister za šolstvo in šport

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o
normativih in standardih v splošnih in strokovnih
gimnazijah
I
V odredbi o normativih in standardih v splošnih in strokovnih gimnazijah (Uradni list RS, št. 45/98) se v 1.1. točki
poglavja II v prvi in drugi alinei prvega odstavka besedilo “od
tega 3 ure kot individualni pouk, če poučuje pet in več ur v
športnih oddelkih in ne opravlja nalog športnega ali pedagoškega koordinatorja,” črta.
Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Za posebne naloge učiteljev, ki poučujejo v športnih
oddelkih gimnazijskega programa (svetovanje in učna pomoč, preverjanje in ocenjevanje znanja ter druge oblike
individualnega dela), ne opravljajo pa nalog športnega ali
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pedagoškega koordinatorja, se prizna skupaj povprečno
največ 9 ur tedensko na oddelek.
Ure individualnega dela se vrednotijo kot ure pouka v
okviru polnega delovnega časa.”.
II
V 1.4. točki poglavja III se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
“Kriterij za vrednotenje razredništva na umetniški gimnaziji dijakom, ki se vzporedno izobražujejo v programu umetniške gimnazije glasbene in plesne smeri, je 1 ura letno na
dijaka.”.
III
V 5.9. točki poglavja VII se doda nov tretji odstavek, ki
se glasi:
“Za oddelke, določene v skladu z drugim odstavkom
točke 5.6., šola ne potrebuje soglasja pristojnega upravnega organa.”.
IV
Naslov 6.1. točke poglavja VIII se spremeni tako, da se
glasi:
“Splošnoizobraževalni predmeti”.
V prvem odstavku se veznik “in” nadomesti z vejico, za
besedo “fizika” pa se vstavi besedilo “in geografija”.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število
dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.”.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in
četrti.
V
V 6.2. točki poglavja VIII se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
“Število skupin se praviloma določi tako, da se število
dijakov posameznega programa istega letnika deli s 17.”.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji.
VI
Naslov 6.10. točke poglavja VIII se spremeni tako, da
se glasi:
“Izbirni strokovni maturitetni predmeti ter izbirni strokovni predmeti”:
Besedilo te točke se spremeni tako, da se glasi:
“Pri izbirnih strokovnih maturitetnih predmetih ter izbirnih strokovnih predmetih v tehniški gimnaziji lahko šola oblikuje eno skupino več, kot je oddelkov posameznega letnika, če gre za različne izbirne strokovne maturitetne predmete oziroma različne izbirne strokovne predmete. ”
VII
V 6.11. točki poglavja VIII se besedilo prvega odstavka
spremeni tako, da se glasi:
“Pri urah za izbirne predmete oziroma pri nerazporejenih urah lahko šola, ki izvaja program gimnazije, klasične
gimnazije, ekonomske gimnazije ter umetniške gimnazije, v
4. letniku oblikuje največ dve dodatni skupini več, kot je
število oddelkov 4. letnika, šola, ki izvaja program klasične
oziroma ekonomske gimnazije, pa lahko oblikuje dve dodatni skupini več, kot je oddelkov, tudi v 3. letniku.”.
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Dodata se nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Šola, ki izvaja program tehniške gimnazije, lahko v 4.
letniku oblikuje največ eno dodatno skupino več, kot je
oddelkov 4. letnika.
Šola, ki izvaja program maturitetnega tečaja, lahko za
izbirne maturitetne predmete oblikuje dodatne skupine v
skupnem obsegu 315 ur letno.”.
Dosedanji drugi odstavek postane četrti.
VIII
V 7.3. točki poglavja IX se namesto besedila “normativov iz 6. točke” vstavi besedilo “normativov iz 5. in 6. točke”, za besedilom “specifičnih prostorskih pogojev” pa doda besedilo “oziroma specifične organizacije pouka”.
IX
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. septembra 2000 dalje.
Št. 011-0188/2000
Ljubljana, dne 25. julija 2000.
Minister
za šolstvo in šport
dr. Lovro Šturm l. r.

3263.

Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Uradni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve
objavlja

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za
zaposlene v državni upravi
Od 25. julija 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.697 SIT;
– študentom 19.856 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 49.232 SIT;
– za 20 let delovne dobe 73.848 SIT;
– za 30 let delovne dobe 98.464 SIT;
3. kilometrina 48,15 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 24,07 SIT;
5. terenski dodatek 843 SIT.
Št. 0102-9-142-03-1/00-10
Ljubljana, dne 25. julija 2000.
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve
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3264.
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3266.

Minimalna plača za mesec avgust 2000

Na podlagi 6. in 7. člena zakona o minimalni plači, o
načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99) minister za
delo, družino in socialne zadeve objavlja

MINIMALNO PLAČO
za mesec avgust 2000

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 41. seji dne 14. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o potrditvi učbenika: TEHNOLOGIJA ŽAGARSTVA
Avtorja:
Franc Sedej, Vincenc Velušček

Minimalna plača za mesec avgust 2000 in nadaljnje
msece je 80.783 SIT.
Št. 663-05-548/00-022
Ljubljana, dne 4. julija 2000.
dr. Miha Brejc l. r.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve

Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA
ŽAGARSTVA

Učbenik Tehnologija žagarstva se potrdi za 4. letnik za
predmet Tehnologija v izobraževalnem programu Lesarski
tehnik in za 2. letnik za predmet Tehnologija v izobraževalnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja Lesarski
tehnik.
Učbenik sta recenzirala: dr. Franc Merzelj in Bojan
Kovačič;
Lektoriral: Andrej Česen;
Založil: Lesarska založba, Karlovška 3, Ljubljana.
Št. 612-270/00
Ljubljana, dne 14. julija 2000.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3265.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Sklep o potrditvi učnega sredstva: PODJETNO V
SVET POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 41. seji dne 14. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o potrditvi učnega sredstva: PODJETNO V SVET
POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA
Avtorji:
Petra Arnejčič Munda, Darinka Babič, Leon Blažič, Melita
Klasinc, Jože Kranjc, Romana Marolt, Marko Mlakar,
Helena Plej, Marko Praprotnik, Robert Ristič, Erna Župan
Pirkovič, Janez Žust
Učno sredstvo Podjetno v svet poklicnega izobraževanja se potrdi za standard znanj za podjetništvo v izobraževalnih programih poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.
Učbenik sta recenzirali: prof. dr. Barica Marentič Požarnik in Zdenka Steblovnik;
Lektoriral: Tine Logar;
Založil: Center RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66, Ljubljana.
Št. 612-271/00
Ljubljana, dne 14. julija 2000.
prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

3267.

Tarifna prologa h kolektivni pogodbi za
dejavnost železniškega prometa za leto 2000

TARIFNA PRILOGA
h kolektivni pogodbi za dejavnost železniškega
prometa za leto 2000
(Uradni list RS, št. 69/94)
I. Izhodiščne plače iz 187. člena kolektivne pogodbe
za dejavnost železniškega prometa (v nadaljevanju: KPDŽP)
po posameznih tarifnih razredih so za mesec april 2000
naslednje:
Tarifni razred

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

enostavna dela
manj zahtevna dela
srednje zahtevna dela
zahtevna dela
zahtevnejša dela
zelo zahtevna dela
visoko zahtevna dela
najzahtevnejša dela
izjemno pomembna,
najbolj zahtevna dela

Količnik

Izhodiščne bruto
plače v SIT
za polni delovni čas

1
1,10
1,23
1,37
1,55
1,85
2,10
2,50

50.840
55.924
62.533
69.651
78.802
94.054
106.764
127.100

3

152.520

II. Izhodiščne plače iz prejšnje točke se usklajujejo z
rastjo cen življenjskih potrebščin na enak način, kot je dolo-
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čeno v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001
oziroma v zakonu. Tako določene izhodiščne plače se s 1.
10. 2000 povečajo še za 3 odstotke, s 1. 12. 2000 pa še
za 1,5 odstotka.
III. Regres za letni dopust za leto 2000 znaša 116.234
SIT. Delavcem, katerih brutto plača za polni delovni čas za
mesec maj 2000 ne presega 117.000 SIT, se izplača regres v višini 121.980 SIT.
Kolikor je regres za letni dopust za leto 2000 določen v
dogovoru o politiki plač oziroma zakonu ugodnejši, se izplača le-ta.
IV. Povračilo stroškov prehrane med delom za mesec
april 2000 znaša 572 SIT za dneve oziroma 71,50 SIT za
uro prisotnosti na delu.
Zneska iz prejšnjega odstavka se usklajujeta vsakih
šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, ki jih na
podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije
objavi minister, pristojen za delo.
Prva uskladitev se opravi 1. julija 2000.
V. Povračilo stroškov za službena potovanja za mesec
april 2000 znašajo:
– za službena potovanja nad 12 ur
3.869 SIT
– za službena potovanja od 8 do 12 ur
1.934 SIT
– za službena potovanja od 6 do 8 ur
1.347 SIT
Zneski se usklajujejo na enak način kot izhodiščne
plače za I. tarifni razred po eskalacijski lestvici, ki je določena v dogovoru o politiki plač za obdobje 1999-2001 oziroma v zakonu.
Povračila stroškov v primeru dela na terenu za mesec
april 2000 znašajo:
– če traja delo od 4 do 8 ur dnevno
620 SIT
– če traja delo več kot 8 ur dnevno
812 SIT
Vlakovnemu osebju in drugim delavcem na vlaku ter
delavcem na vožnji v cestnem tovornem prometu, pripada
povračilo stroškov v primeru dela na terenu v višini 88,97
SIT na uro, toda ne več kot 812 SIT na dan.
Zneski povračil stroškov za delo na terenu se usklajujejo na enak način kot dnevnice za službena potovanja v
državi.
VII. Nadomestilo za ločeno življenje za mesec april
2000 znaša:
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– za povračilo stroškov stanovanja
25.413 SIT
– za povračilo stroškov prehrane
31.060 SIT
Nadomestilo za ločeno življenje se usklajuje na enak
način kot izhodiščne plače za I. tarifni razred po eskalacijski
lestvici, ki je določena v dogovoru o politiki plač za obdobje
1999–2001 oziroma v zakonu.
VIII. Tarifna priloga h KPDŽP za leto 2000 začne veljati
z dnem podpisa, uporablja pa se od 1. 4. 2000 dalje.
Ljubljana, dne 5. julija 2000.
Sindikat strojevodij
Slovenije
Podpredsednik
Drago Torej l. r.

Sindikat železniškega
transporta Slovenije
Predsednik
Jože Pavšek l. r.

Sindikat železničarjev
Slovenije
Predsednik
Albert Pavlič l. r.

Sindikat vlakovnih
odpravnikov Slovenije
Predsednik
Ivan Šenkiš l. r.

Sindikat vozovnih
preglednikov Slovenije
Predsednik
Avdo Mešič l. r.

Sindikat delavcev
železniške dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Srečko Hvauc l. r.

Samostojni sindikat
progovzdrževalne dejavnosti
Slovenije
Predsednik
Roman Jakopič l. r.

Sindikat vzdrževalcev
železniških voznih sredstev
Slovenije
Predsednik
Zdravko Skrbiš l. r.

Sindikat vzdrževalcev
lokomotiv Moste
Predsednik
Vinko Jerant l. r.
Republika Slovenija
Ministrstvo za promet in zveze
mag. Anton Bergauer l. r.
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OBČINE
BRASLOVČE
3268.

Odlok o priznanjih Občine Braslovče

Na podlagi 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni
list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 21. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o priznanjih Občine Braslovče

6. člen
Zlata plaketa Občine Braslovče je reliefni odtis grba
Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na
podlago se pritrdi kovinska ploščica (pozlačena medenina) z
vgraviranim napisom: Zlata plaketa Občine Braslovče, ime
in priimek prejemnika ter datum podelitve.
K zlati plaketi se doda zlat cekin (zlati braslovški
grb). Zlati grb je izdelan iz zlata (30 g) čistine 585/000
(14 karatov).
III. SREBRNA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Braslovče, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Občina Braslovče podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih
področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in imajo
pomen za razvoj in ugled Občine Braslovče.
Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.
3. člen
Priznanja Občine Braslovče so:
– Zlata plaketa Občine Braslovče z zlatim cekinom,
– Srebrna plaketa Občine Braslovče s srebrnim cekinom,
– Bronasta plaketa Občine Braslovče z bronastim cekinom,
– naziv častni občan,
– častni znak Občine Braslovče.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Braslovče odloča Občinski
svet občine Braslovče (v nadaljnjem besedilu: občinski svet)
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Župan občine lahko podeli priznanje v primerih, ki jih
določa ta odlok.
II. ZLATA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE
5. člen
Zlata plaketa Občine Braslovče je najvišje priznanje
Občine Braslovče. Podeljuje jo občinski svet:
1. za večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke
trajnejšega pomena,
2. za večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

7. člen
Srebrno plaketo Občine Braslovče podeljuje občinski
svet ob izjemnih enkratnih dosežkih, ob izredno humanem
in požrtvovalnem dejanju, ob življenjskem in delovnem jubileju ter ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
8. člen
Srebrna plaketa je reliefni odtis grba Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi
kovinska ploščica (srebrna medenina) z vgraviranim napisom: Srebrna plaketa Občine Braslovče, ime in priimek
prejemnika ter datum podelitve.
K srebrni plaketi se doda srebrn cekin (srebrni braslovški grb). Srebrni grb je izdelan iz srebra (50 g) čistine
900/000.
IV. BRONASTA PLAKETA OBČINE BRASLOVČE
9. člen
Bronasto plaketo Občine Braslovče podeljuje občinski
svet za dosežke in uspehe na področju izobraževanja, kulture, znanosti, tehnike, ekologije in športa ter za dejanja, ki se
odražajo v humanem odnosu do sočloveka.
10. člen
Bronasta plaketa je reliefni odtis grba Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se pritrdi
kovinska ploščica (baker) z vgraviranim napisom: Bronasta
plaketa Občine Braslovče, ime in priimek prejemnika ter
datum podelitve.
K bronasti plaketi se doda bronast cekin (bronasti braslovški grb). Bronasti grb je izdelan iz zlitine cinka in bakra.
V. ČASTNI ZNAK OBČINE BRASLOVČE
11. člen
Častni znak Občine Braslovče podeljuje župan posameznikom, skupinam občanov ali društvom za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja ter
uglednim gostom in delegacijam.
12. člen
Častni znak je barvni reliefni odtis grba Občine Braslovče, ki je pritrjen na ustrezno podlago. Na podlago se
pritrdi kovinska ploščica z vgraviranim napisom: Častni
znak Občine Braslovče, ime in priimek prejemnika ter datum podelitve.
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VI. NAZIV ČASTNI OBČAN
13. člen
Občanom Občine Braslovče in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor tudi državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti,
umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki
so pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Braslovče,
lahko občinski svet podeli naziv častnega občana.
Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine
Braslovče.
VII. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
14. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj
Občine Braslovče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in
skupnosti.
15. člen
Priznanja Občine Braslovče se podeljujejo na podlagi
javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija
na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno, najkasneje
dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma
predlogi.
16. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter
osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
17. člen
Komisija obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.
Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno
utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
18. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep o podelitvi priznanj in
ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
19. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med
seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan, ali od njega
pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje
besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta ob
praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan
način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom
ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike
priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
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VIII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH
PRIZNANJ
20. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Braslovče.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na
vpogled pri občinski upravi.
21. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj
kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi
priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja.
22. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski
svet v proračunu občine za vsako leto posebej.
IX. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/01/2000
Braslovče, dne 21. julija 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

3269.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorsko ureditvenih pogojev za del območja
Občine Žalec z oznako PUP 2 za območje
Občine Braslovče

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine Braslovče na 12. redni seji dne 21. 7. 2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih
pogojev za del območja Občine Žalec z oznako
PUP 2 za območje Občine Braslovče
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določajo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev,
– organizacija postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov,
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– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način sodelovanja, ter naloge ki jih
morajo pri tem opraviti,
– terminski plan sprejemanja,
– financiranje aktivnosti priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag
Spremembe in dopolnitve PUP 2 se nanašajo na:
– uskladitev PUP 2 z potrebami po izgradnji infrastrukture na območju Osnovne šole Braslovče.
3. člen
Organizacija postopka sprejemanja sprememb in dopolnitev planskih aktov
Za koordinatorja postopka priprave, izdelave in sprejemanja se določi župan Občine Braslovče, oziroma po njegovem pooblastilu pooblaščeni predstavnik.
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo gradiva
se določi z neposrednim naročilom.
4. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev planskih aktov, način sodelovanja, ter naloge ki jih
morajo pri tem opraviti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih
aktov in PUP so:
– Ministrstvo za okolje in prostor,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za kulturo,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstvo za drobno gospodarstvo in turizem,
– Ministrstvo za obrambo,
– Elektro Celje javno podjetje d.d.,
– Telekom Slovenije d.d. PE Celje,
– Komunalno podjetje Žalec.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov in PUP ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje in soglasja
tudi drugih organov, ki niso zgoraj navedena, se le ta pridobe v postopku.
Organi in organizacije morajo podati svoja mnenja, pogoje in soglasje v 30 dneh od zahteve. V nasprotnem se
smatra, da soglašajo s spremembami in dopolnitvami.
5. člen
Terminski plan sprejemanja
1. S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve PUP 2 se prične po objavi programa.
2. Predhodne pogoje pridobi izvajalec v roku 45 dni po
razpisu.
3. Osnutek sprememb in dopolnitev se dostavi občinski strokovni službi v 1 mesecu.
4. Občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni
razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
5. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na osnutek podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi poročila občinske strokovne službe.
6. Izvajalec pripravi usklajen osnutek sprememb in dopolnitev in ga posreduje občinskemu svetu za sprejem.
6. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP 2
zagotovi naročnik izdelave planskih aktov.
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7. člen
Začetek veljavnosti
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/02/2000
Braslovče, dne 21. julija 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

BELTINCI
3270.

Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe
pomoč družini na domu in o merilih za
določanje plačil storitev

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94, 1/99 in
41/99), 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98,
19/99 in 28/99) in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 20.
seji dne 20. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč
družini na domu in o merilih za določanje
plačil storitev
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa organizacija, način in oblika
opravljanja javne službe pomoč družini na domu.
Z javno službo se zagotavlja socialna storitev za preprečevanje socialnih stisk in socialne problematike posameznikov in družin.
2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo in je
namenjena za upravičence, ki imajo zagotovljene bivalne in
druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se
zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in
negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe ne zmorejo ali
zanju nimajo možnosti.
Gre za različne oblike praktične pomoči in uslug, s
katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti
potreba po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini
ali v drugi organizirani obliki varstva.
3. člen
Pomoč družini na domu se prične opravljati na zahtevo
upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika.
Prvi del storitev predstavlja ugotavljanje upravičenosti
do storitev, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, trajanju
in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov
okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
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Drugi del storitve zajema neposredno opravljanje storitve pomoči družini na domu upravičenca po dogovorjenih
vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Vrsta, obseg, storitev in način opravljanja storitve se
določita s pisnim dogovorom med upravičencem ali njegovim zakonitim zastopnikom in izvajalcem javne službe.
II. VRSTA IN OBSEG STORITEV
4. člen
Pomoč družini na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
5. člen
Gospodinjska pomoč obsega:
– nabavo živil in pripravo enega obroka hrane ali prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.
6. člen
Pomoč pri vzdrževanju osebne higiene obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih
življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov.
7. člen
Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.
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– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nega za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne osebe in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo ali zdravstvene in
patronažne službe brez občasne pomoči druge osebe
nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolni otroci ali otroci s težkimi motnjami v telesnem ali težkimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju,
ki niso vključeni v organizirane oblike varstva.
IV. IZVAJALCI IN NORMATIVI STORITVE
10. člen
Prvi del storitve iz 3. člena tega odloka, opravlja strokovni delavec.
Drugi del storitve pod vodstvom strokovnega delavca
opravljajo delavci z srednjo strokovno izobrazbo zdravstvene ali socialne smeri. Pod vodstvom strokovnega delavca
lahko opravlja pomoč družini na domu tudi bolničar in drugi
delavci s IV. ali V. stopnjo izobrazbe in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificiranem
programu.
11. člen
Normativ za izvajanje javne službe pomoč družini na
domu je:
– največ 4 ure dnevno oziroma 20 ur tedensko za
neposredno izvajanje storitve na upravičenca;
– ena izvajalka na pet ali več upravičencev za neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca odvisno od
stopnje potrebne pomoči ki jo uporabnik potrebuje;
– 0,050 strokovnega delavca na pet upravičencev za
ugotavljanje upravičenosti, pripravo dogovora o izvajanju storitve, organizacijo ključnih članov okolja in začetno srečanje, vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora
in zapletenih življenjskih situacijah upravičencev, za vodenje
dokumentacije, za supervizijo;
– 0,015 finančno administrativnega delavca na pet
upravičencev, za finančno realizacijo pogodbe in plačil, za
finančna in administrativna opravila

III. UPRAVIČENCI
8. člen
Upravičenci do pomoči družini na domu so osebe, ki
jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem okolju, tako da jim vsaj za določen čas ni
potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali
v drugi organizirani obliki varstva.
9. člen
Pod pogoji iz prejšnjega člena so upravičenci:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali
pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta invalidnosti omogočata občasno oskrbo na
domu,

V. OBLIKE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
12. člen
Občina Beltinci zagotavlja izvajanje javne službe pomoč družini na domu neposredno v upravi Občine Beltinci
ali s pogodbo z javnim socialno varstvenim zavodom, na
podlagi koncesije pa lahko tudi preko druge pravne osebe
oziroma zasebnika (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne
službe).
VI. CENA IN PLAČILO STORITEV
13. člen
Vrednost urne postavke za izvajanje javne službe pomoč družini na domu ob uveljavitvi tega odloka znaša 1.095
SIT in se usklajuje z rastjo vrednosti koeficienta za izračun
plač v negospodarstvu.
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14. člen
Po sprejemu državnega pravilnika za oblikovanje cen
socialnovarstvenih storitev se bodo storitve javne službe
pomoč družini na domu obračunavale po tej metodologiji, h
kateri bo dal soglasje Občinski svet občine Beltinci.
15. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačevati
celotne stroške storitve javne službe pomoč družini na domu. Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg
upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, ki izhaja iz pogodbenega razmerja ali
sklenjenega medsebojnega dogovora o preživljanju.
Upravičenci ali drugi zavezanec je lahko delno ali v
celoti oproščen plačila na podlagi meril, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, do sprejema vladnih meril pa na podlagi določil tega odloka.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitve pomoč družini na domu odloča referat za družbene dejavnosti Občine
Beltinci po predpisih o socialnem varstvu.
16. člen
Če Občina Beltinci v skladu s 100.a členom zakona o
socialnem varstvu določi dodatne oprostitve pri plačilu
stroškov storitev pomoči družini na domu in pri plačilu storitev v zavodih za odrasle, tudi o teh oprostitvah odloča referat
za družbene dejavnosti Občine Beltinci.
VII. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
17. člen
Storitev pomoč družini na domu je v celoti brezplačna
za naslednje skupine upravičencev, ki sklenejo dogovor o
izvajanju storitev:
– upravičence, ki so prejemniki denarnega dodatka
kot edinega vira preživljanja in denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92,
13/93, 42/94, 1/99 in 41/99),
– upravičence, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/83),
– otroke, ki so upravičeni do dodatka za nego po zakonu o družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 65/93,
71/94, 73/95 in 26/99).
18. člen
Vsi ostali upravičenci do storitve pomoči družini na
domu, so plačila oproščeni v odvisnosti od njihovega
materialnega stanja, ki ga določajo vsi dohodki, ugotovljeni na način kot ga določa zakon za prejemnike denarnega dodatka, in sicer kot je razvidno iz naslednje razpredelnice:
Ugotovljeni dohodek v % glede
na povprečno višino neto plače
zaposlenih v RS v preteklem letu
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19. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne
zadoščajo za plačilo storitev pomoč družini na domu in
nimajo niti premoženja niti zavezancev, ki bi jih bili dolžni
preživljati, lahko vložijo pri upravi Občine Beltinci zahtevo za
delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
20. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezanca se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki, ki štejejo po
zakonu o socialnem varstvu (27. člen) ter vsak dodatek za
tujo nego in pomoč.
Slabo zdravstveno stanje upravičencev se ugotavlja na
podlagi predloženega sklepa, da so upravičeni do dodatka
za tujo nego in pomoč, na podlagi zdravniškega potrdila in
presoje strokovne službe.
Uprava Občine Beltinci lahko zaradi slabega zdravstvenega stanja, ugotovljenega na način, določen v drugem
odstavku tega člena, upravičenca delno ali v celoti oprosti
plačila storitev pomoč družini na domu na podlagi strokovne
presoje.
21. člen
V dogovoru o nudenju pomoči družini na domu, ki ga
pred izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila skleneta uprava Občine Beltinci in upravičenec, je opredeljen tudi
način plačila oziroma doplačila storitev.
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,
ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je praviloma
oproščen plačila storitve le, če pristane na zemljiško-knjižno
zavarovanje terjatev Občine Beltinci, ki ustreza ocenjenim
stroškom oprostitve. Zemljiško-knjižno zavarovanje opravi
uprava Občine Beltinci.
22. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči družini
na domu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12
mesecev. Oprostitev plačila ali doplačila storitev se ponovno dodeli za isti čas, če se ugotovi, da je to najbolj smotrn in
primeren način razreševanja trenutne situacije upravičenca
in je sklenjen nov dogovor o izvajanju.
23. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev pomoči družini na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upravičen.
24. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan upravo Občine
Beltinci obvestiti o vsaki spremembi dejstev in okoliščin, ki
so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi
plačila storitev pomoč družini na domu v roku 15 dni od
nastanka spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan sam
oziroma njegov zavezanec vrniti vsa sredstva, ki so mu bila
priznana kot pravica z zamudnimi obrestmi, ki veljajo za
davke in prispevke, od dneva, ko je neupravičeno pridobil
oprostitev plačila oziroma doplačila.
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VIII. DOKUMENTACIJA
25. člen
Izvajalec javne službe pomoč družini na domu oziroma
strokovna služba zbira in vodi osnovno dokumentacijo po
postopku, določenem v navodilu ministra za delo, družino in
socialne zadeve.
Osnovna dokumentacija za izvajanje socialne oskrbe
na domu obsega:
1. osebni karton uporabnika pomoči na domu,
2. karton o podatkih o plačilu storitve,
3. karton o podatkih o izvajalcu storitve,
4. dnevnik izvajanja pomoči na domu,
5. dogovor o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja pomoči na domu,
6. katalog storitev in opravil s šiframi.
26. člen
Izvajalec javne službe mora na zahtevo Občine Beltinci
posredovati podatke za potrebe načrtovanja in spremljanja
stanja izvajanja javne službe pomoč družini na domu.
Izvajalec javne službe, ki izvaja pomoč družini na domu
mora hraniti osnovno dokumentacijo iz prejšnjega člena, od
točke ena do pet trajno.
IX. PREHODNE DOLOČBE
27. člen
Medsebojne pravice in obveznosti med Občino Beltinci in izvajalcem javne službe pomoč družini na domu (kolikor
ni izvajalec uprava Občine Beltinci) se uredijo s pogodbo o
izvajanju javne službe, ki jo v imenu Občine Beltinci sklene
župan.
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Upravičencu iz prejšnjega odstavka se lahko storitve
javne službe pomoč družini na domu nudijo najdalj 30 dni
od ugotovljene potrebe po večjem obsegu storitve.
X. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se začne javna služba pomoč družini na domu izvajati na tak način, da prvi, strokovni
del te storitve izvaja na podlagi posebne pogodbe socialnovarstveni zavod (trenutno Center za socialno delo Murska
Sobota). Za neposredno izvajanje storitve (drugi del) pa se v
upravi občine zaposli ena delavka zdravstvene smeri.
S pogodbo med Občino Beltinci in socialnim zavodom
se podrobneje uredijo v tej zvezi medsebojna razmerja, pravice in obveznosti ene in druge pogodbene stranke.
Tovrsten način opravljanja javne službe pomoč družini
na domu se izvaja tako dolgo kot je to določeno v pogodbi iz
prejšnjega odstavka tega člena tega odloka, oziroma dokler
se Občina Beltinci ne odloči za drugi način izvajanja pomoči
družini na domu.
33. člen
Občina Beltinci lahko na izvajalca storitev pomoč družini na domu (kolikor ni sama izvajalec) prenese izvajanje
določenih nalog in opravil, za katere je po tem odloku sicer
sama pristojna.
34. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 112/2000
Beltinci, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

28. člen
Uprava Občine Beltinci oziroma izvajalec javne službe
je dolžna seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca do storitev javne službe pomoč družini na domu, z njimi
skleniti nove dogovore o izvajanju storitve ter izdati ustrezne
upravne odločbe.
29. člen
Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo
pomoč družini na domu strokovno in racionalno ter v skladu
z veljavno zakonodajo in veljavnimi standardi in normativi za
to področje. O načinu in vsebini izvajanja javne službe pomoč družini na domu in o porabljenih finančnih sredstvih je
izvajalec javne službe dolžan Občini Beltinci podati pisno
poročilo najmanj dvakrat letno na zahtevo župana pa tudi
večkrat letno.
30. člen
Strokovni nadzor in upravni nadzor izvajanjem javne
službe pomoči družini na domu opravlja ministrstvo pristojno
za socialno varstvo in strokovna služba Občine Beltinci.
Nadzor se lahko opravi med drugim na zahtevo upravičenca do storitve, ali njegovega zakonitega zastopnika, ali
na zahtevo Občine Beltinci.
31. člen
Če upravičenec iz 9. člena tega odloka potrebuje pomoč družini na domu več kot 4 ure dnevno oziroma več kot
20 ur tedensko, mora uprava Občine Beltinci oziroma izvajalec javne službe takoj začeti postopek za vključitev v institucionalno varstvo.

CELJE
3271.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
preoblikovanju Zavoda za planiranje in
izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih
parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti
Celje

Na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/96, 77/96, 37/97, 50/98 in 28/99)
in 104. in 105. člena poslovnika Mestnega sveta mestne
občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96) je Mestni
svet mestne občine Celje na seji dne 18. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o preoblikovanju Zavoda za planiranje
in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih
parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
1. člen
V odloku o preoblikovanju Zavoda za planiranje in izgradnjo Celje v Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti Celje (Uradni list RS, št. 87/97,
69/98, 42/00) se 4. člen spremeni in glasi:
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“Ime zavoda je: ZPO – Javni gospodarski zavod za
urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti
Celje.
Skrajšano ime je: ZPO Celje.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena,
določena s statutom zavoda.
Sedež zavoda je v Celju, Dečkova 1.”
2. člen
V drugem odstavku 5. člena se spremenita četrta in
peta alinea, ki odslej glasita:
“– I/60. 213 Dejavnost žičnic
– I/63.219 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu”
3. člen
Drugi odstavek 17. člena se spremeni in glasi:
“Sestavo, način imenovanja oziroma izvolitve članov,
trajanje mandata in pristojnost upravnega odbora, podrobneje ureja statut zavoda.”
Četrti odstavek 17. člena se črta.
4. člen
V 21. člen se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Z imenovanjem vršilca dolžnosti direktorja iz prejšnjega odstavka preneha opravljati poklicno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja Peter Drozg, inž.”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-00-001
Celje, dne 18. julija 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

3272.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

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 18. 7. 2000
sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča
v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javno dobro v
splošni rabi:
– parc. št. 1726/5, dvorišče v izmeri 140 m2, k.o.
Spodnja Hudinja,
– parc. št. 1721/12, zelenica v izmeri 187 m2, k.o.
Spodnja Hudinja.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj zemljišča v splošni rabi in se vknjiži lastninska pravica
v korist Mestne občine Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
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III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 34401/0024/99
Celje, dne 18. julija 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

3273.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta za Bežigrajsko cesto od profila 19 do
profila 57

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta
Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta
za Bežigrajsko cesto od profila 19 do profila 57
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka lokacijskega načrta za Bežigrajsko cesto od profila
19 do profila 57, ki ga je pod št. 149/00-01 izdelala Vizura
d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od
leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
4/88).
II
Osnutek lokacijskega načrta se nanaša na spremembo
trase Bežigrajske ceste od profila 19 do profila 57 ter na
možnost gradnje različnih gospodarskih dejavnosti v karejih
ob njej.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev navedenih prostorskih ureditvenih pogojev se začne osmi dan
od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežih Krajevnih
skupnosti Trnovlje, Teharje, Mestne četrti Gaberje in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno
razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času
javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki
jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bodo obveščene Krajevne skupnosti Trnovlje ter Teharje in Mestna četrt Gaberje naknadno.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ krajevnih skupnosti ter mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine
Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevne
skupnosti ter mestna četrt strinjajo z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
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osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-2/00
Celje, dne 28. julija 2000.

Cenik za posamezne tarifne skupine
zemeljskega plina

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 13. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Celje (Uradni list RS,
št. 30/93), 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni
list RS, št. 41/95) ter 6. in 7. člena tarifnega sistema za
prodajo plina iz plinovodnega sistema v Mestni občini Celje
(Uradni list RS, št. 39/98) je Mestni svet mestne občine
Celje na seji dne 18. 7. 2000 potrdil cene zemeljskega
plina za tarifni odjem z veljavnostjo z dne 19. 7. 2000.
Skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
izvajalec distribucije zemeljskega plina Enegetika Celje, javno podjetje, d.o.o.

CENIK
za posamezne tarifne skupine zemeljskega plina
cena v SIT/m3

Tarifna skupina
3

1. Odjem plina do 500 m letno
2. Odjem plina od 501 do 4.500 m3 letno
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno

86,38
54,89
54,37
53,32

V oblikovanih cenah ni vključena taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je predpisana z
uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v višini
3,99 SIT/m3. Na skupni znesek se obračuna še 19% davek
na dodano vrednost.
Cene veljajo od 19. 7. 2000 dalje.
Celje, dne 27. julija 2000.
Energetika Celje JP, d.o.o.
Janez Peterman l. r.
Direktor

ČRNA NA KOROŠKEM
3275.

ODLOK
o dodeljevanju denarnih pomoči iz proračunskih
sredstev Občine Črna na Koroškem
1. člen
S tem odlokom se določijo upravičenci, pogoji in postopek dodeljevanja denarnih pomoči iz proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem.
2. člen
Sredstva za denarne pomoči iz proračunskih sredstev
Občine Črna na Koroškem so namenjena za denarne pomoči upravičencem, kot pomoč pri delni razrešitvi trenutne
materialne stiske prosilca.
Sredstva se zagotovijo z vsakoletnim proračunom Občine Črna na Koroškem.

Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

3274.
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Odlok o dodeljevanju denarnih pomoči iz
proračunskih sredstev Občine Črna na
Koroškem

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99), je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na 15. redni seji, dne 29. 6. 2000 sprejel

3. člen
Do denarne pomoči iz proračunskih sredstev Občine
Črna na Koroškem so upravičeni občani Občine Črna na
Koroškem, ki imajo v Občini Črna na Koroškem stalno prebivališče, in sicer:
1. posamezniki, če njihov dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o
socialnem varstvu za več kot 100%,
2. družine, kjer dohodek na družinskega člana ne presega cenzusa za denarni dodatek po zakonu o socialnem
varstvu za več kot 50%.
4. člen
Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 3. člena tega
odloka je denarno pomoč izjemoma možno dodeliti tudi v
primerih težje bolezni, starosti, nesposobnosti za pridobitno
delo, elementarnih nesreč, drugih nesreč, požara, smrti
hranitelja ter drugih izjemnih okoliščin.
Upravičenost ugotavlja občinska uprava na podlagi dokumentacije.
5. člen
Pri odmeri denarnih pomoči se upoštevajo vsi dohodki
in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92), pri čemer niso izvzeti prejemki:
– za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
– otroški dodatek in drugi družinski prejemki,
– štipendije in
– socialnovarstveni dodatki in pomoči.
6. člen
Denarna pomoč se odmeri glede na potrebe prosilca,
vendar ne more preseči dvakratnega zneska denarne pomoči kot edinega vira preživljanja, določenega v zakonu o
socialnem varstvu.
Denarna pomoč se posamezniku ali družini dodeli največ enkrat letno.
7. člen
Prosilci naslovijo vlogo za dodelitev denarne pomoči iz
proračunskih sredstev Občine Črna na Koroškem na Občino Črna na Koroškem.
K vlogi morajo priložiti:
– potrdilo o družinskih članih,
– dokazila o prejemkih družinskih članov,
– potrdilo o premoženjskem stanju prosilca.
Občinska uprava odloči o dodelitvi denarne pomoči z
odločbo. Upravičenost se ugotavlja po določilih zakona o
splošnem upravnem postopku.
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Zoper izdano odločbo je dopustna pritožba pri županu
Občine Črna na Koroškem v roku 15 dni po prejemu odločbe. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki
je odločbo izdal in je takse prosta. Odločba župana je dokončna.
8. člen
Denarne pomoči upravičencem nakazuje Občina Črna
na Koroškem po pravnomočnosti odločbe.
9. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01-02/00
Črna na Koroškem, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

3276.

Odlok o razglasitvi »Rožančeve žage in mlina«
za kulturni spomenik

Na podlagi 5. 6. 12. 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 16.
člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št.
62/98) je občinski svet na 15. redni seji, dne 29. 6. 2000
sprejel

ODLOK
o razglasitvi »Rožančeve žage in mlina«
za kulturni spomenik
1. člen
Za kulturni spomenik razglašamo enoto dediščine: EŠD
2574 – Rožančeva žaga in mlin.
Enota ima zaradi kulturnih, umetnostno arhitekturnih,
zgodovinskih in krajinskih vrednot poseben pomen za Občino Črna na Koroškem, zato jo razglašamo za kulturni spomenik z lastnostmi umetnostno arhitekturnega spomenika in
zgodovinskega spomenika.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev spomenika za lokalni pomen:
Objekt je dobro ohranjen, zlasti notranjost s stroji in
napravami ter pogonskim mehanizmom. Objekt je dragocena tehnična in etnološka dediščina, saj ima dobro ohranjene
identične dele (stroj, pogonski mehanizem), kot etnološka
dediščina pa daje možnost predstavitve obrtne žagarske in
mlinske dejavnosti.
Po podatkih napisanih na gaterju »N° 53 1911 J. Sakadnik. Po izročilu je bila ta žaga postavljena leta 1911. Žagarstvo in mlinarstvo sta bili močno razviti dejavnosti v Mežiški
dolini, žagarstvo še posebno v zgornjem delu, zaradi obsežnih gozdov in vodne energije. Obe dejavnosti sta se razvijali
na dveh nivojih:
1. kot dopolnilna dejavnost na kmetijah,
2. kot samostojna obrtna dejavnost.
Mlinarstvo je bila pomembna dopolnilna dejavnost skoraj vsake kmetije, večje kmetije pa so imele celo več mlinov.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Lastnik spomenika je po stanju v zemljiški knjigi na dan
29. 6. 2000 Potočnik Peter, Center 81, par. št. 531/1
k. o. Črna.
4. člen
Za spomenik velja varnostni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arhitekturnih in zgodovinskih vrednot v celoti v njihovi izvirnosti,
– strokovno prenovo okrjenih izvirih arhitekture nepremičnega objekta in premične notranje opreme po načelu
ohranjanja njihove izvirne tlorisne zasnove, gabiritov, lege,
velikosti, oblike itd.,
– strokovno prenovo okrjenih izvirnih prvin arhitekture
v smislu rekonstrukcije avtentične zunanje prenove,
– prepoved spreminjanja zunanjega in notranjega videza objekta ter njegove obstoječe opreme.
Spomenik je z namenom, da se:
– ohrani notranjost arhitekturnih in zgodovinskih vrednot,
– možnost za muzejsko prezentacijo dejavnosti in načina življenja te poklicne skupine,
– možnost prezentacije postopkov dela,
– povečava pričevalnosti kulturnega spomenika.
5. člen
Občinska uprava mora organizirati v roku treh mesecev
po uveljavitvi tega odloka demontažo spomenika in ga prestaviti na Burjakovo domačijo v Topli.
6. člen
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega
spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik,
so potrebni predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na
njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda, v skladu z
13. členom zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list
RS, št. 7/99).
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 660-01-02/00
Črna na Koroškem, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

ČRNOMELJ
3277.

Odlok o dimnikarski službi na območju Občine
Črnomelj

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni
list RS, št. 14/90, 10/91, 17/91, 13/93, 66/93), 26.
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člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,
44/95 in 1/96), 6. in 32. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98),2. in
4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini
Črnomelj (Uradni list RS, št. 78/94) in 16. člena statuta
Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99) je Občinski svet
občine Črnomelj na 15. seji dne 4. 7. 2000 sprejel

III. KONCESIJSKI AKT

ODLOK
o dimnikarski službi na območju
Občine Črnomelj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Občina Črnomelj, kot koncedent opredeljuje predmet, pogoje, javna pooblastila, začetek in čas trajanja koncesije, način financiranja, način plačila, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne
službe in druge elemente, pomembne za dodelitev koncesije za izvajanje obvezne javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
II. PREDMET KONCESIJE
2. člen
Predmet koncesije je izvajanje obvezne gospodarske
javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov z namenom varstva
zraka (v nadaljnjem besedilu: dimnikarska služba).
3. člen
Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski
službi in pravilniku o rokih in načinih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav dimovodov in prezračevalnih naprav ter
meritve dimne in druge emisije kurišč (Uradni list RS, št.
1/76; v nadaljevanju: pravilnik).
4. člen
Gospodarska javna služba iz 2. člena tega odloka, se
opravlja na celotnem območju Občine Črnomelj.
5. člen
Dimnikarska služba se izvaja na naslednjih napravah:
– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih
določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94)
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave,
– druge naprave povezane z delovanjem kurilnih naprav (v nadaljevanju: naprave).
6. člen
Roki in način čiščenja ter pregledovanja kurilnih in
prezračevalnih naprav ter dimnih vodov se določijo in opravljajo v skladu s pravilnikom.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se
vse naprave iz 5. člena čistijo in pregledujejo najmanj
enkrat letno.

7. člen
(pogoji koncesiranja)
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki
Sloveniji, za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije
in ima obrtno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da predloži dokazilo o registraciji pri registrskem sodišču oziroma priglasitveni list in obrtno dovoljenje,
– da ni v postopku stečaja oziroma likvidacije,
– da se izkaže o svojem finančnem stanju,
– da predloži program izvajanja koncesijske dejavnosti
in poslovni načrt za celotno koncesijsko obdobje,
– da predloži ustrezna priporočila in reference podjetja
in zaposlenih,
– da zagotovi, da bo izvajanje dejavnosti, ki je predmet
koncesije, potekalo v skladu s predpisi, ki veljajo za to
področje dela,
– da razpolaga z zadostnimi, strokovno usposobljenimi
kadri oziroma tehničnimi sredstvi za izvajanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži ceno za svoje storitve,
Koncedent lahko v javnem razpisu določi tudi druge
pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar.
8. člen
Koncesionarju bo Občina Črnomelj kot koncedent podelila naslednja pooblastila:
– izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je predmet podeljene koncesije na območju dimnikarskega okoliša
za katerega je pridobil koncesijo,
– predlaga cene storitev v skladu z veljavnimi predpisi
Republike Slovenije in jih poda v potrditev Občinskemu
svetu občine Črnomelj,
– druga pooblastila v skladu z zakonom in podzakonskimi akti.
9. člen
(obveznosti koncesionarja)
Koncesionar mora vsako leto pred pripravo proračuna
za naslednje leto oziroma najkasneje do konca leta, za
naslednje leto oddati koncedentu gospodarski načrt, ki mora vsebovati:
– program izvajanja gospodarske javne službe,
– cene storitev v skladu z 8. členom tega odloka,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjene za tekoče
opravljanje gospodarske javne službe,
– drugo, glede na zahtevo koncedenta.
Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za gospodarsko javno službo ločeno od računovodstva za svojo drugo dejavnost, vse v skladu z določili zakona o gospodarskih
javnih službah in zakona o gospodarskih družbah.
Občinski svet občine Črnomelj mora, ne glede na določbe koncesijske pogodbe, potrditi letni gospodarski načrt
za izvajanje gospodarske javne službe.
Župan občine ali od njega pooblaščena oseba ima
pravico vpogleda v poslovne knjige koncesionarja oziroma
zahtevati pisno poročilo o porabi sredstev pridobljenih iz te
dejavnosti.
Posebna pravica občine, ki so določene s tem členom
ni mogoče omejiti ali omiliti s koncesijsko pogodbo ali drugim pravnim dejanjem. Vsaka taka določba je nična.
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10. člen
Koncesionar bo v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske službe opravljal:
– preglede naprav iz 5. člena tega odloka,
– vodenje evidenc (katastra) o napravah iz 5. člena
tega odloka,
– meritve škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak in so
posledica delovanja oziroma nedelovanja kurilnih in prezračevalnih naprav ter dimovodov,
– vodenje evidence (katastra) virov onesnaževanja
zraka,
– priprava mnenj k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih naprav iz 5. člena tega odloka,
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementov,
– druge dejavnosti, ki jih določajo predpisi o izvajanju
dimnikarske službe.
Koncesionar je dolžan opravljati dejavnosti dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Koncesionar je dolžan o pomanjkljivosti na napravah iz
5. člena tega odloka, ki jih ugotovi pri opravljanju dimnikarske službe in zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom ali/in zdravstvena varnost (onesnaženje zraka ipd.), obvestiti uporabnika in mu določiti rok za odpravo pomanjkljivosti. Po preteku roka za odpravo pomanjkljivosti, je koncesionar dolžan preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene.
Kolikor le-te niso odpravljene o tem obvesti koncedenta in
pristojno inšpekcijsko službo.
11. člen
(pogoji poslovanja)
Koncesionar izvaja svojo dejavnost pod pogoji, da:
– pri izvajanju dejavnosti spoštuje veljavne predpise,
– opravlja koncesijo v svojem imenu in za svoj račun,
na podlagi pooblastila tega odloka in koncesijske pogodbe,
– zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev,
– dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne, razvojne in druge standarde in normative za opravljene storitve dimnikarske službe,
– na zahtevo koncedenta oziroma pristojne inšpekcije
omogoči strokovni in finančni nadzor nad zkonitostjo dela,
– prodaja svoje storitve v skladu s ceno, h kateri daje
soglasje Občinski svet občine Črnomelj,
– občinski upravi Občine Črnomelj predloži kopijo letne bilance,
– pri vseh nevarnih posegih na dimovodnih napravah
(npr. izžiganje katranskih oblog ipd.) obvesti osrednje občinsko gasilsko društvo oziroma center za obveščanje zaradi
pripravljenosti,
– zagotavlja storitve vsem pod enakimi pogoji in enako
kvalitetno.
12. člen
(pravice in obveznosti uporabnikov)
Uporabniki storitev: fizične in pravne osebe, ki so lastniki oziroma neposredni uporabniki naprav iz 5. člena tega
odloka na območju Občine Črnomelj, imajo naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do rednih in kvalitetnih storitev dimnikarske
službe,
– pravico do skrbnega vzdrževanja in ohranjanja vseh
kurilnih naprav, dimnih vodov, zračnikov in drugih naprav
povezanih z delovanjem kurilnih naprav, v skladu z zakonom
in pogoji, ki jih predpiše koncedent,
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– pravico do pritožbe na pristojne organe, glede kakovosti opravljene storitve,
– pravico do plačila škode, ki jim jo z izvajanjem koncesije povzroči koncesionar,
– pravico zahtevati dimnikarske storitve, ki so predmet
podeljene koncesije,
– pravico zahtevati vpogled v kataster kurilnih naprav,
dimovodnih, prezračevalnih naprav (v nadaljevanju: kataster)
in drugih evidenc, ki se nanašajo nanje,
– pravico biti pravočasno obveščen o izvajanju dimnikarske storitve,
– obveznost uporabe storitev koncesionarja,
– obveznost plačila storitev koncesionarja,
– omogočiti koncesionarju prost dostop do kurilnih
naprav, dimnikov in zračnikov ter neovirano opravljanje
storitev,
– prijaviti svoje naprave koncesionarju in mu nuditi potrebne podatke za vodenje katastra in drugih evidenc v zvezi
z izvajanjem koncesije,
– obvestiti koncesionarja o vsaki spremembi na napravi in vrsti goriva,
– omogočiti koncesionarju vpogled v načrte zgradb,
kjer se naprave nahajajo.
13. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe in je podeljena za dobo desetih let. Doba trajanja
koncesije se šteje od dneva podpisa koncesijske pogodbe.
Koncesionar je dolžan pričeti z opravljanjem koncesionirane
dejavnosti takoj, ko je podpisana pogodba.
Koncesijska pogodba se po njenem izteku lahko podaljša.
14. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije.
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
15. člen
(potek koncesije)
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za
katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod
pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata. Koncesijska
pogodba lahko preneha tudi z razdrtjem ali odpovedjo
16. člen
(razdrtje koncesije)
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob razdrtju pogodbe se
določijo v koncesijski pogodbi.
17. člen
(odkup koncesije)
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da
koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja za opravljanje dimnikarske službe, pogoji odkupa pa
se določijo s koncesijsko pogodbo.
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18. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko ne glede na določila pogodbe koncesionarju odvzame koncesijo:
– če koncesionar ne prične opravljati koncesije v rokih
določenih s koncesijsko pogodbo,
– zaradi neopravičene prekinitve opravljanja koncesijske dejavnosti, ki traja več kot sedem dni,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov
neučinkovitih storitev po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha
izvajati kot koncesija,
– v primeru neizpolnjevanja enega ali več pogojev za
opravljanje koncesijske dejavnosti
– v primeru stečaja koncesionarja.
19. člen
(viri financiranja)
Za izvajanje koncesije pridobiva koncesionar finančna
sredstva s prodajo storitev, ki jih zaračunava neposredno
uporabnikom storitev.
Cena, določena v skladu z 8. členom tega odloka, se
uporabnikom določi ločeno za storitev čiščenja in pregleda
naprav iz 5. člena tega odloka.
20. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
med letom akontativno, v skladu z določili koncesijske pogodbe, do 31. marca prihodnjega leta pa po letnem obračunu opraviti poračun plačila koncedentu iz naslova podeljene
koncesije v višini 4% od fakturirane realizacije ustvarjene s
koncesijo v preteklem letu.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
občine in se uporablja v namene varstva okolja.
Podrobnejši pogoji plačila iz prvega odstavka tega člena se določijo v koncesijski pogodbi.
21. člen
(javni razpis in izbira koncesionarja)
Javni razpis za izbiro koncesionarja strokovno pripravi
na podlagi tega odloka oddelek občinske uprave Občine
Črnomelj pristojen za področje dejavnosti, ki je predmet
razpisa.
Za izvedbo javnega razpisa župan imenuje tričlansko
komisijo, ki jo obvezno sestavljata en pravnik in en strokovnjak s področja za katerega se podeljuje koncesija.
Javni razpis v imenu občine objavi župan v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
Z začetkom razpisnega roka mora biti interesentom na voljo
vsa razpisna dokumentacija v kateri so podrobneje opredeljeni kriteriji iz koncesijskega akta za opravljanje gospodarske javne službe. V razpisu se določi datum, ura in kraj
odpiranja ponudb.
Javni razpis uspe, če do roka, določenega v razpisu,
ponudbo pravočasno in pravilno vložita najmanj dva vlagatelja. Po vsebinski ocenitvi morata ostati najmanj dve popolni
ponudbi, ki zadovoljita zahtevanim pogojem razpisa.
Če javni razpis ne uspe oziroma če ni ponudb, se javni
razpis v roku najmanj 30 dni ponovi pod enakimi ali drugačnimi pogoji. Če je neuspešen tudi ponovni javni razpis, se
uporabijo določbe za neposredni prenos opravljanja gospodarske javne službe.
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V postopku izbire koncesionarja se upoštevajo predvsem naslednji kriteriji:
– cena storitev po ceniku,
– kvaliteta in realnost predloženega poslovnega načrta
in višina koncesijske dajatve,
– predlagani standard (kvaliteta in obseg) ter ocena
storitev (program dela),
– reference ponudnika,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Na podlagi opravljene analize o izbiri koncesionarja
odloči občinska uprava Občine Črnomelj z upravno odločbo
po zakonu o splošnem upravnem postopku.
Ponudnik, ki se ne strinja z odločitvijo o izbiri koncesionarja, lahko na podlagi določb zakona o splošnem upravnem postopku vloži pritožbo. O pritožbah ponudnikov odloča v upravnem postopku župan občine. Njegova odločitev je
dokončna.
Župan v imenu in za račun občine z izbranim koncesionarjem najkasneje v roku 60 dni po pravnomočnosti odločbe, sklene koncesijsko pogodbo.
22. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije oziroma koncesijske
pogodbe opravljajo v okviru svojih pristojnosti pristojni inšpektorati ter pristojne organizacije oziroma službe, ki jih
zato lahko pooblasti Občina Črnomelj.
Koncesionar mora koncedentu, po predhodni najavi,
kadarkoli med delovnim časom omogočiti vpogled v poslovne knjige v smislu kontrole fakturirane realizacije od opravljenih storitev koncesionirane gospodarske javne službe.
Na poziv koncedenta mora koncesionar v roku osmih
dni koncedentu posredovati podatke o izvajanju koncesije.
23. člen
(odgovornost za škodo)
Koncesionar je polno odgovoren za škodo, ki jo povzroči sam ali pri njem zaposleni delavci pri izvajanju ali v
zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe uporabnikom
ali drugim pravnim in fizičnim osebam.
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za
škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, zaradi izvajanja dimnikarskih storitev.
Koncesionar mora biti zavarovan tudi za povzročeno
škodo koncedentu ali tretji osebi zaradi prenehanja koncesije po krivdi koncesionarja.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Črnomelj.
Koncedent ne nosi nobene odgovornosti za povzročeno škodo, niti odgovornosti proti tretjim osebam.
Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi opravljanja koncesije,
lahko opravljanje koncesije začasno zagotovi koncedent s
prevzemom javne službe v režijo ali na drug način določen v
koncesijski pogodbi.
24. člen
(način poslovanja)
Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za
svoj račun, na podlagi pooblastil tega odloka in koncesijske
pogodbe.
Koncesionar vodi kataster v skladu s pravilnikom.
Obseg in način vodenja katastra ter način zbiranja podatkov predpiše občinska uprava Občine Črnomelj, če z
zakonom oziroma pravilnikom ni drugače določeno.
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Kataster je last koncedenta.
Koncesionar mora koncedentu sproti, najmanj pa dvakrat letno, dostaviti ažurirane podatke, ki so predmet katastra.
25. člen
Podrobneje se izvajanje koncesionarne gospodarske
javne službe določi s koncesijsko pogodbo.
26. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar ne more prenesti koncesije na drugo osebo brez soglasja koncedenta.
27. člen
(višja sila)
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Nepredvidljive okoliščine, ki so nastale zaradi višje sile,
lahko koncesijsko razmerje prekinejo samo na podlagi dogovora med koncedentom in koncesionarjem.
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V. PREHODNI DOLOČBI
30. člen
Do podelitve koncesije in sklenitve koncesijske pogodbe se gospodarska javna služba določena s tem odlokom
izvaja tako, kot pred uveljavitvijo tega odloka.
31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
rokih čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav in dimnih
vodov (SDL št.19/68)
32. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-09-3/2000
Črnomelj, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

IV. KAZENSKE DOLOČBE
28. člen
Z denarno kaznijo do 500.000 SIT se kaznuje za prekršek:
1. pravna oseba, kot izvajalec podeljene koncesije če:
– ne pregleda in ne očisti kurilne naprave, dimnega
voda ali prezračevalne naprave na način in v rokih določenih s predpisom izdanim na podlagi zakona o dimnikarski
službi,
– opravlja dimnikarske storitve izven območja, ki ji je
določeno s koncesijo, razen v primerih, določenih z zakonom o dimnikarski službi;
2. pravna oseba, kot uporabnik, če:
– ne poskrbi za to, da so kurilne naprave, dimni vodi in
prezračevalne naprave očiščene,
– zaupa samostojno čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov ali prezračevalnih naprav drugi osebi namesto koncesionarju Občine Črnomelj,
– ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti na kurilni napravi, dimnem vodu ali prezračevalni napravi
in v njihovi okolici v skladu z odločbo koncedenta oziroma
pristojne inšpekcijske službe (tretji odstavek 10. člena tega
odloka),
– dimnikarju ne omogoči prostega dostopa do kurilne
naprave, dimnega voda ali prezračevalne naprave, ki jih je
dimnikar dolžan pregledati ali očistiti, ali mu onemogoči
pregled in čiščenje teh naprav ali mu ne dovoli vpogleda v
načrte zgradb.
Za prekrške iz prejšnjega odstavka se poleg podjetja
ali druge pravne osebe kaznuje tudi odgovorna oseba z
denarno kaznijo do 100.000 SIT.
29. člen
Z denarno kaznijo do 100.000 SIT se kaznuje:
– dimnikar, samostojni podjetnik, kot izvajalec, za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 28. člena tega odloka,
– občan, ki samostojno opravlja dimnikarske storitve,
čeprav nima strokovne izobrazbe za dimnikarja,
– fizična oseba uporabnik kurilne naprave, dimnega
voda ali prezračevalne naprave, za prekršek iz 2. točke
prvega odstavka 28. člena tega odloka.

3278.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni
list RS št. 87/99), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93 in
71/93) je Občinski svet občine Črnomelj na 15. redni seji
dne 4. julija 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah zazidalnega
načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se skladno z določili odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občina Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta
2000 (Uradni list RS, št. 57/95) in drugega odstavka 24.
člena odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj I. faza
(Uradni list RS, št. 27/96) zaradi potreb po širitvi proizvodnje sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta
Danfoss Črnomelj – I. faza.
Spremembo zazidalnega načrta je izdelal projektivni
biro Arha d.o.o. Črnomelj, Zadružna c. 14, pod št. 99034 v
aprilu 2000.
Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Območje zazidalnega načrta, ki je določeno v prvem
odstavku 2. člena odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – I. faza, se ne spreminja.
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II. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE
POSEGOV V PROSTOR
3. člen
V 4. členu se v točki A) Splošni pogoji za posege v
prostor in oblikovanje območja, za drugim odstavkom doda
besedilo:
Novo predvideni objekti so locirani: proizvodna hala na
zahodni strani energetskega objekta (objekta se dotikata,
aneks je na južni strani), na južni strani severne hale se ob
obstoječem nadstrešku doda nov nadstrešek, v podaljšku
katerega je dopustno nadkritje za povezavo med obstoječo
severno halo in novo halo. Obstoječa cisterna za olje se
odstrani, na istem mestu se predvidi nova vkopana cisterna
s kapaciteto 30m3. Pri obstoječi severni hali se prostor med
halo in severnim aneksom nadkrije, tako da tvori nadkrit
prehod. Zaradi predvidenega posega se na isti strani objekta odstrani vzhodni vetrolov, predvidijo pa se nadstreški nad
vhodi (2x na severni strani in 1x na južni hale). Na stari
proizvodni hali so predvideni trije posegi: na vzhodni strani
se obstoječi nadstrešek na obeh straneh dopolni z še dvema nadstreškoma, na zahodni strani se poveča lovilni bazen, na južni strani pa je predvidena razširitev za potrebe
kuhinje. Obstoječa nadstrešnica za avtomobile, ki je locirana ob parkirišču na zahodni strani vratarnice, se poveča za
celo enoto. Na vzhodni strani kompleksa je predviden začasni montažni objekt (skladišče), do izgradnje proizvodne
hale, ko se bodo izdelki lahko skladiščili v hali in se bo šotor
razstavil. Na zahodni strani severnega objekta je bilo že v
zazidalnem načrtu predvideno skladišče, ki še ni zgrajeno.
Predvidi se sprememba dolžine objekta, ki je lociran je tako,
da je začetek objekta na južni strani v isti liniji kot južna
fasada proizvodne hale.
4. člen
V 5. členu se v točki B) Urbanistično – arhitekturni
pogoji za objekte, za petim odstavkom doda novo besedilo:
Tlorisna velikost nove proizvodne hale na Z strani v
oseh je 60,0m x 86,0m, aneks na južni strani je velikosti
8,0 x 56,0m. Po višini proizvodna hala obsega pritličje,
aneks pa klet, pritličje ter nadstropje. V aneksu se ne sme
opravljati proizvodne dejavnosti. Streha nad halo je sestavljena iz štirih vzdolžnih dvokapnic naklona max 10°, nad
aneksom pa je streha ravno tako z max naklonom 10°.
Višina proizvodne hale ne sme presegati 13,0m, aneksa pa
10m. Zaradi izgradnje nove hale se odstranijo rezervoarji za
komprimiran zrak in hladilno vodo, ki se prestavijo na južno
stran severne proizvodne hale in sicer se na vzhodno stran
obstoječe nakladalne rampe. Na zahodni strani objekta je
predvidena nakladalna rampa za tovornjake, v velikosti 4,0 x
10,0m, visoka do 1,2m.
Razširitev nakladalne rampe za vetrolov za viličarje na
južni strani severne proizvodne hale se izvede v podaljšku za
18,0m proti zahodu, v širini obstoječe rampe. Izgled rampe
naj bo enak obstoječi. Od predvidene rampe do nove hale
se dopusti možnost izvedbe nadkritega prehoda, širine
14,0m. Konstrukcija in streha nadstreška naj bo čimbolj
transparentna, max. višina pa naj ne presega 10,0m.
Obstoječa nadzemna cisterna se odstrani in nadomesti
z manjšo, vkopano, s kapaciteto 30m 3. Lokacija cisterne
ostane nespremenjena.
Pokrit prehod, ki se izvede med obstoječo severno
halo in severnim aneksom, bo dolžine 105,0m, po širini pa
zapolnjuje celoten prostor med obema objektoma. Obstoječi vzhodni vetrolov ob proizvodni hali se odstrani. Višinsko
streha prehoda ne sme presegati gabarita hale, konstrukcija
pa naj bo čimbolj transparentna in prilagojena fasadi obstoječega zahodnega vetrolova med halo in aneksom.
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Obe nadstrešnici na zahodni strani stare hale sta iste
širine kot obstoječ nadstrešek, dolžina severnega je do
konca objekta, južnega pa 17,20m. Konstrukcija obeh nadstreškov je enaka obstoječi – t.j. kovinska. Barvno in oblikovalsko ju je potrebno obdelati tako, da bodo enotni.
Nadstrešnica za avtomobile pred staro halo je predvidena na zahodni strani obstoječe nadstrešnice, v istih gabaritih (tako horizontalnih kot vertikalnih), z identično konstrukcijo, kritino in oblikovanjem.
Na južni fasadi stare hale se prizida razširitev za potrebe kuhinje. Razširitev naj bo vzporedna z linijo nadstrešnice,
max dim. pa so 18,75m x 6,0m. Etažno bo obsegala pritličje, višina strehe sme segati max do parapeta zgornjih oken.
Streha bo ravna, max naklon 10°.
Na zahodni strani stare hale se obstoječi lovilni bazen
za olja po celotni dolžini razširi za 4,3m in nadkrije. Nadstrešnica naj se v čim večji meri prilagaja izgledu obstoječe
fasade.
Na vzhodni strani uvoza v kompleks je predvidena postavitev začasnega montažnega objekta, ki bo imel funkcijo
začasnega skladišča. Horizontalni gabariti bodo 20,0 x
55,0m, nakladalna ploščad bo locirana v osi objekta na
zahodni fasadi in bo dimenzij 4,0 x 8,0m. Kota pritličja bo za
1,2m višja od kote stare proizvodne hale. Streha bo ločna,
krita s termoizolacijsko membrano. Zaradi ureditve konfiguracije terena je na severovzhodnem vogalu predviden oporni
zid v višini 2,om. Izveden naj bo iz armiranega betona. Za
opornim zidom se izvede brežina v naklonu 1:2. Po izgradnji
nove proizvodne hale, v kateri bo predvideno tudi skladiščenje, se objekt demontira.
V 5. členu se v točki B) Urbanistično – arhitekturni
pogoji za objekte, peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
V območju nad cestnim telesom obvozne ceste in manipulativnimi površinami znotraj območja se izvede oporni
zid višine največ 5,0m. Prostor ob opornem zidu se nameni
za postavitev nadstreška za odpadne surovine, katere dim.
so 7 x 79,40m. Oporni zid je lahko hkrati zahodna stena v
celotni dolžini (do 79,4m). Streha je enokapnica z minimalnim naklonom.
5. člen
V 6. členu se v točki C) Pogoji za zunanje in druge
ureditve, za drugim odstavkom doda besedilo:
Zunanje površine v sklopu funkcionalnih zemljišč objektov naj se oblikovno prilagajajo oblikovanju objektov, tako
obstoječih kot novih, in naj bodo poenotene.
Na vzhodnem delu kompleksa se zaradi postavitve začasnega montažnega skladišča uredi brežina v naklonu 1:2;
zaradi ohranitve 50m zelenega pasu med kompleksom in
stanovanjsko sosesko se naredi tudi nov oporni zid v višini
2,0m.
Ob novi proizvodni hali je na zahodni fasadi predvidena
nakladalna ploščad, zaradi padca terena proti jugu pa je
potreben tudi oporni zid.
III. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO
TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA
6. člen
V 7. členu se v poglavju “Cestno omrežje”, v podpoglavju “Uvozi” doda besedilo:
Z izgradnjo pokritega prehoda med severno proizvodno
halo in severnim aneksom zapremo gasilsko pot. Za intervencije je predvidena uporaba obstoječe javne poti na severni
strani, ki je sicer izven ograje obravnavanega kompleksa, po
kvaliteti pa je primerna za prevoz gasilskih cistern.
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V podpoglavju “Parkirišča” se doda besedilo:
Parkirišča, ki jih izgubimo z izgradnjo nove proizvodne
hale, se nadomestijo v sklopu kompleksa IMP – LIVAR Črnomelj, ki je izven območja zazidalnega načrta in sicer
275PM. Investitor jih mora zagotoviti pred ukinitvijo sedanjih
parkirišč.
Urbanistično arhitektonski pogoji za oblikovanje parkirišč niso predmet zazidalnega načrta, ampak se določijo na
podlagi lokacijske dokumentacije.
7. člen
V 8. členu se za tretjim odstavkom doda besedilo:
Za glavnim vodomernim jaškom se naredi nov vod, ki
bo služil za požarno vodo. Vod bo potekal na severni strani
severnega aneksa od vzhodne strani proti zahodu, kjer se
naveže na obstoječi nadzemni hidrant, tako da je celotno
omrežje zazankano. Na novem vodu sta predvidena dva
nadzemna hidranta. Obstoječ hidrantni vod med halo in
severnim aneksom bo prevzel funkcijo notranjih hidrantov.
Naredi se tudi nov vod okoli proizvodne hale, s tremi nadzemnimi hidranti.
Obstoječe vodovodno omrežje zadošča potrebam, ki
bodo nastale s širitvijo proizvodnega kompleksa.
8. člen
V 9. členu se v poglavju “Kanalizacija” za drugim odstavkom doda besedilo:
Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je
predvidena postavitev merilca kvalitete fekalnih vod.
Obstoječe kanalizacijsko omreżje (tako fekalno kot meteorno) zadošča potrebam, ki bodo nastale z razširitvijo kompleksa.
9. člen
V 10. členu se v poglavju “Energetsko omrežje” za
prvim odstavkom doda besedilo:
Zaradi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je
potrebno podaljšati obstoječe 20kV daljnovode RTP Črnomelj – Danfoss, Danfoss – IMP. Izvedejo se električne spojke, kabli pa se podaljšajo za cca 80m pred RP Danfoss.
Predvidena je povečana odjemna moč in sicer 5500kW.
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III. Etapa:
– proizvodna hala,
– aneks proizvodne hale,
– nadstrešek med novo proizvodno halo in obstoječo
proizvodno halo,
– nakladalna rampa,
– nadstrešek pri proizvodni hali,
– razširitev kuhinje,
– nadstrešek za avtomobile,
– lovilni bazen.
VI. KONČNE DOLOČBE
12. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35005/1/99
Črnomelj, dne 4. julija 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

3279.

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

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 28/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/95) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list
RS, št. 87/99) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne
4. 7. 2000 sprejel

IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA PRI IZVAJANJU TEGA
ZAZIDALNEGA NAČRTA

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

10. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
Pred ukinitvijo obstoječih parkirišč mora investitor urediti novih 275 parkirnih mest ter sočasno zgraditi cestni
priključek za parkirišča, hodnik za pešce in prehod za pešce
preko lokalne ceste.

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik (Skupščinski dolenjski list, št. 14/90 in
Uradni list RS, št. 57/98).

V. ETAPNOST GRADNJE
11. člen
V 25. členu se za peto alineo doda besedilo:
I. Etapa:
– začasni montažni objekt za skladišče,
– skladišče odpadnih surovin (nadstrešek),
II. Etapa:
– podest za hlajenje vode,
– nadstrešek med severno proizvodno halo in severnim aneksom,
– vkopana cisterna za olje,

2. člen
Ime odloka se v naslovu in 1. členu spremeni tako, da
se glasi: “Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik.
3. člen
V 4. členu se pod točko 7. Prostorska celota v deseti
alinei črka R zamenja z S.
4. člen
V 21. členu se za zadnjo alineo doda nova alinea z
besedilom:
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– gradnje ali spremembe namembnosti objektov za
oskrbne dejavnosti, ki so vezane na šport in rekreacijo (gostinski obrati z delovnim časom med 6. in 22. uro, športne
trgovine in servisi športne opreme, ipd.).
5. člen
73. člen in 74. člen odloka se dopolnita tako, da se v
1. točki doda novo besedilo:
V objektu obrtne delavnice je možna ureditev stanovanjske enote za potrebe lastnika delavnice, ki se podreja
oblikovanju primarne dejavnosti objekta.
6. člen
Prvi odstavek 1. točke 92. člena se spremeni tako, da
glasi:
Dopustne so adaptacije in dozidave objektov, urejanje
odprtih ali pokritih športnih in rekreacijskih površin ter gradnje pomožnih objektov (garderob, sanitarij, bifeja, parkirišč,
skladišč športne opreme).
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-3/98
Črnomelj, dne 4. julija 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

KRIŽEVCI
3280.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje
1986–1990 za območje Občine Križevci

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter na podlagi 15. člena statuta Občine
Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine
Križevci na seji dne 11. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer
za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje
1986–1990 za območje Občine Križevci
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 7/87) dopolnjenega v letu
1987 (Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992 (Uradni list
RS, št. 24/92) – v nadaljnjem besedilu dolgoročni plan in
prostorskih sestavin družbenega plana Občine Ljutomer za
obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87), dopolnjenega v letu 1987 (Uradni list SRS, št. 28/87) in v letu 1992
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(Uradni list RS, št. 24/92) ter že spremenjenih prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljutomer v letu 1996 (Uradni list RS, št. 30/96) in v letu 1999
(Uradni list RS, št. 15/99 in 57/99) – v nadaljnjem besedilu
srednjeročni plan, ki se nanašajo na spremembo namenske
rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Občine Križevci.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se dopolni poglavje 4.8. Promet
in zveze, in sicer se doda besedilo: Zgradila se bo nova
avtocesta Maribor–slovensko madžarska meja na odseku
Cogetinci–Vučja vas po izbrani trasi preko severnega dela
Občine Križevci z vsemi spremljajočimi objekti in območji
kot so: nadvoz nad železniško progo Ljutomer–Gornja Radgona in navezava na avtocesto na odseku Vučja vas–Beltinci, most in regulacija potoka Virje (Somorički potok), deviacije vseh cest, ki bodo prekinjene z avtocesto ter vsi podvozi, nadvozi in prepusti na avtocesti in deviiranih cestah.
3. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega
plana Občine Ljutomer za območje Občine Križevci, in sicer
karte v merilu 1:25000 s tematiko Zasnova prometnega
omrežja in Kmetijstvo in gozdarstvo, ter karti v merilu 1:5000,
Namenska raba z oznako Radgona 48 in Boreci 8, ki sta
istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem planu se dopolni poglavje 7.3.1. Promet in zveze – Cestno omrežje, in sicer se doda besedilo:
Predvidena je gradnja avtoceste Maribor–slovensko madžarska meja, z vsemi spremljajočimi objekti, za kar se bodo
rezervirala ustrezna zemljišča.
5. člen
Doda se novo podpoglavje 9.4. Programska zasnova
za gradnjo avtoceste na odseku Cogetinci–Vučja vas.
Območje obdelave
Avtocesta se na območju občine Križevci začne na
meji z občino Sveti Jurij ob Ščavnici in se konča ob oziroma
nad železniško progo Ljutomer–Gornja Radgona, ki jo prečka v viaduktu skupaj z regionalno cesto Radenci–Križevci–
Ljutomer R 1/230. Trasa obravnavanega odseka skozi občino Križevci je dolga 2 km in 320 m in zavzame površino
ca. 17 ha. Avtocesta poteka v globokem useku na območju
Zasadov in kasneje v nizkem nasipu preko zemljišč v Bučečovcih. Pred koncem odseka se cesta dvigne v visok nasip
oziroma viadukt nad železniško progo. Avtocesta poteka
deloma preko gozdnih zemljišč in deloma preko najboljših
kmetijskih zemljišč (1. območje kmetijskih zemljišč). Avtocesta zavzame zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.o. Bučečovci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 645/2, 645/3, 650, 651/2, 659/2,
660/2, 660/3, 660/4, 660/5, 660/6, 660/7, 660/9,
660/10, 660/11, 660/12, 660/13, 660/14, 660/15,
660/16, 660/17, 660/18, 660/19, 660/21, 660/22,
661, 662, 663/3, 664, 678/5, 680/2, 681, 684/2,
684/33, 684/34, 684/36, 684/37, 684/55, 684/56,
684/57, 684/58, 684/59, 684/61, 684/68, 686, 687,
688, 689, 690, 692, 693, 695, 696, 702, 703, 704,
705, 706, 731, 767, 768, 771, 772, 775, 781, 782,
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785, 789, 790, 793, 794, 797, 798, 802, 805, 806,
809, 810, 813, 814, 819, 820, 823, 826, 828, 829,
838, 841, 852, 855, 856, 859, 860, 864, 871, 877,
880, 884, 884, 889/1, 891, 894, 897, 900, 903/2,
906/2, 915, 917/1, 920/1, 920/2, 922, 923/1, 923/2,
926/1, 979/1, 980, 981/1, 982/1, 990, 992, 993/5,
993/6, 993/7, 998, 999, 1000.
Vodovod
Parcele številka 684/1.
K.o. Vučja vas
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 560, 567/1, 567/4, 572, 583,
584/3, 585, 595, 596/2, 1023, 1036.
Vodovod
Parcele številka 596/2, 1023, 597/1.
Tehnološki pogoji in omejitve
Trasa avtoceste je zasnovana kot izven-nivojska štiripasovna cesta z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom.
Vertikalni in horizontalni elementi so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni
radij je 900 m, minimalni vertikalni radij 15000 m, maksimalni vzdolžni sklon 2,5%, maksimalni prečni sklon 6%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m, in
sicer 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m,
srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine
2,50 m in dve bankini po 1,0 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 9+720 na meji z
Občino Sv. Jurij ob Ščavnici in poteka do Vučje vasi oziroma
do začetka odseka avtoceste Vučja vas–Beltinci km
12+040. Obravnavani odsek je nadaljevanje avtoceste iz
smeri Ljubljana v smeri Lendave oziroma državne meje z
Republiko Madžarsko. V tej fazi je predvidena navezava na
priključek iz regionalne ceste pri Vučji vasi in nadaljevanje
proti zahodu oziroma Lenartu.
Na območju Občine Križevci je predvidena gradnja:
– avtoceste v dolžini 2 km in 320 m,
– nadvoza nad železniško progo Ljutomer–Gornja Radgona,
– deviacije krajevne ceste Bučečovci–Zasadi,
– deviacije poljskih poti in prečkanja avtoceste z nadvozi,
– oziroma regulacije in prestavitve Somoričkega potoka (Virje),
– protihrupni zaščitni nasip objektov v Bučečovcih.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Avtocesta na odseku Cogetinci–Vučja vas poteka preko Občine Križevci deloma skozi gričevnat z gozdom porasel svet in deloma preko odprte kmetijsko intenzivno obdelane krajine na pleistocenski terasi. Oblikovanje avtoceste
mora upoštevati krajinske značilnosti obstoječega prostora.
Obcestni prostor naj bo čim bolj ozelenjen z nizko in visoko
vegetacijo, zlasti v območju usekov skozi gozdni prostor in v
območju Bučečovcev, kjer varujemo hiše pred hrupom iz
avtoceste in kjer avtocesta poteka v visokem nasipu. Nizka
grmovna zarast je zaželena tudi med voznima pasovoma na
avtocesti.
Regulacije in prestavitve potokov morajo biti izvedene
sonaravno, brežine strug je treba po končanem gradbenem
posegu zasaditi z nizko in visoko vegetacijo, predvsem strugo Somoričkega potoka (Virje).
Cestni objekti, naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Useki avtoceste in nasipi naj bodo kar se da položni več kot 1:2. V
območju visokih nasipov avtoceste je zaželeno zniževanje
nasipov z bočnimi nasipi presežkov zemlje, ki bodo ostali na
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cesti. V območju usekov je zaželen tudi zeleni most za
prehod divjadi kot oblika pokritega vkopa.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Trasa avtoceste na območju Občine Križevci ne posega v območje zavarovane naravne in kulturne dediščine, pač
pa je v bližini predvidenega Krajinskega parka Kapelske
gorice na območju občin Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno
zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih
zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim
telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v okviru mostov ali prepustov za vode. Za prehod
visoke divjadi je želena tudi gradnja zelenega mostu na
gozdnem območju Kupetinskega lesa.
Zaradi možnosti uničenja neevidentirane arheološke
dediščine je treba poskrbeti za ustrezen nadzor v času gradnje avtoceste.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ob odsekih AC, kjer se pričakuje prekomerna obremenitev okolja s hrupom je treba predvideti pasivno oziroma
aktivno zaščito pred hrupom. V območju Občine Križevci je
to na območju Bučečovcev.
Za obdelovalce zemlje je treba zagotoviti ustrezno število cestnih nadvozov preko avtoceste v povezavi z obstoječimi poljskimi potmi.
Usmeritve za varstvo prostora pred naravnimi in drugimi
nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni
tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč. Vodnogospodarske ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo avtoceste ni posebnih pogojev iz vidika
obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti
investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta
ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih
vplivov na sestavine okolja. V lokacijsekm načrtu morajo biti
definirane tudi začasne prometne ureditve v času gradnje.
Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o
vplivih na okolje.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000,
navedeni že v 3. členu tega odloka, zaradi uskladitve namenskih površin z dolgoročnim planom.
7. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljutomer za območje Občine Križevci pričnejo veljati tretji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03/00
Križevci, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
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3281.

Št.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli
št. 1012/1 k.o. Vučja vas

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 15. člena statuta Občine Križevci
(Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci
na seji dne 11. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra na parceli
št. 1012/1 k.o. Vučja vas
I
Ukine se statut javnega dobra na zemljišču:
Parcela št. 1012/1, cesta v skupni izmeri 3398 m2
k.o. Vučja vas.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra in postane last Občine Križevci.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032.03/00
Križevci, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

LJUBNO OB SAVINJI
3282.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju Občine
Mozirje

Občinski svet občine Ljubno je na podlagi 49. člena
zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) in
16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) na 15. redni seji dne 22. 6. 2000
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju
Občine Mozirje
1. člen
S tem odlokom se, zaradi potreb izgradnje vodne akumulacije na lokaciji Trije ploti in sistema za zasneževanje
obstoječih smučišč, spreminjajo in dopolnjujejo določila odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje, ki urejajo zavarovanje in način določanja režima rabe prostora in
razvoja infrastrukture na tem območju.
2. člen
Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih
in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje se
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doda nov 10.a člen, ki določa varstveni režim za območje
krajinskega parka Golte.
10.a člen se glasi:
V območju krajinskega parka Golte so prepovedani
naslednji posegi in dejavnosti:
1. izvajanje posegov v prostor, s katerimi se ogrožajo
naravne vrednote ali biotska raznovrstnost;
2. gradnja infrastrukturnih objektov, namenjenih bivanju, lovu, turizmu in športu, razen na za to že določenih
območjih;
3. gradnja podzemnih in nadzemnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov;
4. povzročanje eksplozij;
5. odpiranje in izkoriščanje peskokopov, kamnolomov
in rudnih kopov;
6. odvzemanje mivke, peska, proda in kamenja iz vodotokov ter vodnih zemljišč, razen če take posege narekuje
urejanje vodnega režima;
7. letenje z zrakoplavi pod 300 m od najvišje točke
zavarovanega območja;
8. vznemirjanje prosto živečih živali z vpitjem ali hrupom, metanjem ali proženjem kamenja ali kako drugače;
9. obdelovanje zemljišč z načini in sredstvi, ki bi povzročili bistvene spremembe ekosistemov, biotske raznovrstnosti ali strukture tal ter izvajanje agrarnih operacij;
10. ubijanje ali odvzem prosto živečih živali iz narave,
razen lova v skladu z lovsko gojitvenim načrtom območja;
11. nabiranje zavarovalnih vrst gob in rastlin in njihovih
delov;
12. krčenje gozdnih površin;
13. pogozdovanje kmetijskih površin, razen če je to
potrebno za zavarovanje pred erozijo in snežnimi ter zemeljskimi plazovi;
14. spreminjanje vodnega režima, razen če je to potrebno za zavarovanje pred erozijo;
15. vnašanje tujerodnih rastlinskih ali živalskih vrst;
16. odlaganje in odmetavanje odpadkov izven za to
določenih in urejenih mest;
17. šotorjenje in kurjenje;
18. prirejanje množičnih športnih in turističnih ali drugih prireditev, razen na za to določenih lokacijah;
19. umetno zasneževanje in dosneževanje;
20. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo
zavarovano območje;
21. puščanje neurejenih in neozelenjenih površin po
opravljenih gradbenih delih;
22. postavljanje ograj z bodečo žico;
23. lovljenje divjadi s pogonom;
24. gradnja tenis in golf igrišč;
25. vožnja z vozili v nasprotju z določili uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, št.
16/95).
Ne glede na odločbe iz prvega odstavka tega člena je v
I. območju dovoljeno obnoviti ali zamenjati vodovod in daljnovod, vendar v skladu in pod pogoji soglasja, ki ga izda
pristojna služba za ohranjanje narave (ZVNKD v Celju);
Ne glede na določbe iz prvega odstavka tega člena je v
II. območju dovoljeno:
1. zgraditi akumulacijo za vodo za potrebe zasneževanja obstoječih smučarskih panog;
2. graditi podzemne cevovode in energetske vode za
potrebe zasneževanja;
3. zgraditi črpališče za potrebe zasneževanja;
4. promet z vozili in gradbeno mehanizacijo izven cest
za potrebe izgradnje in vzdrževanja sistema za zasneževanje
ter smučarskih naprav;
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5. umetno zasneževanje in dosneževanje smučišč;
6. kurjenje na urejenih kuriščih.
Meja območja

3. člen
Meja zavarovanega območja je določena na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5.000.
Meja zavarovanega območja je označena na publikacijski karti v merilu 1:50.000, ki je sestavni del tega odloka.
Karta iz drugega odstavka tega člena je na vpogled na
Občini Ljubno, ZVNKD v Celju in Upravni enoti Mozirje.
Končne in prehodne določbe
4. člen
Z začetkom veljavnosti tega odloka za območje krajinskega parka Golte preneha veljati tisti del 10. člena odloka
o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Mozirje (Uradni list
SRS, št. 27/87), ki predvideva režim varstva, posamezne
prepovedi in omejitve ter razvojne usmeritve za krajinski
park Golte.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002-15/00-01
Ljubno, dne 22. junija 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

3283.

Program priprave odloka o začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za del krajinskega parka
Golte (ureditveno območje Golte)

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter na podlagi 16. člena statuta Občine
Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin št. 2/99) je
Občinski svet občine Ljubno na 15. redni seji dne 22. 6.
2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE ODLOKA
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih
za del krajinskega parka Golte
(ureditveno območje Golte)
I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg potrebnih strokovnih podlag in naloge, ki jih je potrebno opraviti v postopku sprejemanja odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte), subjekti, ki sodelujejo pri
izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, roki za
posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za pripravo.

Uradni list Republike Slovenije
Cilj sprejetja odloka o začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje
Golte) je zagotovitev ustreznega prostorskega izvedbenega
akta za območje smučišč in pripadajočih objektov, na osnovi katerega bi bilo mogoče voditi postopke za pridobivanje
lokacijskih in gradbenih dovoljenj za nameravane posege.
II. VSEBINA IN OBSEG PRIPRAVE
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Ljubno ob Savinji mora biti izdelan v skladu s
27., 28., 29. in 31. členom zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) ter v skladu z navodili o vsebini PSP in PIA
(Uradni list SRS, št. 14/85).
Vrstni red aktivnosti:
– nosilec razvoja rekreacijsko-turističnega centra Golte pripravi dokumentacijo za izbor izvajalca izdelave odloka
o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte);
– nosilec razvoja rekreacijsko-turističnega centra Golte, na osnovi sprejetih ponudb izbere najugodnejšega izvajalca;
– izbrani izvajalec izdela osnutek odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) ter pridobi soglasja k osnutku;
– občina izvede postopek javne razgrnitve osnutka odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) (sklep o javni
razgrnitvi, razgrnitev z javno razpravo, stališče do pripomb iz
javne razgrnitve);
– izvajalec izdela usklajen predlog odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte);
– Občinski svet občine Ljubno sprejme odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) ter ga objavi v uradnem
glasilu.
III. SUBJEKTI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI
3. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev so:
1. Javno podjetje Komunala Mozirje,
2. Telekom Slovenije, PE Celje,
3. Elektro Celje,
4. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju;
5. RS, MOP, Uprava za varstvo narave, izpostava Celje,
6. RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS, za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, OE Celje,
7. RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje,
8. Občina Ljubno,
9. Zavod za gozdove RS, OE Nazarje,
10. PUP Velenje,
11. ostali soglasjedajalci, če se v postopku ugotovi, da
so njihova soglasja potrebna.
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IV. TERMINSKI PLAN
4. člen
Terminski plan sprejemanja začasnih PUP:

1.
2.
3.1
3.2
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aktivnost

Roki

priprava programa priprave in sprejema PUP
sprejem programa priprave
izdelava smernic in osnutka odloka o PUP
presoja vplivov na okolje
sklep o javni razgrnitvi PUP
javna razgrnitev
zbiranje soglasij
javna razprava
analiza pripomb in soglasij po zaključku razgrnitve
stališča do pripomb in predlogov
priprava predloga PUP in osnutka odloka o PUP
z obrazložitvijo
predlog odloka o PUP
sprejemanje odloka o PUP

pripravljen

V. VIRI IN SREDSTVA ZA IZDELAVO ODLOKA
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDITVENEGA
NAČRTA LJUBNO OB SAVINJI V OBČINI LJUBNO
5. člen
Sredstva za sofinanciranje izdelave odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte (ureditveno območje Golte) bo Občina Ljubno zagotovila
v svojem proračunu.
VI. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta program priprave odloka se objavi v Uradnem listu
RS in začne veljati dan po objavi.
Št. 002-15/00-02
Ljubno, dne 22. junija 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

3284.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o
začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del
krajinskega parka Golte

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89,
37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93, 44/97), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v predhodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno
glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) izdajam

pripravljen
pripravljen
do 21. julija
do 4. septembra
v času javne razgrnitve
v času javne razgrnitve
do 5. septembra
do 10. septembra
do 8. septembra
prva polovica septembra
druga polovica septembra

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o začasnih
prostorskih ureditvenih pogojih
za del krajinskega parka Golte
1
Javno se razgrne osnutek odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za del krajinskega parka Golte.
2
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih občinske uprave Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, in
sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu
RS.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Javna obravnava bo dne 28. 8. 2000 ob 19.
uri v sejni sobi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno
ob Savinji.
4
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek
Občinski upravi občine Ljubno.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-01/00-03
Ljubno, dne 30. junija 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.
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POSTOJNA
3285.

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o priznanjih Občine Radeče

Sklep o cenah komunalnih storitev

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 94/98 in 66/99) in na
podlagi 16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št.
58/99) je Občinski svet občine Postojna na 17. seji dne
3. 7. 2000 in Občinski svet občine Pivka na 12. seji dne
3. 7. 2000 sprejel

SKLEP
I
Cena vode se od 1. 9. 2000 obračunava:
– za gospodinjstvo:
88,17 SIT/m 3 (brez DDV)
– za ostale:
149,34 SIT/m3 (brez DDV)
Cena kanalščine se od 1. 9. 2000 obračunava:
– za gospodinjstvo:
20,61 SIT/m3 (brez DDV)
– za ostale:
27,47 SIT/m3 (brez DDV)
Cena čiščenja odpadnih vod se od 1. 9. 2000 obračunava:
– za gospodinjstva in ostale:42,22 SIT/m3 (brez DDV).
II
Cena vode se od 1. 10. 2000 obračunava:
– za gospodinjstvo:
98,17 SIT/m3 (brez DDV)
– za ostale:
159,34 SIT/m3 (brez DDV)
Cena kanalščine se od 1. 10. 2000 obračunava:
– za gospodinjstvo:
23,61 SIT/m3 (brez DDV)
– za ostale:
30,47 SIT/m3 (brez DDV)
Cena čiščenja odpadnih vod se od 1. 10. 2000 obračunava:
– za gospodinjstva in ostale:55,34 SIT/m3 (brez DDV).
III
Cena kanalščine se od 1. 12. 2000 obračunava:
– za gospodinjstvo:
26,61 SIT/m3 (brez DDV)
– za ostale:
33,47 SIT/m3 (brez DDV)
Cena čiščenja odpadnih vod se od 1. 12. 2000 obračunava:
– za gospodinjstva in ostale:68,45 SIT/m3 (brez DDV).
Št. 032-01-1/00
Postojna, dne 3. julija 2000.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur l. r.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Radeče, pogoje, postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja evidence.
2. člen
Občina Radeče podeljuje priznanja zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in reševanja in na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu,
kvalitetnejšemu in popolnejšemu življenju občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Radeče.
3. člen
Priznanja Občine Radeče so:
– naziv častni občan,
– zlatnik Občine Radeče,
– srebrnik Občine Radeče.
4. člen
O podelitvi priznanj Občine Radeče odloča Občinski
svet občine Radeče (v nadaljnjem besedilu: občinski svet)
na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija).
NAZIV ČASTNI OBČAN
5. člen
Občanom Občine Radeče in drugim državljanom Republike Slovenije, kakor državljanom tujih držav, ki imajo
posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so
pomembni za razvoj in dvig ugleda Radeč, lahko občinski
svet podeli naziv častnega občana.
Naziv častni občan se podeli s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi naziva častni občan Občine
Radeče in datum podelitve.
ZLATNIK OBČINE RADEČE

Št. 32201-12/2000
Pivka, dne 3. julija 2000.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

6. člen
Zlatnik Občine Radeče je drugo najvišje priznanje Občine Radeče. Podeljuje ga občinski svet za:
1. večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena,
2. večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo
ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

RADEČE
3286.

Odlok o priznanjih Občine Radeče

Na podlagi 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na 8.
redni seji dne 1. 7. 2000 sprejel

7. člen
Zlatnik je izdelan v obliki kovanca, ki ima na eni
strani odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa reliefni odtis železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju.
Zlatnik se podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo
sklepa o podelitvi.

Uradni list Republike Slovenije
SREBRNIK OBČINE RADEČE
8. člen
Srebrnik Občine Radeče podeljuje župan posameznikom, skupinam občanov, društvom za posebne dosežke in
uspehe na vseh področjih družbenega življenja, uglednim
gostom in delegacijam, ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju in drugih utemeljenih podobnih priložnostih.
9 . člen
Srebrnik je izdelan v obliki kovanca, ki ima na eni strani
odtis grba Občine Radeče, na drugi strani pa reliefni odtis
železnega mostu s panoramo Radeč v ozadju. Srebrnik se
podeli skupaj z listino, ki vsebuje besedilo sklepa o podelitvi.
POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
10. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj
Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne
skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.
11. člen
Priznanja Občine Radeče se podeljujejo na podlagi
razpisa, izvedenega na krajevno običajen način.
Če se podelitev priznanja predlaga za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost ali človekoljubnost, se priznanje
podeli brez razpisa takoj, ko je mogoče.
Brez razpisa se lahko priznanje podeli tudi posamezniku, družbam, zavodom, skupnostim, društvom in drugim
pravnim osebam ob določeni svečani priložnosti, jubileju ali
prazniku.
Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma predlog in
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma
predlogi.
12. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in
osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.
13. člen
Komisija obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.
Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno
utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, občinske organe ali druge ustrezne organizacije.
14. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev in ga
posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.
15. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med
seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega
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pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje
besedilo sklepa o podelitvi.
Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta ob
praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na svečan
način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim sprejemom
ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali dobitnike
priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.
NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH
PRIZNANJ
16. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem priznanj opravlja Občinska uprava občine Radeče
Celostno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno
in je na vpogled na občinski upravi.
17. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj
kronološko z naslednjimi podatki:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi
priznanja ter številka sklepa občinskega sveta, datum izročitve priznanja.
18. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski
svet v proračunu občine.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Celostno podobo priznanj Občine Radeče iz 3. člena
tega odloka izbere komisija, določena v 4. členu tega odloka.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj po objavi.
Št. 03200-5/2000-6
Radeče, dne 1. julija 2000.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. str. l. r.

3287.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na
8. redni seji dne 1. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parc. št.
1075/2 pot v izmeri 594 m2 in 1073/2 pot v izmeri 1224 m2
obe vpisani v vlož. št. 376 k.o. Hotemež.
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2. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1075/2 pot v izmeri
594 m2 in parc. št. 1073/2 pot v izmeri 1224 m2 se po
ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine Radeče.

SKLEP
o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Vrhole-Preloge

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge se uvede oziroma podaljša krajevni samoprispevek v denarju za
financiranje:
a) izgradnje hodnika za pešce Preloge-Vrhole v dolžini
1600 m,
b) preplastitev in vzdrževanje cest ter postavitev potrebnih označb,
c) ureditev kanalizacije v Vrholah, Prelogah, Vinarju in
Sevcu,
d) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.

Št. 03200-5/2000-7
Radeče, dne 1. julija 2000.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. str. l. r.

3288.

Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 18. člena statuta Občine Radeče (Uradni
list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Radeče na
8. redni seji dne 1. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1. člen
S tem sklepom se ukine javno dobro na parc. št.
1833/7 neplodno v izmeri 37 m2, vpisana v S 38 k.o.
Svibno.
2. člen
Lastninska pravica na parc. št. 1833/7 neplodno v
izmeri 37m2, vpisana v S 38 k.o. Svibno se po ukinitvi
javnega dobra vpiše v korist Občine Radeče.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-5/2000-8
Radeče, dne 1. julija 2000.
Župan
Občine Radeče
Ludvik Sotlar, inž. str. l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
3289.

Sklep o uvedbi oziroma podaljšanju krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Vrhole-Preloge

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma za uvedbo oziroma podaljšanju krajevnega samoprispevka za območje krajevne skupnosti Vrhole-Preloge
(Uradni list RS, št. 47/00) in izida glasovanja na referendumu dne 18. junija 2000 je svet Krajevne skupnosti VrholePreloge na seji dne 28. junija 2000 sprejel

2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah maj
2000 ocenjen na 63,000.000 SIT, od tega se iz zbranih
sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) namenja 12,000.000 SIT,
b) namenja 8,000.000 SIT,
c) namenja 2,000.000 SIT,
d) namenja 2,000.000 SIT.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za
razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih
sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in
delu ter sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
krajevne skupnosti Vrhole-Preloge št. 51810-842-11382175. Z njimi bo v skladu s programom razpolagal svet
krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov
krajevne skupnosti Vrhole-Preloge enkrat letno.
4. člen
Samoprispevek je uveden oziroma podaljšan za dobo
štirih let, in sicer od 1. 7. 2000 do 30. 6. 2004.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani, ki stalno prebivajo na
območju Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 2% mesečno od bruto
plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 2%;
– upokojenci po stopnji 2% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in ne gozdnih površin po stopnji 6%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (pop. obrt) od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 2%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 2% od
bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
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Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge zgrajene hiše ali počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno 100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in
odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Vrhole-Preloge dostavi seznam zavezancev za katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Vrhole-Preloge. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru
svojih pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 2000 dalje.
Vrhole, dne 28. junija 2000
Predsednik
Sveta KS Vrhole-Preloge
Branko Petrič l. r.

SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
3290.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja
Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Gornja Radgona za obdobje 1986–1990 za
območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90), ter na podlagi 15. člena statuta Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski
svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 11. redni seji dne 25.
7. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja
Radgona za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine
Gornja Radgona za obdobje 1986–1990
za območje Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Št.
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1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št.
5/86, 1/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadaljevanju besedila: dolgoročni plan; in prostorskih sestavin srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od
leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90, 16/91
in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadaljevanju besedila: srednjeročni plan.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo
namenske rabe zaradi predvidene gradnje avtoceste na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.
2. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V dolgoročnem planu se dopolni poglavje 6.4.1. Cestno omrežje, in sicer se doda besedilo:
»Zgradila se bo avtocesta Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas po izbrani trasi
preko katastrskih občin Grabonoš, Blaguš, Dragotinci–Kocjan, Slaptinci in Selišči v Občini Sv. Jurij ob Ščavnici z vsemi
spremljajočimi objekti kot so poljske poti, mostovi, viadukti,
podvozi, nadvozi in prepusti ter ureditev vodotokov in obnova drenažne mreže na melioriranih zemljiščih.
3. člen
Spremeni se kartografski del dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za območje Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici, in sicer karte v merilu 1:25000 s tematiko Zasnova primarne rabe prostora in Zasnova prometnega omrežja,
ter karte v merilu 1:5000 – Namenska raba površin, ki so
istočasno sestavni del prostorskih sestavin srednjeročnega
plana, in sicer karte z oznakami Radgona 44, 45, 46, 47 in
48 ter Boreci 4, 5, 6, 7 in 8.
4. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V srednjeročnem planu (Uradne objave, št. 10/88) se
dopolni poglavje 7.2.1 Cestno omrežje tako, da se za zadnjim odstavkom doda besedilo: »Za gradnjo avtoceste Maribor–slovensko madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja
vas z vsemi spremljajočimi objekti, za kar se bodo rezervirala ustrezna zemljišča«.
5. člen
Doda se novo podpoglavje 11.3.3. Programska zasnova za gradnjo avtoceste na odseku Cogetinci–Vučja vas.
Območje obdelave
Odsek avtoceste se na območju Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici začne na meji z Občino Lenart v Cogetincih. Trasa
se prekine z delom, kjer poteka preko Občine Radenci in se
za njo nadaljuje proti vzhodu do občinske meje z Občino
Križevci. Trasa obravnavanega odseka skozi občino Sv. Jurij
ob Ščavnici je dolga 8 km in 870 m in zavzame površino
približno 80 ha. Avtocesta poteka deloma v usekih skozi
gričevnati predel občine in deloma na nasipu preko melioriranih zemljišč v Ščavniški dolini, ob pobočjih in na prehodih
na viadukte. Območje obdelave poleg same trase avtoceste
zajema tudi zemljišča, na katerih bo treba vzpostaviti režim
odvodnje in obnovo drenažne mreže, ki bo z gradnjo AC
presekana. Na prečenju regionalne ceste R-349 Gornja
Radgona (Grabonoš) – Sv. Jurij ob Ščavnici je predviden
priključek “Sv. Jurij ob Ščavnici”, v sklopu katerega je z
zahodne strani predvidena tudi oskrbna postaja, z oboje-
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stranskim bencinskim servisom in parkirišči ter s prostori za
počitek (med Grabonošem in Čakovo). Avtocesta poteka
izmenoma preko gozdnih zemljišč in preko najboljših kmetijskih zemljišč (1. območje kmetijskih zemljišč). Avtocesta
zavzema zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
K.o. Grabonoš
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 122, 186, 187, 194, 195, 205, 206,
215, 379, 402, 404, 411, 412, 414, 415, 417, 418,
421, 422, 424, 435, 440, 441, 442/2, 445/2, 446/1,
446/2, 449, 450, 453, 548, 549, 550/1, 550/2, 551,
552, 553/2, 555/1, 555/2, 556, 559, 560, 562/1,
562/2, 563/1, 563/2, 564/2, 566, 567, 568/1, 568/2,
569, 571, 572, 574, 575, 577, 578, 580, 581, 583,
668/2, 670, 671/2, 671/3, 673/2, 675/1, 675/2,
676/1, 681, 682, 683/3, 684/6, 687/1, 715/1, 715/2,
715/3, 1167, 1168, 1187, 1188/1, 1188/5, 1188/6,
1188/7, 1191, 1192/1, 1192/2, 1194, 1195, 1199/1,
1199/2, 1199/3, 1200/2, 1200/5, 1201, 1203,
1204/2, 1204/3, 1204/4, 1204/5, 1204/7, 1204/8,
1204/9, 1204/10, 1206, 1208/1, 1208/3, 1227/2,
1229/1, 1232/3, 1234/2, 1265, 1266, 1275, 1279,
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301,
1302, 1303, 1304, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310,
1311, 1312, 1313, 1314/1, 1314/2, 1315, 1316, 1317,
1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1327, 1336/9,
1336/10, 1337, 1370, 1371, 1372.
Telekomunikacijsko omrežje
Parceli številka 598, 1319.
Sanacija hidromelioracijskih sistemov
Parcele številka 1275, 1279, 1280, 1283, 1284,
1285.
K.o. Blaguš
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 20, 567/1, 567/2, 568/1, 568/3,
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 595/1, 595/2, 595/3, 598, 627/1, 648.
Sanacija hidromelioracijskih sistemov
Parcele številka 584, 586, 588.
Telekomunikacijsko omrežje
Parcela številka 598.
Vodovod
Parceli številka 586, 627/1.
K.o. Dragotinci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 325/2, 326, 332/1, 332/2, 386/1,
406/1, 406/4, 411/4, 412/1, 412/2, 412/3, 416/2,
420/1, 422, 426, 431, 432/1, 432/2, 432/3, 432/4,
433/1, 433/2, 435, 437, 447/1, 448, 450, 454, 456,
457, 459, 460/1, 460/2, 464, 470, 474, 479, 480,
484, 502, 741, 748, 749, 750/1, 750/2, 751, 752,
757, 758/3, 758/4, 758/5, 759/1, 759/2, 759/3,
763/1, 797, 798, 803, 804, 805, 806, 807, 812, 814/1,
870, 895/2, 898, 932/3, 934/2, 935/1, 935/3, 936/7,
936/8, 946, 948, 949, 950, 951/1, 951/2, 952, 956,
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966,
967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 977, 978,
996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004,
1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3, 1007, 1008, 1009,
1016, 1017, 1021, 1022, 1023, 1024, 1037.
Električno omrežje
Parcele številka 437, 442, 443, 444, 935/1, 1024.
Vodovod
Parcele številka 1011, 1012, 1013, 1014, 1015,
1016.
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Telekomunikacijsko omrežje
Parcele številka 477, 480, 481, 484.
Sanacija hidromelioracijskih sistemov
Parcele številka 996, 997, 998, 999, 1000, 1001,
1002, 1003, 1004, 1005, 1006/1, 1006/2, 1006/3,
1007, 1008.
K.o. Slaptinci
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 10, 11, 13, 16, 25/1, 35/1, 35/2,
36, 39, 40, 41/1, 41/2, 41/3, 42/1, 42/2, 43, 44, 45,
46/1, 46/2, 63/2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78/1, 78/3, 79, 80, 82, 83/2,
1060/2, 1060/3.
K.o. Selišči
Območje odkupa zemljišč
Parcele številka 302, 303, 304, 307, 309, 310, 345,
347, 348/1, 348/2, 348/3, 350/1, 350/2, 350/3,
350/4, 351, 352/1, 352/2, 357, 360, 361/2, 364/2,
374, 376, 378, 382/1, 383/1, 384, 385, 394/2, 397,
399, 400, 515/1, 516/1, 516/2, 516/3, 517/2, 530/1,
530/2, 531/1, 531/2, 532/1, 532/2, 533, 534/2,
546/1, 546/2, 549, 550, 551, 552, 554/1, 561/1,
561/2, 561/3, 563, 564, 812/2, 814/3, 818/4, 882,
883, 884, 887, 888, 889, 890, 891, 894, 922, 925,
1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022/1, 1042.
Električno omrežje
Parcele številka 339, 880, 882, 883, 885, 886, 887,
899.
Tehnološki pogoji in omejitve
Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovna cesta z
izvennivojskimi križanji, odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim
pasom. Vertikalni in horizontalni elementi so projektirani z
upoštevanjem računske hitrosti 120 km/h. Minimalni horizontalni radij je 900 m, minimalni vertikalni radij 15000 m,
maksimalni vzdolžni sklon 2,5%, maksimalni prečni sklon 6%.
Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m in
sicer 4 vozni pasovi po 3,75 m, 2 robna pasova po 0,50 m,
srednji ločilni pas širine 3,20 m, 2 odstavna pasova širine
2,50 m in dve bankini po 1 m.
Predvidene ureditve
Obravnavani odsek se začne v km 0+450 na meji z
Občino Cerkvenjak in poteka do km 4+172 oziroma do
meje z Občino Radenci. Po prehodu preko Občine Radenci
se nadaljuje v km 4+580 in poteka do km 9+720 m, oziroma do meje z Občino Križevci. Obravnavani odsek je nadaljevanje avtoceste iz smeri Ljubljana v smeri Lendave oziroma državne meje z Republiko Madžarsko. V tej fazi je predvidena navezava na priključek iz regionalne ceste pri Vučji
vasi in nadaljevanje proti zahodu oziroma Lenartu.
Na območju Občine Sv. Jurij ob Ščavnici je predvidena
gradnja:
– avtoceste v dolžini 5 km in 140 m,
– oskrbne postaje “Sv. Jurij ob Ščavnici”,
– cestninske postaje “Dragotinci”,
– priključka “Sv. Jurij ob Ščavnici” na regionalno cesto
R3/714,
– treh viaduktov; čez Kameni potok dolžine 134 m,
čez dolino Stanetinskega potoka v dolžini 254 m in čez
dolino Kupetinskega potoka v dolžini 344 m,
– mosta preko Ščavnice (na meji z Občino Radenci),
mosta čez Grabonoški in Dragotinski potok ter melioracijskega jarka, št. 12,
– deviacije poljskih poti in prečkanja avtoceste z nadvozi oziroma podvozi,
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– prepustov na poljskih poteh in druge vodnogospodarske ureditve oziroma prestavitev melioracijskega jarka in
obnova drenažne mreže,
– protihrupnih ograj in drugih zaščitnih ukrepov.
Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko
oblikovanje
Avtocesta na odseku Cogetinci–Vučja vas poteka preko Občine Sv. Jurij ob Ščavnici deloma preko gričevnatega,
gozdnatega sveta v globokih ukopih in v nasipu preko dna
Ščavniške doline. Oblikovanje avtoceste mora upoštevati
krajinske značilnosti obstoječega prostora. Obcestni prostor naj bo čim bolj ozelenjen z nizko in visoko vegetacijo,
zlasti v območju prečkanja vodotoka – reke Ščavnice. Nizka
grmovna zarast je zaželena tudi med voznima pasovoma na
avtocesti.
Regulacije in prestavitve potokov morajo biti izvedene
sonaravno, brežine strug je treba po končanem gradbenem posegu zasaditi z nizko in visoko vegetacijo. Pri tem je
zaželena tudi zasaditev brežin reke Ščavnice in Dragotinskega potoka, ki sta bila z regulacijo struge močno raznaravljena.
Cestni objekti naj bodo oblikovani v skladu s krajinskimi značilnostmi in funkcijami prometne ureditve. Brežine
ukopov naj bodo kar se položne v nagibih 1:3 in več. Blagi
nakloni brežin veljajo tudi za nasipe naj bodo kar se da
položni več kot 1:2. V območju visokih nasipov avtoceste je
zaželeno zniževanje nasipov z bočnimi nasipi presežkov zemlje, ki bodo nastali ob gradnji ceste.
Usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine
Trasa avtoceste poteka vzdolž južnega izteka za zavarovanje predlaganega Krajinskega parka Radgonska Kapela, med km 4+900 in km 5+900, severno od Dragotincev
pa posega tudi v samo območje. Ostala zavarovana ali za
zavarovanje predlagana območja niso tangirana. Za varovanje naravne dediščine se upoštevajo usmeritve za urejanje
in varstvo flore in vegetacije, favne in biotopov ter usmeritve
iz krajinske zasnove obcestnega prostora.
Trasa avtoceste med km 6+930 in km 7+020 preči
jugozahodni rob zavarovanega arheološkega območja Slaptinci na način, da evidentirane gomile niso prizadete. Ostala
evidentirana arheološka območja niso neposredno tangirana.
Kapelico ob cesti Grabonoš–Sv. Jurij ob Ščavnici se z
območja priključka “Sv. Jurij ob Ščavnici” premakne na
parcelo št. 621 k.o. Blaguš.
Na trasi je treba zagotoviti pazljivo ravnanje z rodovitno
zemljo v času gradnje za kasnejšo uporabo na razgaljenih
zemljiščih.
Za prehajanje živali preko oziroma pod avtocestnim
telesom je treba zagotoviti ustrezne prehode oziroma podhode v okviru mostov ali prepustov za vode, zlasti velja to za
reko Ščavnico in druge potoke. Zaradi možnosti uničenja
neevidentirane arheološke dediščine je treba poskrbeti za
ustrezen nadzor v času gradnje avtoceste.
Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in delovnega okolja
Ob odsekih avtoceste, kjer se pričakuje prekomerna
obremenitev okolja s hrupom, je treba predvideti pasivno
oziroma aktivno zaščito pred hrupom. V območju Občine
Sv. Jurij ob Ščavnici je to na območju Grabonoša, Selišč in
Čakove.
Prekinitev mreže odvodnikov na kmetijskih zemljiščih
je treba ustrezno nadomestiti z ureditvijo drenažne mreže in
preusmeritvijo jarkov. Na ta način ne bo prizadeta kmetijska
dejavnost v prostoru Ščavniške doline. Za dostop do kmetijskih površin je treba zagotoviti tudi ustrezno število cestnih
nadvozov preko avtoceste v povezavi z obstoječimi poljskimi
potmi.
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Usmeritve za varstvo prostora pred naravnimi in drugimi
nesrečami
Za zagotovitev požarne varnosti objektov mora biti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila.
Vsi nasipi in regulacije vodotokov morajo biti utrjeni
tako, da ne bo prihajalo do erozije zemljišč. Vodnogospodarske ureditve morajo zagotoviti varnost pred visokimi vodami in poplavami.
Za gradnjo avtoceste ni posebnih pogojev iz vidika
obrambe.
Ostali pogoji
V lokacijskem načrtu je treba določiti tudi obveznosti
investitorjev in izvajalcev v času izvajanja lokacijskega načrta
ter določiti izdelavo monitoringa za spremljanje negativnih
vplivov na sestavine okolja. V lokacijskem načrtu morajo biti
definirane tudi začasne prometne ureditve v času gradnje.
Sestavni del lokacijskega načrta mora biti tudi poročilo o
vplivih na okolje.
6. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročnega plana, in sicer pregledni katastrski načrti v merilu 1:5000,
navedeni že v 3. členu tega odloka, zaradi uskladitve namenskih površin z dolgoročnim planom.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Gornje Radgona za območje občine Sv. Jurij ob Ščavnici začnejo veljati
tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-00001/00
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 25. julija 2000.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

ŠALOVCI
3291.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Šalovci

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na
14. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Šalovci
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega
glasila Občine Šalovci (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Severo-vzhodnik.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Šalovci.
Sedež izdajatelja glasila je: Šalovci 162, 9204 Šalovci.
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– prihodek od reklam in drugih sporočil v glasilu;
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sred-

4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem in madžarskem jeziku in se
uvršča v informativni periodični tisk.
stev.
5. člen
Glasilo se izdaja štirikrat letno. Lahko pa izide tudi kot
dvojna ali izredna številka.
Glasilo brezplačno sprejmejo vsa gospodinjstva na območju Občine Šalovci.
6. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v
Občini Šalovci, ter o hotenjih in interesih občanov. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh
področjih življenja in dela v občini.
7. člen
Glasilo pripravlja in ureja šestčlanski uredniški odbor.
Uredniški odbor sestavljajo: odgovorni urednik, urednik in štirje člani.
Uredniški odbor imenuje, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, občinski svet za dobo štirih let (mandat uredniškega odbora lahko sovpada z
mandatom občinskega sveta).
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti vsebinski
zasnovi in uredniški politiki glasila. O razrešitvi odloča organ, pristojen za njegovo imenovanje.
8. člen
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo in uredniško politiko v soglasju z ustanoviteljem.
Naloge odgovornega urednika so:
– predlaga programsko zasnovo glasila;
– vodi uredniški odbor in odgovarja za uresničevanje
njegove politike;
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila;
– predlaga občinskemu svetu v sprejem cenik reklamnih oglasov in drugih oglasov.
Odgovorni urednik izvaja tudi druge naloge in pooblastila na podlagi zakona ter skrbi za izvajanje kodeksa novinarske etike.
9. člen
Naloge uredniškega odbora:
– oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo obravnava
občinski svet;
– obravnava stališča, ki so vezana na uresničevanje
programske zasnove;
– izvaja uredniško politiko;
– pripravlja in ureja besedila;
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila;
– uredniški odbor predlaga županu višino sredstev, ki
jih je potrebno zagotoviti v proračunu občine, za nemoteno
delo uredniškega odbora in izdajanje glasila.
10. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene
župan.
11. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja;

12. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti za:
– stroške priprave in tiska glasila;
– stroške pridobivanja reklam;
– stroške dostave glasila;
– materialne stroške uredništva;
– avtorske honorarje;
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
13. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja, v okviru proračunskih sredstev, je župan.
14. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja;
– kraj in datum izdaje;
– ime in sedež tiskarne ter naklada;
– ime in priimek odgovornega urednika, urednika ter
članov uredniškega odbora.
15. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,
imajo v času volilne kampanje, ki jo določa zakon, na voljo
določen brezplačen prostor, ki ga glede na število strani
glasila ter število strank, določi uredniški odbor.
16. člen
Če stranka oziroma kandidat v času volilne kampanje
želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunajo po veljavnem
ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
17. člen
Izdajatelj je dolžan, pred začetkom izdajanja glasila,
priglasiti glasilo pristojnemu organu zaradi vpisa v evidenco
javnih glasil.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-24/2000
Šalovci, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

3292.

Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Šalovci

Na podlagi 4. člena pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: državni pravilnik, Uradni list RS, št. 78/99) in 16. člena statu-

Uradni list Republike Slovenije
ta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski
svet občine Šalovci na 14. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel

ODREDBO
o merilih za podaljšanje obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju
Občine Šalovci
1. člen
S to odredbo se določijo merila, pod katerimi se sme
podaljšati obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, v
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine
Šalovci.
2. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije smejo praviloma obratovati v rednem obratovalnem času, ki je določen v 3. oziroma v 4. členu državnega pravilnika o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost. Če gostinski obrat oziroma
kmetija, ki opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v 3. in 4. členu državnega pravilnika, se šteje, da
obratuje v podaljšanem obratovalnem času.
3. člen
Gostinec oziroma kmet lahko obratuje v podaljšanem
obratovalnem času, če za to dobi pisno soglasje pristojnega
organa Občine Šalovci, ki o tem odloča na podlagi meril iz
te odredbe.
4. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko obratujejo gostinski obrati oziroma kmetije, v ponedeljek, torek, sredo,
četrtek in nedeljo do 1. ure, v petek in soboto pa do 2. ure
naslednjega dne.
5. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija sme občasno obratovati tudi izven v tej odredbi določenega podaljšanega obratovalnega časa ob raznih prireditvah (proščenja, veselice,
zabavne prireditve...), vendar si mora tudi za to izjemno
podaljšanje obratovalnega časa vsakič pridobiti predhodno
soglasje pristojnega organa Občine Šalovci.
Ne glede na določbe, navedene v prejšnjem odstavku
tega člena odredbe, lahko gostinec oziroma kmet na podlagi 17. člena državnega pravilnika brez dovoljenja pristojnega organa Občine Šalovci obratuje dlje kot traja redni obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter
ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
6. člen
Ne glede na preostale določbe te odredbe lahko uprava Občine Šalovci izdajo soglasja za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija
svetlobe, varnostna služba, prometna varnost ipd.) in tako
dolgo, dokler ti pogoji niso izpolnjeni gostincu soglasja k
podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata oziroma kmetije ne izda.
7. člen
Soglasje o podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu lahko
med letom odvzame v naslednjih primerih:
– če so zaznamovane ponavljajoče se pritožbe občanov oziroma krajevne skupnosti, na območju katere se go-
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stinski obrat nahaja, zaradi kršitve javnega reda in miru v
času podaljšanja odpiralnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če je bilo v času podaljšanega obratovalnega časa
gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s
strani policije, oziroma s strani pristojnih inšpekcijskih organov,
– zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma, kmetije
– zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani uprave Občine Šalovci v izdanem soglasju.
V tem primeru je možno odkloniti soglasje k podaljšanju obratovalnega časa tudi za eno leto v naprej.
8. člen
Soglasje za podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije se gostincu oziroma kmetu izda
za določen čas, in sicer za eno koledarsko leto. Po preteku
te dobe mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer
mu pravica do podaljšanega obratovalnega časa preneha.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-23/2000
Šalovci, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

3293.

Pravilnik o spremembi pravilnika o finančnih
intervencijah programa za pospeševanje
proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Šalovci

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), 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni
list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na
14. redni seji dne 6. 7. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o spremembi pravilnika o finančnih intervencijah
programa za pospeševanje proizvodnje hrane
v letu 2000 v Občini Šalovci
1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah programa za pospeševanje proizvodnje hrane v letu 2000 v Občini Šalovci
(Uradni list RS, št. 10/00) se v 8. točki 8. člena številka
“20” nadomesti s številko “30”.
2. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-21/2000
Šalovci, dne 6. julija 2000.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.
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TREBNJE
3294.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi
Občine Trebnje za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98), na podlagi 96. in 98. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 19. člena
statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98)
je Občinski svet občine Trebnje na 12. redni seji dne 10. 7.
2000 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Trebnje,
vključno s krajevnimi skupnostmi Občine
Trebnje za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Trebnje
za leto 1999, ki obsega

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Bilanca prihodkov
in odhodkov

Račun finančnih
terjatev in naložb

Račun financiranja

Skupaj

1.448,183.547,23
1.395,890.612,76

30,250.000,00
33,500.000,00
3,250.000,00

0
42,592.743,20
42,592.743,20

1.478,433.547,23
1.471,983.355,96
45,842.743,20

52,292.934,47
2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki znaša 6,450.191,27
SIT in se prenaša v splošni sklad Občine Trebnje in se lahko
uporabi za pokrivanje odhodkov proračuna v letu 2000.
3. člen
Sprejmejo se zaključni računi krajevnih skupnosti Občine Trebnje za leto 1999, ki obsegajo:
Bilanca prihodkov
in odhodkov

Prihodki
Odhodki
Primanjkljaj
Presežek

Račun finančnih
terjatev in naložb

Sredstva
na računu

Skupaj

325,436.119
321,677.111

24,168.688

349,604.807
321,677.111

3,759.008

24,168.688

27,927.696

Presežek prihodkov krajevnih skupnosti za leto 1999
znaša 27,927.696 SIT in se prenese v splošni sklad posamezne krajevne skupnosti, uporabi pa se lahko za pokritje
odhodkov v letu 2000.
4. člen
Sprejme se zaključni račun rezervnega sklada za leto
1999, ki obsega
Prihodke
Odhodke
Presežek

13,370.066,00
4,193.059,80
9,177.006,20

Račun financiranja

Presežek prihodkov rezervnega sklada, v znesku
9,177.006,20 SIT se prenese v leto 2000 in se uporabi za
pokrivanje odhodkov rezervnega sklada v letu 2000.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št 403-03-1/2000
Trebnje, dne 11. julija 2000.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

TRŽIČ
3295.

Pravilnik o merilih za izdajo soglasja k
obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost, v
podaljšanem obratovalnem času v Občini Tržič
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5. člen
Na območjih strnjenih naselij smejo gostinski vrtovi in
terase gostinskih obratov obratovati v mesecih junij, julij in
avgust v podaljšanem obratovalnem času med 22. in 23. uro.
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. 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 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95, 33/97) je Občinski svet občine Tržič
na 10. seji dne 14. 6. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za izdajo soglasja k obratovanju
gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost, v podaljšanem
obratovalnem času v Občini Tržič

6. člen
Gostinski obrat ali kmetija sme, ne glede na že izdano
soglasje k podaljšanem obratovalnem času, občasno obratovati v dodatnem podaljšanem času ob raznih prireditvah
(poroke, proslave, srečanja, zabavne prireditve, …). Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora vsakič zaprositi
za predhodno soglasje 5 dni pred načrtovano prireditvijo.
Soglasja so vezana na točno določene datume in ne veljajo
za ostale dni.
7. člen
Občinski organ lahko posamezni restavraciji, gostilni, kavarni in drugim gostinskim obratom izda do 20 soglasij v koledarskem letu k enkratnemu podaljšanju obratovalnega časa.

I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na
podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: občinski organ) izda soglasje za obratovanje
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času na
območju Občine Tržič.
2. člen
Gostinec določi podaljšan obratovalni čas gostinskega
obrata ali kmetije samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki
samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti
podaljšan obratovalni čas tudi za vsako tako enoto posebej.
Pristojni občinski organ je dolžan pri izdaji mnenja
upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K OBRATOVANJU V
PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
3. člen
Pristojni občinski organ ob oblikovanju mnenja opravi
ogled gostinskega obrata.
Ogled opravi pooblaščen delavec občinskega organa
ter o tem napiše uradni zaznamek.
4. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije v stanovanjskih naseljih smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času glede na vrsto gostinskega lokala (kmetije), kot sledi:
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije
med 5. in 6. uro zjutraj ter v petek in soboto med 1. in 2. uro
naslednjega dne,
– slaščičarne, okrepčevalnice in bari med 5. in 6. uro
zjutraj ter v petek in soboto med 23. in 24. uro zvečer,
– diskoteke in nočni bari med 23. in 4. uro naslednjega dne.
Zgoraj omenjeni gostinski obrati, razen diskotek, izven
strnjenega naselja smejo obratovati v daljšem podaljšanem
obratovalnem času kot je zgoraj navedeno.

IV. IZPOLNJEVANJE POGOJEV
8. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika lahko
občinski organ izdajo soglasja k podaljšanem obratovalnem
času gostinskega obrata oziroma kmetije veže na zagotovitev pogojev (parkirišča, protihrupna zaščita, prometna varnost, urejenost okolice lokala, skrb za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata …). Dokler
ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanem obratovalnem času ne izda.
9. člen
Gostinec oziroma kmet je k vlogi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času dolžan priložiti:
– soglasje lastnika objekta, kjer se gostinski obrat nahaja, kolikor gostinec ni lastnik le-tega,
– soglasje krajevne skupnosti, na območju katere se
nahaja,
– soglasje stanovalcev oziroma predstavnika stanovalcev objekta, kolikor se gostinski obrat nahaja v stanovanjskem objektu
Soglasje k podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije se izda za določen čas, in sicer za
tekoče koledarsko leto.
10. člen
Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, občinski organ
izda pozitivno soglasje o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času, in sicer najprej za poskusno dobo enega
meseca. Po preteku enega meseca sme gostinec, oziroma
kmet ponovno zaprositi za soglasje k obratovanju v podaljšanem obratovalnem času.
V. PREKLIC SOGLASJA K OBRATOVANJU
V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
11. člen
Občinski organ lahko v roku 5 dni od dneva, ko je od
organov nadzora izvedel za neizpolnjevanje pogojev, z odločbo prekliče že izdano soglasje k podaljšanem obratovalnem
času v naslednjih primerih:
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– ponavljajoče utemeljene pritožbe bližnjih stanovalcev
zaradi kršitev javnega reda in miru v času podaljšanega
obratovalnega časa,
– prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa,
– večkratna posredovanja s strani policije, oziroma inšpekcijskih organov v času podaljšanega obratovalnega časa,
– neizpolnitev drugih pogojev, določenih s strani občinskega organa Občine Tržič v izdanem soglasju.
V odločbi o preklicu izdanega soglasja k podaljšanemu
obratovalnem času občinski organ določi ustrezno spremenjeni obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
VI. NADZOR
12. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje občinska uprava in policisti.

Uradni list Republike Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Turnišče kot soustanoviteljica
Razvojnega centra, OE »Lokalna turistična organizacija Lendava« predpisuje višino in način plačevanja članarine članov
lokalni turistični organizaciji (v nadaljevanju: LTO).
2. člen
Obvezni člani LTO so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki:
– opravljajo dejavnosti, določene z odredbo o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi
razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99) – (v
nadaljevanju: odredba) ter sobodajalci in tisti kmetje, ki
opravljajo gostinsko dejavnost in
– imajo v Občini Turnišče svoj sedež, podružnico, poslovno enoto, obrat, izpostavo, ekspozituro ali drugo obliko
registrirane dejavnosti.

VII. PREHODNI DOLOČBI
13. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan uskladiti svoj obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času
uveljavitve tega pravilnika obratuje v daljšem obratovalnem
času, s tem pravilnikom v enem letu od uveljavitve.
14. člen
Za ostale določbe glede obratovalnih časov, ki niso
zajete v tem pravilniku, se uporabljajo določbe pravilnika o
merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni
list RS, št. 78/99).
VIII. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 013-08/00-07
Tržič, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l.r.

TURNIŠČE
3296.

Odlok o višini in načinu plačevanja članarine
lokalni turistični organizaciji

Na podlagi določil 3. in 11. do 20. člena zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 21. in 29.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 20/95, 63/95, 73/95 9796,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99 in 59/99) in 19. člena statuta Občine Turnišče je Občinski svet občine Turnišče na 10. seji dne 4. 5.
2000 sprejel

ODLOK
o višini in načinu plačevanja članarine lokalni
turistični organizaciji

II. VIŠINA ČLANARINE
3. člen
Višina članarine se določa v točkah na podlagi kriterijev:
1. skupine dejavnosti po odredbi;
2. višine prihodka člana LTO, ustvarjenega v občini v
predhodnem letu od leta, za katerega se odmerja članarina.
4. člen
Po kriteriju skupine dejavnosti po odredbi znaša članarina:
– za I. skupino dejavnosti
– za II. skupino dejavnosti
– za III. skupino dejavnosti
– za IV. skupino dejavnosti

150 točk,
100 točk,
50 točk,
20 točk.

5. člen
Po kriteriju prihodka, ustvarjenega v občini v predhodnem letu od leta, za katerega se odmerja članarina, znaša
članarina:
Prihodek/v 000 SIT

Število točk

do 20.000
od 20.000 – 40.000
od 40.000 – 60.000
od 60.000 – 80.000
od 80.000 – 100.000
od 100.000 – 120.000
od 120.000 – 140.000
od 140.000 – 160.000
od 160.000 – 180.000
nad 180.000

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

III. OLAJŠAVE PRI PLAČILU ČLANARINE
6. člen
Zaradi bistvenih razlik v obsegu poslovanja in nižje
stopnje soodvisnosti poslovanja članov LTO od turizma glede na razlike v razvitosti turizma na območju občine se člani
LTO dodatno razvrščajo po naslednjih kriterijih:
1. olajšave glede na obseg poslovanja/prihodka;
2. olajšave glede na različno stopnjo razvitosti turizma
na območju občine.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

7. člen
Po kriteriju olajšave glede na obseg poslovanja/prihodka se člani dodatno razvrščajo v 6 razredov, in sicer:
Prihodek/v 000 SIT

Faktor

do 40.000
od 40.000 do 60.000
od 60.000 do 80.000
od 80.000 do 100.000
od 100.000 do 120.000
nad 120.000

0,15
0,30
0,45
0,60
0,75
1,00

8. člen
Po kriteriju olajšave glede na različno stopnjo razvitosti
turizma na območju občine se člani LTO po sedežu poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti razvrščajo v 2 razreda, in
sicer:
Naselje

Faktor

– Nedelica
– Gomilica
– Renkovci
– Turnišče

0,50
0,75

IV. IZRAČUN VIŠINE ČLANARINE
9. člen
Višina letne članarine posameznega člana LTO se izračuna z uporabo naslednje formule:
LETNA ČLANARINA = (T-dej. + T-prih.) x F-1 x F-2 x
vrednost točke.
Okrajšave iz prejšnjega odstavka tega člena pomenijo:
– T-dej. = število točk glede na skupino dejavnosti po
odredbi (4. člen odloka),
– T-prih. = število točk glede na višino prihodka člana
LTO (5. člen odloka),
– F-1
= faktor olajšave glede na obseg poslovanja/prihodka (7. člen odloka),
– F-2
= faktor olajšave glede na različno stopnjo
razvitosti turizma na območju občine,
(8. člen odloka).
10. člen
Vrednost točke znaša 1.000 tolarjev.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka tega člena se
usklajuje z uredbami Vlade Republike Slovenije, katera je po
tretjem odstavku 16. člena zakona o pospeševanju turizma
pristojna, da na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin
usklajuje vrednost točke za izračun članarine LTO.
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nju: pravilnik), in sicer: turistične kmetije z nastanitvijo in
prehrano (67. člen pravilnika);
2. pravne in fizične osebe, ki opravljajo s turizmom
neposredno povezane dejavnosti, določene z odredbo:
– K/71.22
– I/60.22
– O/92.13
– O/92.32

– Dajanje vodnih plovil v najem
– Taksi
– Kinematografska dejavnost
– Obratovanje objektov za kulturne prireditve
– O/93.03 – Druge storitve za nego telesa
– DM/35.12 – Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport
– DN/36.40 – Proizvodnja izdelkov za šport
– K/71.10
– Dajanje avtomobilov v najem (rent a
car)
– A/01.12
– Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik
– A/01.13
– Pridelovanje sadja, začimb in rastlin
za proizvodnjo pijač
– B/05.02
– Ribogojstvo, ribogojske storitve.

Za oprostitev plačevanja članarine upravičencem iz prejšnjega odstavka tega člena se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture;
– višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne dediščine in povečanje turistične privlačnosti območja;
– višina vlaganj v izgradnjo proizvodnih oziroma poslovnih objektov in nabavo opreme;
– višina vlaganj za uvajanje celovitega sistema kakovosti in za pridobitev certifikata kakovosti.
12. člen
Ne glede na določila prejšnjih členov tega odloka lahko občina iz utemeljenih razlogov, na podlagi argumentirane
pisne vloge člana LTO, le-tega z upravno odločbo oprosti
plačevanja članarine za posamezno koledarsko leto oziroma
največ za obdobje treh let.
Pri odločanju o oprostitvi članarine se kot utemeljeni
razlogi upoštevajo merila, določena v tretjem odstavku
17. člena zakona o pospeševanju turizma in drugem odstavku 11. člena tega odloka.
VI. SPOROČANJE PODATKOV
13. člen
Člani LTO so dolžni občini sporočati naslednje podatke:
– o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo opravljajo;
– podatke o višini prihodkov, ustvarjenih v predhodnem
koledarskem letu od leta, za katerega se odmerja članarina.
Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena so člani LTO
dolžni sporočiti vsako leto najkasneje do 10. marca.

V. OPROSTITVE PLAČILA ČLANARINE
11. člen
Zaradi pospeševanja določenih, na turističnem območju deficitarnih, dejavnosti so lahko plačila članarine za največ prvih pet let poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti v
celoti ali delno oproščeni:
1. kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost po zakonu
o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih
storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96); v nadaljeva-

VII. NAČIN ODMERJANJA IN PLAČEVANJA ČLANARINE
14. člen
Članarina za posamezno koledarsko leto se odmerja
vnaprej, in sicer z upravno odločbo, ki jo izda župan Občine
Turnišče.
15. člen
Članarina se plačuje mesečno po dvanajstinah oziroma
v enem znesku, kolikor je odmerjena članarina nižja od
12.000 SIT.
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Člani LTO so dolžni članarino, ki se v skladu z določili
tega odloka plačuje v enem znesku, plačati najkasneje do
31. oktobra tistega leta, za katerega je odmerjena članarina.
Članarina se plačuje na žiro račun proračuna kot namenski prihodek za izvajanje dejavnosti LTO.
VIII. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 5/10-2000
Turnišče, dne 4. maja 2000.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VOJNIK
3297.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
PUP za območje bolnice Vojnik

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93, 17/93, 29/95 in 44/97) in na podlagi
12. člena statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine
Vojnik na seji dne 26. 7. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
5. člen
Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje objekta v območju možnega posega št. 8:
– tlorisni gabariti in odmiki od sosednjih zemljišč so
razvidni z geodetsko kotirane situacije,
– dovoljena etažnost je pritličje in izkoriščeno podstrešje,
– streha mora biti simetrična dvokapnica naklona 30°,
možna je gradnja frčad in strešnih oken,
– kritina mora biti opečna ali betonska v rdeči barvi,
– tolerance niso možne.
6. člen
Drugi pogoji: obvezno je treba upoštevati pogoje priloženih soglasij in mnenj.
7. člen
S sprejetjem tega odloka prenehajo, za območje, navedeno v 2. in 3. členu tega odloka, veljati določila od 3. do 9.
člena odloka o PUP za območje bolnice Vojnik (Uradni list, št.
37/90), ki obravnava pogoje za urbanistično oblikovanje območij, arhitektonsko oblikovanje objektov in prizidkov, pogoje
komunalnega urejanja ter pogoje varovanja okolja.
8. člen
Nadzorstvo nad tem odlokom izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 1267-7/2000-15
Vojnik, dne 26. julija 2000.

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP
za območje bolnice Vojnik
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve PUP za območje bolnice Vojnik (Uradni list RS, št.
37/90), katerega sestavni del je njegova vsebina:
I. SPLOŠNI DEL,
II. TEKSTUALNI DEL,
III. SOGLASJA IN MNENJA,
IV. GRAFIČNI DEL.
2. člen
Sprememba PUP za območje bolnice Vojnik obsega
parcelo št.755/1 k.o. Vojnik trg, ki je s prostorskim planom
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 99/99) opredeljeno kot
stavbno območje. Spremembe in dopolnitve veljajo samo za
parcelo št. 755/1 k.o. Vojnik trg, katere lastnik je Boštjan
Ovtar, Ilovca 13, Vojnik.
3. člen
Namen spremembe in dopolnitve PUP za območje bolnice Vojnik je umestitev poslovnotrgovskega objekta s pripadajočimi manipulativnimi površinami in je v kartografskem
delu označeno s številko 8 – kot območje možnega posega.
4. člen
Pogoji urejanja glede gradnje, urbanističnega in arhitektonskega oblikovanja objektov na ostalih območjih, ki so
opredeljena v PUP za območje bolnice Vojnik (Uradni list
RS, št. 37/90) ostajajo nespremenjeni.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

ŽALEC
3298.

Odlok o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z
zaledjem za naravni rezervat

Na podlagi 50. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99) in statuta Občine Žalec (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Žalec na 16. seji dne
29. 6. 2000 sprejel

ODLOK
o začasnem zavarovanju ribnika Vrbje z zaledjem
za naravni rezervat
1. člen
S tem odlokom zavaruje Občinski svet občine Žalec
ribnik Vrbje z zaledjem zaradi izrednega biotopskega, ekosistemskega, hidrološkega in krajinskega pomena za naravni
rezervat.
2. člen
Naravni rezervat obsega celoten ribnik Vrbje z dotokom
in iztokom ter s pripadajočim nasipom reke Savinje ter zaledje severovzhodno od ribnika med levim bregom Struge in

Uradni list Republike Slovenije
Savinjo, vključno z nasipom in cesto v Griže. Meja zavarovanega območja je vrisana v temeljnem topografskem načrtu v
merilu 1: 5000 (TTN-5) in preglednem katastrskem načrtu v
merilu 1: 5000 (PKN – 5) in 1: 2880, ki so podani v prilogi.
3. člen
Območje naravnega rezervata ribnik Vrbje z zaledjem
se nahaja v k.o. Žalec.
Meja poteka od izhodiščne točke na zahodu – križišče
kolovoza na severnem robu ribnika in poti po nasipu Savinje
(parcela 1817/27) in teče proti vzhodu po severnem robu
kolovoza, ki seka parcele 1817/127, 131, 139, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177; 1817/87,
89, 92, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105 in 1817/106.
Od tu poteka severno od kolovoza po južnem robu hmeljišč
in seka parcele 1817/107, 108, 109, 110, 113, 114,
119, 120 do jarka – iztoka iz Struge. Nadalje poteka proti
severu ob jarku po zahodnem robu parcele 1817/121 do
Struge, prečka Strugo (parcela 1975/1) ter poteka po njenem severnem robu – levi breg proti vzhodu (parcele
1975/2, 3) do južnega roba ceste v Vrbje (S rob parcele
1911/2) in zahodnega roba ceste v Griže (V rob parcele
1892/4), seka Strugo (1975/5) in nasip Savinje – levi breg
(1976/1). Po notranjem – obvodnem delu nasipa teče meja
proti zahodu vse do izhodiščne točke.
4. člen
Cilji zavarovanja naravnega rezervata ribnika Vrbje z
zaledjem so:
– ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema z avtohtonimi rastlinskimi in živalskimi vrstami,
– znanstveno-raziskovalno in študijsko delo,
– popestritev rekreacijske in turistične ponudbe območja.
5. člen
Na celotnem zavarovanem območju, navedenem v
3. členu tega odloka, so dovoljene dejavnosti, ki so usklajene z ekosistemsko funkcijo:
– uporaba ribnika za ribogojstvo,
– gibanje obiskovalcev po kolovoznih poteh ali s strokovnim vodstvom,
– vzdrževanje kolovoznih poti po nasipu ribnika,
– vzdrževalna in ureditvena dela na obstoječih objektih, ki ne spreminjajo zunanjega videza objekta,
– ekstenzivna gospodarska raba travnikov in njiv,
– ohranjanje in obnova gozda.
6. člen
Na celotnem zavarovanem območju so prepovedani
vsi posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili naravni
rezervat in prizadeli njegovo svojevrstnost:
– gradbena dela (graditev vseh vrst stavb, pomožnih
objektov, cest in infrastrukturnih naprav),
– polaganje energetskih in komunalnih vodov v nadzemni in podzemni izvedbi (zatečeno stanje in vodi, predvideni z obstoječimi prostorskimi dokumenti so izjema),
– spreminjanje vodnega režima, izvajanje takšnih hidromelioracijskih ali regulacijskih posegov na varovanem
območju in v okolici, katerih škodljive posledice bi bilo mogoče čutiti na ožji lokaliteti,
– odstranjevanje in požiganje obrežne in vodne vegetacije ter posameznih dreves in grmov,
– odstranjevanje ali nasipavanje zemlje ali kamnine,
– spreminjanje sestave zoocenoze z naseljevanjem neavtohtonih vrst,
– nabiranje, preganjanje in uničevanje živali,
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– uničevanje ali poškodovanje gnezdišč ter prostorov,
kjer se živali zadržujejo, hranijo in razmnožujejo,
– spreminjanje kulture rastišč in intenziviranje kmetijske proizvodnje, agromelioracije,
– zatiranje škodljivcev s kemičnimi zaščitnimi sredstvi,
– povzročanje hrupa, čolnarjenje na ribniku,
– umetno osvetljevanje živali, njihovih gnezdišč in bivališč,
– onesnaževanje površinskih in podzemnih vod,
– odlaganje vseh vrst odpadkov, kurjenje,
– vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje.
Ne glede na prepovedi varstveni režim s predhodnim
soglasjem naravovarstvene službe dovoljuje:
– košnjo nasipov ribnika v času od 1. oktobra do 1. decembra,
– ureditev dela ribnika za ribogojstvo (vzrejni bazeni),
– praznjenje ribnika v jesenskem času med 1.10 in
15.11,
– ureditev območja za obisk javnosti (informacijske table, sprehajalne poti z opremo, opazovalnice…)
– manjša hidrotehnična dela za izboljšavo sedanjih in
kreiranje novih habitatov za floro in favno (ureditev brežin,
plitvin, izgradnja otočka, zasaditev grmovnih pasov...)
– posegati v obrežno in ostalo vegetacijo (npr. redčiti
ali sekati drevje in grmovje, zasaditi bregove ipd.) in izkoriščati gozd v skladu z zakonom o gozdovih in gozdnogospodarskim načrtom ter zakonom o vodah,
– popravljati, vzdrževati in rekonstruirati obstoječe objekte, ceste in infrastrukturne objekte,
– vodnogospodarske ureditve za zaščito pred visokimi
vodami,
– znanstveno raziskovati naravno dediščino.
7. člen
Ustanovitelj naravnega rezervata je Občina Žalec, ki
upravlja zavarovano območje v režijskem obratu, ustanovi v
ta namen javni zavod ali podeli koncesijo.
Upravljanje zavarovanega območja se izvaja na podlagi
načrta upravljanja zavarovanega območja.
8. člen
Pristojni organi Občine Žalec, Upravne enote Žalec,
javni zavodi in inšpekcijske službe Ministrstva za okolje in
prostor so v okviru svojih pristojnosti dolžni preprečevati
posege, s katerimi bi se utegnile spremeniti ali okrniti s tem
sklepom opredeljene lastnosti naravnega rezervata.
9. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom naravnega rezervata
opravlja Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje.
10. člen
Občina Žalec ima predkupno pravico pri nakupu v
3. členu navedenih zemljišč, ki so s tem odlokom razglašena za naravni rezervat.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS ter velja do sprejema odloka o razglasitvi,
vendar najdlje dve leti.
Št. 61600/001/96
Žalec, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.
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Odlok o razveljavitvi odloka o poslovnem času
ter odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o poslovnem času

Odločba o imenovanju članov komisije se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije hkrati z navedbo strokovne
usposobljenosti posameznih članov.

Na podlagi 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec na
seji dne 29. 6. 2000 sprejel

3. člen
Komisija opravlja naslednje naloge:
– proučuje in obravnava predloge za izdajo, spremembo oziroma podaljšanje dovoljenja za promet z zdravili za
uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu:
predlog);
– predlaga pristojnemu organu izdajo, spremembo, podaljšanje ali prenehanje dovoljenja za promet z zdravilom za
uporabo v veterinarski medicini;
– oblikuje strokovne predloge in mnenja;
– na zahtevo pristojnega organa, po ustanovitvi agencije pa tudi na zahtevo VURS sprejme stališče ali poda mnenje
o določenem vprašanju, v roku, ki ga določi pristojni organ
ali VURS;
– na predlog ministra pripravlja strokovne podlage v
zvezi z zakonodajo s področja zdravil za uporabo v veterinarski medicini.
Pri delu komisije sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, ki
jih določi minister. Seznam strokovnjakov vodi pristojni organ. V seznamu mora biti navedeno osebno ime in strokovna usposobljenost strokovnjaka.

ODLOK
o razveljavitvi odloka o poslovnem času
ter odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o poslovnem času
1. člen
Razveljavita se odlok o poslovnem času (Uradni list RS,
št. 2/92) ter odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
poslovnem času (Uradni list RS, št. 34/94).
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33201/00001/2000-03/06
Žalec, dne 29. junija 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

MINISTRSTVA
3300.

Pravilnik o komisiji za zdravila za uporabo v
veterinarski medicini

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o komisiji za zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
1. člen
Ta pravilnik določa sestavo, naloge, pristojnosti in način dela komisije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (v nadaljnjem besedilu: komisija).
2. člen
Komisija ima sedem članov, ki jih imenuje minister,
pristojen za veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister)
za obdobje treh let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti. Komisija o izvolitvi predsednika in
podpredsednika obvesti pristojni organ najkasneje v štirinajstih dneh po izvolitvi, po ustanovitvi Agencije Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: agencija) pa tudi Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).
Administrativne naloge komisije opravlja tajnik, ki ga
zagotovi pristojni organ.

4. člen
Minister lahko v konkretnem primeru izloči posameznega člana komisije po uradni dolžnosti ali na predlog stranke, člana komisije ali pristojnega organa, če obstaja izločitveni razlog po predpisih o splošnem upravnem postopku
ali, če obstoji katerikoli drug razlog, ki bi lahko vplival na
nepristranost člana komisije. Člani komisije tudi ne smejo
sodelovati pri pripravi dokumentacije za pridobitev, spremembo ali podaljšanje dovoljenja za promet.
Člani komisije so pri svojem delu samostojni in ne
smejo sprejemati nikakršnih navodil, ki se nanašajo na opravljanje nalog v komisiji.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena veljajo
tudi za strokovnjake iz prejšnjega člena.
5. člen
Predsednik komisije:
– zbira obvestila pristojnega organa o popolnih predlogih;
– sklicuje in vodi seje komisije;
– koordinira delo in datume sej komisije s pristojnim
organom;
– vodi delo komisije po dnevnem redu tako, da:
– formulira vprašanja;
– vodi razpravo;
– pripravi zaključke v vseh točkah razprave;
– poskuša doseči soglasno mnenje v razpravi;
– zagotovi, da se pridobi najboljše strokovno mnenje.
Pristojni organ najkasneje v roku štirinajstih dni po
prejemu popolnega predloga o tem obvesti predsednika
komisije.
6. člen
Komisija se redno sestaja vsaj štirikrat letno oziroma
večkrat glede na obseg dela ali na zahtevo pristojnega organa. Datumi rednih sej komisije se določijo za eno leto vnaprej. Komisija mora o datumih sej pisno obvestiti pristojni
organ.
Na seje komisije je treba vabiti tudi predstavnike pristojnega organa oziroma, po ustanovitvi agencije, tudi VURS.
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7. člen
Na vsaki seji komisije se določi dnevni red naslednje
seje. Dnevni red seje razpošlje predsednik najmanj štirinajst
koledarskih dni pred sejo članom komisije, pristojnemu organu, po ustanovitvi agencije pa tudi VURS. Član komisije,
ki se seje ne more udeležiti, mora o tem predhodno obvestiti
predsednika.
Komisija lahko zaseda, sprejema strokovna mnenja,
odloča in sprejema predloge, če so na seji prisotni predsednik ali podpredsednik ter vsaj trije člani komisije. V primeru
neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika.
8. člen
Predsednik komisije določi poročevalca za konkreten
primer. Poročevalec izbere s seznama iz 3. člena tega pravilnika strokovnjake, ki ocenijo posamezne dele dokumentacije predloga. Oceno predložijo pisno v obliki izvedenskega mnenja. Poročevalec koordinira ocenjevanje dokumentacije, sodeluje s strokovnjaki, zbere izvedeniška mnenja
strokovnjakov in komisiji podrobneje predstavi zdravilo, ki je
predmet obravnave.
9. člen
Če komisija ugotovi, da je potrebno pridobiti dodatne
podatke in dokumentacijo, pozove predlagatelja, da te podatke naknadno predloži v roku, ki mu ga določi, oziroma
predlagatelja povabi na sejo komisije. Komisija med prisotnostjo predlagatelja ne sme sprejemati nikakršnih strokovnih mnenj, odločitev ali predlogov.
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11. člen
Komisija mora svoje obrazloženo pisno mnenje posredovati pristojnemu organu v roku, ki omogoča pristojnemu
organu izdajo odločbe v zakonitem roku. Če to ni mogoče,
mora pristojnemu organu posredovati obrazložitev vzrokov
za zamudo.
12. člen
Kadar pristojni organ odloči drugače, kot je navedeno
v predlogu komisije, mora o tem seznaniti komisijo in navesti
razloge za svojo odločitev.
13. člen
Komisija sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.
14. člen
Komisija mora izročiti vso dokumentacijo pristojnemu
organu, ki jo trajno hrani.
15. člen
Minister imenuje člane komisije ter strokovnjake iz
3. člena tega pravilnika v treh mesecih po uveljavitvi tega
pravilnika.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-221/00
Ljubljana, dne 14. julija 2000.

10. člen
Če je v pritožbenem postopku potrebno pridobiti dodatno izvedensko mnenje, to mnenje izdelajo strokovnjaki iz
3. člena tega pravilnika, ki niso sodelovali v predhodnem
ocenjevalnem postopku.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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