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DRŽAVNI ZBOR

3491. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije
za leto 1997 (RZ97)

Z A K L J U Č N I   R A Č U N
proračuna Republike Slovenije za leto 1997

(RZ97)

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slo-

venije za leto 1997.

2. člen
Proračun Republike Slovenije je bil realiziran v nasled-

njih zneskih, v tisoč tolarjih:

Bilanaca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

Prihodki 721.937.511 55.266.523
Odhodki 754.049.497 31.545.164
Primanjkljaj 32.111.986
Presežek 23.721.359
Zmanjšanje sredstev na računih 8.390.627

Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter
računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna
so sestavni deli tega zaključnega računa.

3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto

1997 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 411-01/98-52/1
Ljubljana, dne 29. marca 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

3492. Pravilnik o pogojih za promet na debelo z
zdravili za uporabo v veterinarski medicini

Na podlagi tretjega odstavka 54. člena zakona o zdra-
vilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99
in 70/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in pre-
hrano

P R A V I L N I K
o pogojih za promet na debelo z zdravili

za uporabo v veterinarski medicini

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa natančnejše pogoje, ki jih morajo

glede kadrov, prostorov, opreme in vodenja dokumentacije
izpolnjevati pravne in fizične osebe za opravljanje dejavnosti
prometa na debelo z zdravili za uporabo v veterinarski medi-
cini (v nadaljnjem besedilu: zdravila), postopek izdaje dovo-
ljenja za opravljanje te dejavnosti ter inšpekcijski nadzor.

II. POGOJI

2. člen
Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne ali

fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje (v nadalj-
njem besedilu: trgovci na debelo).

3. člen
Trgovci na debelo morajo izpolnjevati naslednje ka-

drovske pogoje:
– imeti zaposleno najmanj eno osebo z univerzitetno

izobrazbo farmacevtske smeri in končano specializacijo iz
preskušanja zdravil, ki je glede kakovosti odgovorna za spre-
jem in izdajo zdravil ter pregled dokumentacije, in mora biti
nenehno dosegljiva;

– imeti zaposleno vsaj eno osebo z univerzitetno izo-
brazbo veterinarske smeri s strokovnim izpitom, ki je odgo-
vorna za ostalo poslovanje v zvezi z zdravili;

– drugo tehnično osebje v skladu s predpisanimi načeli
dobrih praks na področju prometa zdravil.

Če trgovci na debelo zdravila tudi uvažajo, morajo imeti
poleg oseb iz prejšnjega odstavka zaposleno tudi osebo, ki
je odgovorna za kakovostno analizo vseh sestavin in količin-
sko analizo učinkovin vsake uvožene serije zdravila ter za
ostale analize, potrebne za zagotavljanje kakovosti zdravila v
skladu z dovoljenjem za promet z zdravilom.
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Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko trgo-
vec na debelo sklene pogodbo z uradnim kontrolnim labora-
torijem, ki v njegovem imenu zagotavlja kontrolo kakovosti
zdravila v skladu z dovoljenjem za promet z zdravilom.

Področja odgovornosti zaposlenih morajo biti pisno do-
ločena.

4. člen
Trgovci na debelo morajo imeti primerne prostore in

opremo, da lahko delo organizirajo v skladu s predpisanimi
načeli dobrih praks na področju prometa z zdravili. Imeti
morajo skladiščne prostore primerne velikosti glede na vrsto
in količino zdravil.

Trgovci na debelo, ki zdravila uvažajo, morajo imeti
poleg prostorov in opreme iz prejšnjega odstavka tudi us-
trezne prostore, opremo in naprave za kontrolo kakovosti
vsake serije uvoženega zdravila, če nimajo sklenjene po-
godbe z uradnim kontrolnim laboratorijem, ki v njihovem
imenu zagotavlja kontrolo kakovosti zdravila v skladu z dovo-
ljenjem za promet z zdravilom.

5. člen
Trgovci na debelo morajo voditi dokumentacijo na na-

čin, ki omogoča takojšen umik zdravila iz prometa in nadzor
reklamacij. Da se zagotovi sledljivost zdravila, mora biti za-
beleženo vsako postopanje z zdravilom.

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
najmanj:

– datum vsakega prejetja zdravila v skladišče oziroma
datum vsake izdaje zdravila iz skladišča;

– natančno identiteto zdravila, ki vsebuje ime zdravila,
farmacevtsko obliko, jakost in opremo;

– proizvajalčevo serijsko številko zdravila in datum izte-
ka roka uporabnosti zdravila;

– količino prejetega oziroma izdanega zdravila;
– ime oziroma firmo in naslov proizvajalca zdravila;
– rezultate analize kakovosti vsake uvožene serije zdra-

vila;
– ime oziroma firmo in naslov dobavitelja oziroma pre-

jemnika zdravila.

6. člen
Dokumentacijo iz prejšnjega člena mora trgovec na

debelo hraniti še najmanj tri leta po izteku roka uporabnosti
ali po umiku zdravila iz prometa oziroma dlje, če tako dolo-
čajo predpisana načela dobrih praks na področju prometa z
zdravili.

7. člen
Trgovec na debelo mora imeti interna akta:
– o postopku umika zdravila iz prometa;
– o postopku uničenja zdravil.

III. IZDAJA DOVOLJENJA

8. člen
Postopek za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti

prometa na debelo z zdravili (v nadaljnjem besedilu: dovolje-
nje) se začne na predlog trgovca na debelo pri pristojnem
organu. Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:

– dokazilo o vpisu predlagatelja v sodni register, ozi-
roma, če gre za podjetnika posameznika, kopija overjene-
ga priglasitvenega lista po predpisih o gospodarskih druž-
bah. Če overjenega priglasitvenega lista še nima, ga mora
predložiti pristojnemu organu v roku 30 dni od njegovega
prejema;

– sistemizacija in zasedba delovnih mest v skladu s
tem pravilnikom, če je vlagatelj podjetnik posameznik pa
sistemizacija in predvidena zasedba delovnih mest v skladu
s tem pravilnikom, s tem, da mora pristojnemu organu pre-
dložiti dokazila o dejanski zasedbi delovnih mest v roku 30
dni po prejemu overjenega priglasitvenega lista;

– pisno določena področja odgovornosti zaposlenih
oseb v skladu s tem pravilnikom;

– dokazila o razpolaganju s poslovnimi prostori, njihovi
namembnosti oziroma uporabi, opis poslovnih prostorov,
tloris prostorov v merilu in pogodbo z uradnim kontrolnim
laboratorijem, če kontrole kakovosti ne opravlja v lastnem
laboratoriju;

– dokazila o razpolaganju z opremo in tehnične podat-
ke o opremi;

– interna akta iz prejšnjega člena;
– pogodbo o uničevanju zdravil, če jih ne uničuje trgo-

vec na debelo.

9. člen
Izpolnjevanje predpisanih pogojev ugotavlja tričlanska

komisija, ki jo imenuje pristojni organ.
Komisija poda pisno mnenje o izpolnjevanju pogojev v

petnajstih dneh od pregleda. Zapisnik o pregledu je sestavni
del mnenja.

Po prejemu pozitivnega mnenja komisije o izpolnjevanju
pogojev, izda pristojni organ dovoljenje za opravljanje dejav-
nosti prometa na debelo z zdravili v upravnem postopku.

10. člen
O vsaki spremembi, ki se nanaša na izpolnjevanje pred-

pisanih pogojev, mora trgovec na debelo takoj, najkasneje
pa v petnajstih dneh od nastanka spremembe, obvestiti
pristojni organ.

IV. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

11. člen
Trgovec, ki že opravlja promet z zdravili na debelo, mora

uskladiti poslovanje s tem pravilnikom in zaprositi za dovolje-
nje iz 9. člena tega pravilnika najkasneje do 31. 12. 2000.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se določba
prve alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, da
mora imeti oseba, ki je glede kakovosti odgovorna za spre-
jem in izdajo zdravil ter pregled dokumentacije, končano
specializacijo iz preskušanja zdravil, začne uporabljati s
1. 1. 2006.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporab-

ljati pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo izpolnjeva-
ti organizacije združenega dela, ki dajejo zdravila v promet
oziroma, ki preskušajo in kontrolirajo zdravila, ki se uporab-
ljajo v veterini (Uradni list SFRJ, št. 39/88) v delu, ki se
nanaša na pogoje za promet.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-222/00
Ljubljana, dne 10. avgusta 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3493. Poročilo o gibanju plač za junij 2000

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

P O R O Č I L O
o gibanju plač za junij 2000

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2000 je znašala 187.817 SIT in je bila za
0,1 odstotka nižja kot maja 2000.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za junij 2000 je znašala 118.040 SIT in je bila za
0,2 odstotka nižja kot maja 2000.

Povprečna mesečna bruto plača za obdobje april–junij
2000 je znašala 186.067 SIT.

Indeks povprečne mesečne bruto plače za junij 2000
na julij 1999–junij 2000 znaša 103,8.

Št. 941-15-15/2000
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.

Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

OBČINE

LJUBLJANA

3494. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98
in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji
dne 10. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Ljubljana za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine

Ljubljana za leto 1999.

2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v

višini 34.022,896.924 tolarjev.

Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejem-
kov in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkaza-
na v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terja-
tev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splo-
šnem delu zaključnega računa proračuna.

Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Me-
stne občine Ljubljana po uporabnikih je prikazana v pose-
bnem delu zaključnega računa proračuna.

3. člen
Ta odlok o zaključnem računu proračuna Mestne obči-

ne Ljubljana za leto 1999 se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 400-1/00-4
Ljubljana, dne 10. julija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
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3495. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski
dom – Center za kulturo mladih

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in prvega od-
stavka 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 68/95 –
odločba US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odločba US, 71/95 – odločba US in
8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98
in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji
dne 10. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom –

Center za kulturo mladih

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Pionirski dom – Center
za kulturo mladih (v nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča
Mestni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Pionirski dom – Center za kulturo mla-

dih.
Skrajšano ime zavoda je: Pionirski dom Ljubljana.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Vilharjeva cesta 11.

III. DEJAVNOSTI

3. člen
Dejavnosti zavoda, ki jih zavod izvaja v javnem interesu

kot javno službo, so:
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
V okviru dejavnosti iz prvega odstavka tega člena zavod

opravlja zlasti:
– vzgojno-kulturno, kulturno-izobraževalno, jezikovno,

kulturno-svetovalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost za
otroke, mladino in odrasle,

– izvaja svetovanje poklicnim strokovnjakom, vzgojite-
ljem in staršem s področja svoje dejavnosti,

– organizira in izvaja plesno šolo za otroke, mladino in
odrasle,

– organizira in posreduje prireditve v Festivalni dvorani
za otroke, mladino in odrasle.

Dejavnosti zavoda, ki služijo izvajanju javne službe, so:
22.110 Izdajanje knjig
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega

zapisa
22.150 Drugo založništvo
52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
55.302 Dejavnost restavracij in gostiln
55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
74.81 Fotografska dejavnost

74.831 Prevajanje
74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
92.110 Snemanje filmov in videofilmov
92.130 Kinematografska dejavnost
92.200 Radijska in televizijska dejavnost
92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
V okviru dejavnosti iz prejšnjega odstavka zavod zlasti:
– izdaja in posreduje uporabnikom zavoda študijsko

gradivo s področij kulturno-izobraževalnega, kulturno-vzgoj-
nega in znanstvenoraziskovalnega dela svojih dejavnosti,

– pripravlja in izvaja strokovna posvetovanja, predava-
nja, kongrese, sejemske in druge razstave, likovne delavni-
ce, koncerte in druge kulturne prireditve s področja dejav-
nosti zavoda,

– izvaja komisijsko prodajo likovnih del in drugih izdel-
kov, ki izhajajo iz osnovne dejavnosti zavoda,

– izvaja gostinske storitve za potrebe obiskovalcev pri-
reditev v Festivalni dvorani in drugih prireditev v okviru dejav-
nosti zavoda.

IV. ORGANI ZAVODA

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

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

direktorja.
Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi jav-

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

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

– ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humani-
stične smeri,

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

– pozna področje dejavnosti zavoda,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja 5 let.

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

ne javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne

občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda

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

nosti izvolijo uporabniki oziroma njihovi zakoniti zastopniki z
javnim glasovanjem na zboru, ki ga skliče predsednik sveta
zavoda.

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

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

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

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

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

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje direktorju in svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj ter opravlja druge
naloge, določene v statutu zavoda.

Mandat strokovnega sveta traja 5 let.

V. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je usta-

novljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s
katerim upravlja kot dober gospodar.

Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastruk-
ture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za oprav-
ljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so raz-
vidne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na
vpogled v organu mestne uprave, pristojnem za kulturo.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.

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

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

skladu z veljavnimi predpisi.

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

SREDSTEV ZA DELO

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

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

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

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

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

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

svojem imenu in za svoj račun z omejitvijo, da brez soglasja

ustanovitelja ne sme razpolagati z nepremičnim premože-
njem.

Zavod lahko poslovne prostore, s katerimi upravlja,
oddaja v najem le s soglasjem župana Mestne občine Ljub-
ljana.

Zavod lahko brez posebnega soglasja župana Mestne
občine Ljubljana oddaja v začasno uporabo poslovne pro-
store zavoda za organizacijo prireditev in podobno.

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

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

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

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

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

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

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

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

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

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

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

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

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

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
Zavod mora oblikovati organe zavoda v skladu z določi-

li tega odloka v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka. Do oblikovanja organov, v skladu z določili tega
odloka, opravljajo njihove naloge dosedanji organi zavoda.

15. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do

poteka mandata.

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

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

Do sprejema statuta zavoda, uporablja zavod statut in
druge splošne akte, ki so veljali na dan uveljavitve tega
odloka, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom, tem
odlokom in drugimi predpisi.
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17. člen
Zavod je pravni naslednik Pionirskega doma – Centra

za kulturo mladih, ki je vpisan v sodni register Okrožnega
sodišča v Ljubljani – št. registrskega vložka 1/1644/00 in
prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 620-11/99-5
Ljubljana, dne 10. julija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3496. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica
Otona Župančiča

Na podlagi prvega odstavka 37. člena in prvega od-
stavka 60. člena zakona o uresničevanju javnega interesa
na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 68/95 –
odločba US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odločba US, 71/95 – odločba US in
8/96) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni
list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98
in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji
dne 10. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Otona

Župančiča

I. SPOLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom ustanavlja Mestna občina Ljubljana,

Mestni trg 1, Ljubljana, javni zavod Knjižnica Otona Županči-
ča (v nadaljevanju: zavod).

O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana.

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA

2. člen
Ime zavoda je: Knjižnica Otona Župančiča.
Skrajšano ime zavoda je: KOŽ.
Sedež zavoda je v Ljubljani, Gosposka ulica 3.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA

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

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

gradivo,

– skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposo-
ja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,

– opravlja matično in domoznansko dejavnost,
– utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, poveza-

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

ski sistem,
– sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradi-

va,
– vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega

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

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

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

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

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

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

zapisa,
– 22.150 Drugo založništvo,
– 52.486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki,
– 52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom,
– 52.630 Druga trgovina na drobno zunaj

prodajaln,
– 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi

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

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

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

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

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

nimi potrebami,
– izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami

na področju knjižničarstva.

IV. ORGANI ZAVODA

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

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

direktorja.
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Direktorja zavoda imenuje ustanovitelj na podlagi jav-
nega razpisa, po predhodnem mnenju sveta zavoda in stro-
kovnega sveta zavoda.

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

– ima visokošolsko izobrazbo družboslovne ali humani-
stične smeri,

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

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

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

javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet mestne

občine Ljubljana.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda

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

nosti imenuje na predlog direktorja zavoda Mestni svet me-
stne občine Ljubljana.

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

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

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

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

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

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela zavoda in daje direktorju in svetu mnenja, predlo-
ge in pobude za reševanje teh vprašanj ter opravlja druge
naloge, določene v statutu zavoda.

Mandat strokovnega sveta traja pet let.

V. SREDSTVA ZA DELO

9. člen
Zavodu so za opravljanje dejavnosti, za katero je usta-

novljen, zagotovljena sredstva iz premoženja ustanovitelja, s
katerim upravlja kot dober gospodar.

Nepremičnine in oprema, ki so kot del javne infrastruk-
ture na področju kulture dane v upravljanje zavodu za oprav-
ljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena, so raz-
vidne iz priloge, ki je sestavni del tega odloka in je na
vpogled v organu mestne uprave, pristojnem za kulturo.

Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren usta-
novitelju.

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

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

skladu z veljavnimi predpisi.

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

SREDSTEV ZA DELO

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

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

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

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

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

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

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

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

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

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

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

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN ZAVODA

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

nosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda

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

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

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

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

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



Stran 9346 / Št. 75 / 23. 8. 2000 Uradni list Republike Slovenije

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

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

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

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

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

15. člen
Dosedanji direktor zavoda opravlja svojo funkcijo do

poteka mandata.

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

mizaciji delovnih mest v šestih mesecih po uveljavitvi tega
odloka.

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

17. člen
Zavod je pravni naslednik Knjižnice Otona Župančiča,

ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani
– št. registrskega vložka 1/1785/00 in prevzame vse pravi-
ce in obveznosti tega zavoda.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 621-5/00-4
Ljubljana, dne 10. julija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3497. Odlok o spremembah in dopolnitvah
dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za
obdobje 1986–2000 – za območje Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in ureja-
nju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št.
48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS,
št. 18/84 in 15/89), 39. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 44/97) in 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98
in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 17. seji
dne 19. junija 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana občin in mesta Ljubljane za obdobje

1986–2000 – za območje Mestne
občine Ljubljana

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta
Ljubljane za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št.
11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 33/97, 72/98,
13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00,
36/00 in 59/00) – za območje Mestne občine Ljubljana (v
nadaljevanju: prostorski plan Mestne občine Ljubljana), ki
se nanašajo na spremembo namembnosti območja ŠP 6/2
– SKIP.

2. člen
Območju urejanja ŠP 6/2 Skip se spremeni namenska

raba iz površine za proizvodnjo, skladišča in terminale v
površino za stanovanja in spremljajoče dejavnosti z oznako
ŠS 6/11 Gunclje.

3. člen
V tekstualnem delu prostorskega plana Mestne občine

Ljubljana se:
9. poglavje “Tabele” spremeni tako, da se v točki 9.6.

“Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” v koloni Š6
črta besedilo “ŠP 6/2 SKIP PUP” in nadomesti z besedilom
“ŠS 6/11 Gunclje PUP”.

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

3. členu tega odloka, se spremeni in dopolni kartografski
del prostorskega plana Mestne občine Ljubljana v tč. 8.
“Kartografski del dolgoročnega plana” v kartah:

– “12. Usmeritve glede načinov urejanja v merilu
1 : 25000”,

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

– “kartografska dokumentacija k planu v merilu
1 : 5000”, in sicer list: Ljubljana S 22 in

– “raba površin po namenu za ureditveno območje Ljub-
ljane v merilu 1 : 10000”.

5. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Mestne

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

za urbanizem in
– izpostavah Upravne enote Ljubljana.

6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

RS za okolje in prostor pri Ministrstvu za okolje in prostor.

7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati do-

ločbe družbenega plana Občine Ljubljana Šiška za obdob-
je 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 48/87,
2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št.
45/90, 2/92 in 49/92) – v delih, ki so v nasprotju s tem
odlokom in se nanašajo na območje Mestne občine Ljub-
ljana.
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8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-2/99-4
Ljubljana, dne 19. junija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3498. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
potrditvi sejemskega reda na sejmiščno
razstavnem prostoru Ljubljane

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97- obvezna razlaga,
13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
17. seji dne 26. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o prenehanju veljavnosti odloka o potrditvi
sejemskega reda na sejmiščno razstavnem

prostoru Ljubljane

1. člen
Odlok o potrditvi sejemskega reda na sejmiščno raz-

stavnem prostoru Ljubljane (Uradni list RS, št. 15/91-I) pre-
neha veljati.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 303-2/00-4
Ljubljana, dne 26. junija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3499. Sklep o določitvi višine najemnine v stanovanjih
in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi 62. in 63. člena stanovanjskega zakona
(Uradni list RS, št. 18/91, 19/91 – pop., 9/94 – odl. US,
21/94, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 1/00
in 1/00 – odl. US), 7. člena odloka o metodologiji za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list
RS, št. 23/00), 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00)
in 17. člena pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službe-
nih stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 82/99) je Mestni svet mestne
občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi višine najemnine v stanovanjih

in najnujnejših bivalnih prostorih v lasti
Mestne občine Ljubljana

1. člen
S tem sklepom se na podlagi odloka o metodologiji za

oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list
RS, št. 23/00 – v nadaljevanju: metodologija) določi višina
najemnine v neprofitnih in socialnih stanovanjih v višini najvi-
šje s citirano metodologijo dovoljene najemnine.

2. člen
Višina najemnine za nadomestna stanovanja, oddana v

najem na podlagi 154., 155., 156. in 157. člena stanovanj-
skega zakona, se zaradi ohranjanja že pridobljenih pravic
določi na način iz 1. člena tega sklepa.

Taka višina najemnine se določi tudi za hišniška stano-
vanja in za stanovanja, ki se za določen čas oddajo osebam,
ki opravljajo hišniška opravila.

3. člen
V primerih, ko je lastnik stanovanja dolžan skleniti na-

jemno pogodbo na podlagi 54. in 57. člena stanovanjskega
zakona, se najemnina določi na način, ki je v metodologiji
predpisan za sklenitev najemne pogodbe po 56. členu sta-
novanjskega zakona.

4. člen
Najemnina za profitna oziroma kadrovska in službena

stanovanja je za 25% večja od najemnine, določene v 1.
členu tega sklepa in se uporablja tudi v primerih sklenitve
najemne pogodbe na podlagi 54., prvega odstavka 56. in
57. člena stanovanjskega zakona za profitno oziroma ka-
drovsko stanovanje.

5. člen
Najemnine za najnujnejše bivalne prostore se izračuna-

va na način, opredeljen v metodologiji iz 1. člena tega
sklepa, in sicer v višini 2,9% od letne vrednosti najnujnejše-
ga bivalnega prostora po vrednosti točke 3,75 DEM.

6. člen
Za najemnike stanovanj, ki želijo sedanje stanovanje

zamenjati za večje stanovanje, se določi najemnina v višini,
ki velja za stanovanja, oddana v najem po uveljavitvi metodo-
logije iz 1. člena tega sklepa.

7. člen
Za protipravno zasedena stanovanja in stanovanjske

hiše se uporabnikom zaračuna uporabnina v višini profitne
najemnine določene v 4. členu tega sklepa.

8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati sklep o

določitvi najemnin v socialnih in neprofitnih stanovanjih, zgra-
jenih pred uveljavitvijo stanovanjskega zakona in sklep o
določitvi najemnin v profitnih stanovanjih, ki sta bila sprejeta
na 25. seji Mestnega sveta MOL dne 25. 1. 1996 ter sklep
o določitvi najemnin v neprofitnih stanovanjih in stanovanj-
skih hišah (Uradni list RS, št. 19/97).
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9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3653-3/00-2
Ljubljana, dne 10. julija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3500. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razla-
ga, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljublja-
na na 17. seji dne 26. 6. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom zemljišče s parc. št. 1647/2-pot

336 m2 k.o. Stanežiče, ki  je  vpisano v seznam III, ki je
družbena lastnina v splošni rabi, preneha biti javno dobro in
se vpiše v ustrezen zemljiškoknjižni vložek.

2. člen
Nepremičnina parc. št. 1647/2 k.o. Stanežiče posta-

ne lastnina Mestne občine Ljubljana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 721-3/00-4
Ljubljana, dne 26. junija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

3501. Pravilnik o merilih za določitev lokacij in o
lokacijah za oglaševanje

Na podlagi 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00)
ter 3. in 31. člena odloka o oglaševanju (Uradni list RS, št.
87/99) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 17. seji
dne 19. 6. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za določitev lokacij in o lokacijah

za oglaševanje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa za območje Mestne občine Ljublja-

na (v nadaljnjem besedilu: MOL) merila za določitev lokacij
za postavitev objektov in naprav za oglaševanje (v nadalj-
njem besedilu: objekti za oglaševanje) in lokacije objektov
za oglaševanje.

2. člen
Merila za določitev lokacij za postavitev objektov za

oglaševanje, ki se uresničuje kot gospodarska dejavnost, in
za plakatiranje ob volilni kampanji, zajemajo:

– vrsto, velikost in obliko objektov za oglaševanje,
– splošne pogoje za določitev lokacij za postavitev

objektov za oglaševanje in
– posebne pogoje za določitev lokacij za postavitev

objektov za oglaševanje.
Merila za določitev lokacij za postavitev objektov za

oglaševanje za lastne potrebe zajemajo:
– vrsto objektov za oglaševanje,
– splošne pogoje za določitev lokacij za postavitev

objektov za oglaševanje in
– posebne pogoje za določitev lokacij za postavitev

objektov za oglaševanje.

3. člen
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku pomenijo:
– območje mestnega središča je tisto, ki ga omejujejo

Aškerčeva, Barjanska in Gradaška cesta, Trnovski pristan,
Prule, Privoz, Ulica za Gradom, Roška cesta v podaljšku čez
Ljubljanico do Lipičeve ulice, Lipičeva ulica, Njegoševa ce-
sta, Masarykova cesta, Trg Osvobodilne fronte, Tivolska
cesta, podvoz Celovška cesta, železniška proga, Jakopiče-
vo sprehajališče, Tivolska cesta do Trga Mladinskih delovnih
brigad in tudi prostori teh ulic in cest,

– zgodovinsko mestno jedro obsega Staro Ljubljano,
Tromostovje, Žabjak,

– zgodovinski deli mesta zajemajo naselja na območju
MOL, kjer prevladujejo objekti in ureditve, značilni za ob-
dobje pred drugo svetovno vojno,

– mestne vpadnice so Barjanska, Tržaška, Dolenjska,
Celovška in Dunajska cesta,

– plakatna cona je prostor med dvema križiščema,
– posebno komercialno oglaševanje je oglaševanje iz

2. člena tega pravilnika, ki se nanaša na oglaševanje s
področja kulture, znanosti, vzgoje in izobraževanja, zdrav-
stva, turizma, športa, humanitarnih dejavnosti, sporočil MOL
in obveščanja občanov o drugih pomembnih dogodkih, ogla-
ševanje med volilno kampanjo in podobno,

– študentsko oglaševanje je brezplačno oglaševanje
kulturnih prireditev in študentskih zadev s plakatnimi stebri,
ki jih postavi MOL.

II. MERILA ZA DOLOČITEV LOKACIJ ZA POSTAVITEV
OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE, KI SE URESNIČUJE

KOT GOSPODARSKA DEJAVNOST, IN ZA
PLAKATIRANJE OB VOLILNI KAMPANJI

Vrsta, velikost in oblika objektov za oglaševanje

4. člen
Samostoječe, stenske ali svetlobne table so:
– velike, ki merijo 5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m (v

nadaljnjem besedilu: velike table),
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– male, ki merijo 1,40 m × 2 m (v nadaljnjem besedilu:
male table).

Samostoječe svetlobne vitrine so:
– velike, ki merijo 5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m,
– male, ki merijo 1,30 m × 2,60 m × 0,30 m.
Velikost in oblika svetlobne vitrine na avtobusnih posta-

jališčih mestnega prometa sta določeni z avtorskim projek-
tom.

Plakatni stebri so:
– okrogli, velikost in oblika sta določeni z avtorskim

projektom,
– tristrani, velikost in oblika sta določeni z avtorskim

projektom,
– drugi plakatni stebri, velikost in oblika se določi z

avtorskimi projekti,
– okrogli betonski plakatni stebri z ravno streho.
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb (v nadaljeva-

nju: fasada).
Svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki so:
– elektronski svetlobni prikazovalniki, njihova velikost

je določena s projektom,
– samostoječi lamelni vrtljivi prikazovalniki, njihova veli-

kost je 5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m.
Obešanke na drogovih javne razsvetljave, široke 1,10 m

in visoke 1,70 m.
Prenosljivi ulični panoji:
– mali ulični panoji velikosti 0,70 m × 1 m,
– veliki ulični panoji, velikost in oblika sta določeni z

avtorskim projektom.
Transparenti, dolgi najmanj 9 m, visoki 1,10 m.
Zvočni objekti ali naprave.
Plakati, nalepke in napisi, velikost in oblika sta določe-

ni z avtorskim projektom.

Splošni pogoji

5. člen
Splošni pogoji, ki veljajo za vse objekte za oglaševanje

iz 4. člena tega pravilnika, razen določenih izjem, zajemajo
prepovedi postavljanja objektov za oglaševanje na posamez-
na mesta ali kraje, način njihove postavitve in oblikovanja ter
izdelavo strokovne podlage.

6. člen
Objekte za oglaševanje ni dovoljeno postavljati:
– v zgodovinsko mestno jedro, razen okroglih plakat-

nih stebrov in prenosljivih uličnih panojev,
– v javne parke in v parkovne ureditve, razen okroglih

plakatnih stebrov,
– na zelenice, ki so funkcionalni del stanovanjskih so-

sesk,
– ob pokopališča, razen okroglih plakatnih stebrov,
– ob obronke gozdov,
– ob vodotoke,
– na konstrukcije in ograje podvozov ali nadvozov in

mostov, razen na notranje stene konstrukcije podvoza ali
nadvoza,

– na robove primestnih naselij, če zakrivajo pogled na
odprti prostor ali naselje,

– v kakovostno oblikovanih ulicah z vedutami, razen
okroglih plakatnih stebrov,

– 100 m od table, ki označuje mesto Ljubljana.

7. člen
Objekti za oglaševanje morajo biti:
– postavljeni v sklenjene celote, ki jih narekuje urbana

struktura mesta oziroma kraj postavitve,

– po vrstah in formatih enotno in nevtralno oblikovani,
– postavljeni tako, da ne povzročajo sporočilne zasiče-

nosti posameznih ambientov ali območij,
– postavljeni tako, da so vodoravni robovi objektov v

paru in ponovitvi poravnani,
– oblikovno usklajeni z drugimi elementi uličnega pro-

stora in urbane opreme,
– v plakatni coni barvno in oblikovno enotni.
Objekti za oglaševanje ne smejo:
– okrniti arhitekture objektov, vizualno preglasiti ambi-

enta oziroma nanj drugače moteče vplivati,
– zakrivati pogledov na kulturno in naravno dediščino

ter na kakovostno oblikovano novejšo arhitekturo ali omeje-
vati kakovostnih vedutnih pogledov,

– presegati merila okoliške arhitekture,
– ovirati in ogrožati prometne varnosti, kar velja tudi v

času lepljenja plakatov.
Kadar so objekti za oglaševanje osvetljeni z lastnim

virom, moč osvetlitve ne sme presegati moči svetlobe javne
razsvetljave. Barva svetlobe ne sme biti moteča za stanoval-
ce v soseščini.

8. člen
Za vse objekte za oglaševanje in za njihovo umestitev v

prostor je treba pridobiti urbanistično soglasje, ki ga na
podlagi vloge izda organ Mestne uprave MOL, pristojen za
urbanizem. Priloga k vlogi za pridobitev urbanističnega so-
glasja je idejna rešitev oblikovanja objekta za oglaševanje.

Kadar je objekt za oglaševanje na stavbi, je treba izde-
lati idejno rešitev, ki prikazuje njegovo umestitev na fasado
objekta. Rešitev mora upoštevati členitev fasade.

Za oglaševanje na stavbah in funkcionalnih zemljiščih
stavb je treba izdelati idejno rešitev celostne ureditve ogla-
ševanja.

Za slikovno ali pisno obdelavo stene zgradbe ali zavese
gradbenih odrov je treba pripraviti idejno rešitev celostne
ureditve oglaševanja za steno ali za zaveso, ki prikazuje
idejno skico poslikave ali svetlobne obdelave in njeno ume-
stitev na fasado objekta.

Posebni pogoji

9. člen
Poleg splošnih pogojev iz 6., 7. in 8. člena tega pravil-

nika se morajo upoštevati tudi posebni pogoji za posamezne
objekte za oglaševanje iz 4. člena tega pravilnika.

Samostoječe, stenske ali svetlobne table

10. člen
Velikih samostoječih ali stenskih tabel (v nadaljevanju:

velike table) ni dovoljeno nameščati v območju mestnega
središča, razen na gradbene ograje.

Velike table ni dovoljeno nameščati na stanovanjske
stavbe in javne objekte, v območju stanovanjskih sosesk,
na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb ter v
drevorede.

Velike table se praviloma postavljajo ob občinske ce-
ste, na protihrupne in oporne zidove, na notranje stene
konstrukcije podvozov ali nadvozov in ob gradbene ograje
ali nanje, v skupini po dve (v nadaljevanju: par). Postavitev
ene velike table ni dovoljena.

Velike table morajo biti postavljene glede na podlago
navpično, glede na cestišče pa pravokotno ali vzporedno
ter vsaj 3 m od roba cestišča in 0,75 m nad njim, razen če
so postavljene na oporni zid, na protihrupno betonsko
ograjo ipd.
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Presledek med dvema paroma velikih tabel na navpič-
nem stiku je 0,60 m.

Ob postavitvi več parov velikih tabel vzporedno s cesti-
ščem mora znašati presledek med posameznima paroma
velikih tabel najmanj za dolžino daljše stranice velike table,
in sicer 5,40 m ali 4 m.

Vzporedna postavitev dveh ali več parov velikih tabel
pravokotno na cestišče praviloma ni dovoljena, prav tako
tudi ne vogalna postavitev.

Če so pari velikih tabel postavljeni pravokotno na cesti-
šče, mora biti razdalja med zaporedno postavljenima paro-
ma velikih tabel enaka najmanj dvakratni dolžini enega para
velikih tabel. Ritem pravokotno postavljenih parov velikih
tabel se ravna po ritmu drogov javne razsvetljave.

V eni plakatni coni ali na razdalji, ki je manjša od 400 m,
sta praviloma postavljena največ dva para velikih tabel.

V eni plakatni coni je dovoljena postavitev le ene vrste
in oblike velike samostoječe ali stenske velike table.

Barva konstrukcije velike samostoječe table mora biti
skladna z barvo drogov javne razsvetljave.

Plakati ne smejo biti manjši od velikosti velike table.
Velike stenske svetlobne table se praviloma postavljajo

na slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta, na
oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog ponuja
rešitev, ki spada v okvir spoštovanja kakovosti arhitekture
fasade, in na notranje stene konstrukcije podvozov ali nad-
vozov.

Za velike stenske svetlobne table se smiselno uporab-
ljajo tudi druge določbe tega člena, ki veljajo za velike sten-
ske table.

11. člen
Malih stenskih tabel ni dovoljeno nameščati:
– v kombinaciji z velikimi tablami in blizu njih,
– na vrtne ograje stanovanjskih hiš in javnih zgradb ter
– na oblikovane fasade objektov.
Male stenske table se praviloma nameščajo na:
– slepe fasade,
– oporne in podobne polne zidove,
– notranje stene konstrukcije podvozov in nadvozov,
– prazne zidove pomožnih objektov,
– gradbene ograje.
Male stenske svetlobne table je mogoče namestiti,

poleg mest oziroma krajev iz prejšnjega odstavka tega čle-
na, tudi na oblikovane fasade poslovnih objektov, če pred-
log ponuja rešitev v kateri so upoštevane kvalitete arhitektu-
re fasade.

Male stenske table in male stenske svetlobne table se
lahko postavljajo v skupinah tako, da so v vsaki skupini enak
presledek med posameznimi tablami, ki sestavljajo skupino,
ista orientacija, enotna velikost in oblika ter enoten višinski
gabarit.

Svetlobne vitrine

12. člen
Velikih samostoječih svetlobnih vitrin ni dovoljeno po-

stavljati:
– v območje mestnega središča,
– v stanovanjske soseske,
– v parke in drevorede,
– vzporedno s cestiščem.
Velike samostoječe svetlobne vitrine se praviloma po-

stavljajo v poslovna in v trgovska območja, v območja trgov-
skih centrov ter v bližino pomembnejših prometnih križišč.

Velike samostoječe svetlobne vitrine se ob mestnih
vpadnicah postavljajo tako, da znaša višina spodnjega roba

vitrine najmanj 2,40 m in največ 2,60 m, merjeno od tal
(raven vozišča).

13. člen
Malih samostoječih svetlobnih vitrin ni dovoljeno po-

stavljati v drevorede.
Male samostoječe svetlobne vitrine se praviloma po-

stavljajo:
– v območja sodobnih urbanih ureditev,
– na površine za pešce,
– na površine pred poslovnimi stavbami,
– na parkirišča poslovnih in trgovskih centrov.
Način postavitve male samostoječe svetlobne vitrine:
– praviloma se postavlja najmanj v paru,
– postavitev ne sme ovirati poti pešcev, zagotovljena

širina prostega pločnika je najmanj 2 m, zagotovljena odda-
ljenost od vozišča pa najmanj 3 m.

Male samostoječe svetlobne vitrine morajo biti obliko-
vane enotno.

14. člen
Svetlobna vitrina na avtobusnem postajališču mestne-

ga prometa je vgrajena v objekt avtobusnega postajališča
tako, da je njena oglaševalna stran pravokotno na vozišče.

Plakatni stebri

15. člen
Plakatni stebri iz četrtega odstavka 4. člena tega pravil-

nika se lahko postavijo na površine za pešce ali ob nje tako:
– da je zagotovljena zadostna širina preostalega pro-

stega pločnika, ki znaša najmanj 2 m,
– da so oddaljeni od vozišča najmanj 3 m,
Največja dovoljena velikost plakata je 1 m × 1,40 m.

16. člen
Okrogli plakatni stebri ne smejo biti osvetljeni z lastnim

virom svetlobe.

17. člen
Tristrane plakatne stebre je dovoljeno postavljati tudi:
– v območja trgov sodobnih urbanih ureditev,
– v območja poslovnih in nakupovalnih centrov ter v

proizvodno-poslovne cone.
Stebri iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti

osvetljeni z lastnim virom svetlobe.

18. člen
Plakatne stebre iz tretje alinee četrtega odstavka

4. člena tega pravilnika je dovoljeno postavljati v urbanistič-
no sklenjene novejše ambientalne celote.

19. člen
Okrogle betonske plakatne stebre z ravno streho ni

dovoljeno na novo postavljati. Postopno jih je treba nadome-
stiti z drugimi plakatnimi stebri iz četrtega odstavka 4. člena
tega pravilnika.

Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb

20. člen
Slikovno ali pisno obdelane stene zgradb niso dovo-

ljene:
– v območju mestnega središča, razen če so poslika-

ne umetniško ali podobno umetniško obdelane, z možnostjo
navedbe sponzorja in postavitve svetlobnih logotipov,
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– na platnih, pritrjenih na fasado,
– na stanovanjskih zgradbah v stanovanjskih soseskah,

razen pri oglaševanju za lastne potrebe.
Slikovno ali pisno se lahko obdelajo:
– slepe fasade, ki niso del oblikovane fasade objekta,
– oblikovane fasade poslovnih objektov, če predlog

ponuja rešitev v kateri so upoštevane kvalitete arhitekture
fasade.

Svetlobni ali vrtljivi prikazovalniki

21. člen
Elektronske svetlobne prikazovalnike ni dovoljeno po-

stavljati:
– na stanovanjske in pretežno stanovanjske zgradbe,

razen na slepe fasade,
– samostoječe pred fasade stavb, razen v sklopu po-

slovnih, trgovskih in športnih kompleksov.

22. člen
Samostoječe vrtljive lamelne prikazovalnike je treba

postavljati tako, da bo njihov spodnji rob oddaljen od tal
najmanj 2,40 m in največ 2,70 m.

Skupna velikost lamelnega vrtljivega prikazovalnika z
okvirom ne sme presegati 20 m2.

Pri postavitvi in oblikovanju se smiselno uporabljajo
tudi določila, ki veljajo za velike stenske table.

Obešanke na drogovih javne razsvetljave

23. člen
Obešanke ni dovoljeno nameščati:
– na prva dva drogova javne razsvetljave v križišču ali

manj kot 50 m pred križiščem,
– tako da bi bilo treba v ta namen posekati drevje,
– med podvoze in prva križišča, ki si sledijo v razdalji

100 m.
Obešanke se praviloma nameščajo na drogove javne

razsvetljave ob občinskih cestah.
Obešanke morajo biti nameščene tako, da ne pose-

gajo v prostor vozišča in da je spodnji rob oddaljen od tal
4,50 m.

Obešanke so lahko nameščene:
– ob robu ceste na vsakem drugem drogu,
– v sredini ceste (med voznima pasovoma), kadar je

ločevalna zelenica dovolj široka, da obešanke ne posegajo
v prostor vozišča; v tem primeru se obešanke nameščajo v
parih na vsak posamezni oziroma drugi drog javne razsvetlja-
ve; če so obešanke nameščene v parih, morajo imeti pari
isto vsebino in podobo.

Na obešankah v nizu morajo imeti najmanj 3 zapore-
dne obešanke isto vsebino in podobo.

Barva konstrukcije obešanke mora biti enaka barvi dro-
gov javne razsvetljave.

Na obešankah na mestnih vpadnicah je dovoljeno sa-
mo posebno komercialno oglaševanje. Na spodnjem,
35 cm širokem pasu obešanke je dovoljeno navesti ime in
znak sponzorja. Navedba sponzorja brez oglaševanja na
obešanki ni dovoljena.

Prenosljivi ulični panoji

24. člen
Mali prenosljivi ulični panoji se uporabljajo za oglaševa-

nje kulturnih prireditev, humanitarnih akcij in drugih prireditev
pomembnih za MOL, in za oglaševanje ob volilni kampanji.

Veliki prenosljivi ulični panoji so namenjeni oglaševanju
prireditev, pomembnih za MOL.

Upravičenost oglaševanja na občasnih lokacijah vse-
binsko presodi pristojni organ Mestne uprave MOL.

Postavitev velikih prenosljivih uličnih panojev je določe-
na z avtorskim projektom, ki ga potrdi organ Mestne uprave
MOL, pristojen za urbanizem.

Transparenti nad ulicami

25. člen
Transparente nad ulicami je dopustno nameščati:
– v območju mestnega središča za obveščanje o kul-

turnih, turističnih, kongresnih, športnih prireditvah, ki jih
organizira MOL, in podobnih dogodkih ter za sporočila MOL,

– v območjih zunaj mestnega središča, kjer je dopu-
stno oglaševati tudi športne prireditve, strankarske shode in
druge množične prireditve.

Način namestitve in oblikovanje transparentov nad uli-
cami:

– transparenti morajo biti obešeni pravokotno na cesti-
šče tako, da je višina spodnjega roba transparenta najmanj
4,50 m in največ 6 m nad voziščem,

– dolžina transparenta mora biti najmanj 9 m, in ne
večja od širine cestišča, višina pa 1,10 m,

– izdelani morajo biti iz tkanine brez leska, ki se ne
raztegne, ne mečka ali ob vremenskih vplivih kako drugače
ne poškoduje,

– pritrjeni morajo biti z vodoravnimi jeklenimi vrvmi in
ne smejo ogrožati statične stabilnosti objektov ali naprav, na
katere so pritrjeni,

– besedilo in druga vsebina na transparentih mora biti
grafično oblikovana.

Zvočni objekti ali naprave

26. člen
Zvočni objekti ali naprave se praviloma nameščajo na

stavbe ter na javne in na funkcionalne površine, po enotnem
projektu umestitve v prostor, kjer poteka prireditev.

Plakati, nalepke in napisi

27. člen
Plakati, nalepke, napisi in podobno se lahko postavijo

ali namestijo na gradbene odre ali na zavese gradbenih
ograj kot začasna namestitev za toliko časa dokler trajajo
gradbena dela. Za zavese gradbenih ograj se uporabljajo
tkanine brez leska ali grafično obdelane tkanine (tiskane ali
poslikane).

III. MERILA ZA DOLOČITEV LOKACIJ ZA POSTAVITEV
OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE ZA LASTNE POTREBE

VRSTA OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE

28. člen
Za lastne potrebe se oglašuje:
– z napisom firme,
– napisom,
– znakom,
– nalepkami,
– zastavami,
– s simboli firme, izdelka, storitve in podobnimi, ki so

lahko nesvetlobni ali svetlobni, nevrtljivi ali vrtljivi,
– z oglaševalnimi vitrinami, v katerih sta blago ali dejav-

nost predstavljena zunaj poslovnega prostora,
– laserskimi prikazi.
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Splošni pogoji

29. člen
Splošni pogoji za določitev konkretne lokacije za ogla-

ševanje iz prejšnjega člena tega pravilnika, so:
– poslovna stavba, poslovni prostor,
– funkcionalno zemljišče poslovne stavbe ali poslovne-

ga prostora, ki je vidno z javne površine,
– zunanje stene avtobusov mestnega prometa.

Posebni pogoji

30. člen
Pri določitvi lokacij za oglaševanje za lastne potrebe se

poleg splošnih pogojev iz prejšnjega člena tega pravilnika
smiselno upoštevajo tudi splošni pogoji iz II. poglavja tega
pravilnika in posebni pogoji posameznih objektov za oglaše-
vanje za lastne potrebe, ki se nanašajo na njihovo velikost,
način postavitve in časovno omejitev.

31. člen
Objekti za oglaševanje iz 28. člena tega pravilnika, s

katerimi se oglašuje na poslovnih stavbah ali prostorih ter
njihovih funkcionalnih zemljiščih, ne smejo presegati merila
poslovne stavbe ali prostora ter merila okoliškega prostora.

32. člen
S prenosljivim uličnim panojem, ki je postavljen na

pločnik pred poslovno stavbo ali poslovnim prostorom, ki
nima neposrednega vhoda z ulice (atriji), se lahko oglašuje
največ eno leto.

S prenosljivim uličnim panojem, ki je postavljen pred
vhod zavoda s področja varstva, šolstva, izobraževanja, kul-
ture, zdravstva ali drugih dejavnosti in aktivnosti, pomembnih
za občane, se oglašuje med trajanjem te dejavnosti oziroma
aktivnosti.

33. člen
Objekte za oglaševanje iz 28. člena tega pravilnika, s

katerimi se oglašuje na zunanjih stenah avtobusov mestne-
ga prometa, je dovoljeno nameščati na bočne stene, na
table ali nalepke v pasu širine od spodnjega roba okna do
navidezne črte, ki poteka na dveh tretjinah višine kolesa
vozila, merjeno od ravnih tal, na katerih stoji vozilo.

Izjemoma se lahko na avtobusih mestnega prometa
oglašuje na obeh bočnih in zadnji steni.

Število avtobusov mestnega prometa, na katerih se
oglašuje tako kot je opisano v prejšnjem odstavku tega
člena, ne sme presegati 10% celotnega števila avtobusov
mestnega prometa.

Na sprednji strani avtobusa mestnega prometa se ne
sme oglaševati.

IV. LOKACIJE OBJEKTOV ZA OGLAŠEVANJE

34. člen
V grafični prilogi v merilu 1:5000, ki je sestavni del

tega pravilnika, so opredeljene konkretne lokacije na javnih
površinah in lokacije, ki so vidne z javnih površin, za postavi-
tev določenega števila posameznih objektov za oglaševanje.

35. člen
Na lokacijah iz prejšnjega člena tega pravilnika se na

območju MOL lahko postavi ali namesti tole število posa-
meznih objektov za oglaševanje:

400 velikih samostoječih ali stenskih tabel (gradbene
ograje niso upoštevane):

– 184 tabel velikosti 5,10 × 2,40 m ter
– 216 tabel velikosti 4 × 3 m,
22 samostoječih velikih svetlobnih vitrin velikosti

5,10 m × 2,40 m in 4 m × 3 m,
8 samostoječih lamelnih vrtljivih prikazovalnikov.
Obešanke na drogovih javne razsvetljave se namestijo

na tehle ulicah oziroma cestah: Dunajski, Celovški, Tržaški,
Dolenjski, Barjanski in Zaloški cesti od križišča s Kajuhovo v
smeri proti Polju, na Šmartinski, Vilharjevi, Linhartovi, Vojko-
vi, Topniški, Podmilščakovi, Slovenčevi, Samovi, Drenikovi,
Vodnikovi, Tbilisijski, Litijski, Kajuhovi, Bratislavski, Letališki
in Leskovškovi cesti, na Cesti Ljubljanskih brigad, na Verov-
škovi ulici od Magistrove do obvoznice, Baragovi ulici, na
Ižanski cesti od obvoznice do Orlove ulice, Cesti v Mestni
log do obvoznice, Cesti na Brdo, Cesti Dolomitskega odre-
da do obvoznice in na Podutiški cesti od obvoznice do
Večne poti.

V območju mestnega središča se lahko postavi ali na-
mesti:

57 malih samostoječih svetlobnih vitrin velikosti
1,30 m × 2,60 m × 0,30 m,

18 okroglih plakatnih stebrov,
15 tristranih plakatnih stebrov,
9 velikih prenosljivih uličnih panojev za oglaševanje

prireditev, ki so za MOL posebnega pomena, in sicer:
– na železniški postaji,
– na grajski ploščadi,
– v Miklošičevem parku,
– v parku Zvezda,
– na Trgu republike,
– na ploščadi pred Figovcem (Argentinski park),
– na Čevljarskem mostu,
– na Prešernovem trgu,
– v izteku Tomšičeve ulice na Slovensko cesto.
Transparenti se postavljajo na tehle lokacijah:
Cankarjeva ulica:
– Cankarjeva 1 – Cankarjeva 2,
– Cankarjeva 5 – Cankarjeva 6,
– Cankarjeva 11 – Cankarjeva 12.
Slovenska cesta:
– Slovenska 8 ob Jakopičevem razstavišču, na drog

javne razsvetljave.
Miklošičeva cesta:
– Miklošičeva 7 – Miklošičeva 16,
– Miklošičeva 22 – Tavčarjeva 9,
– Miklošičeva 13 – Miklošičeva 34.
Dalmatinova 10 – Dalmatinova 13.
Gosposvetska 4 – Gosposvetska 5.
Celovška cesta:
– Celovška 49, na drogova javne razsvetljave,
– Celovška 78, na drogova javne razsvetljave.
Dunajska 61, na drogova javne razsvetljave.
Tržaška cesta:
– Tržaška 22, na drog javne razsvetljave,
– Tržaška 54, na drogova javne razsvetljave.
Zaloška 54, na drogova javne razsvetljave.
Dolenjska cesta pri Rakovniku, na drogova javne raz-

svetljave.
Samova 15 – Ravbarjeva 12.
Za politične shode in druge množične prireditve ter za

dogodke pod pokroviteljstvom MOL se lahko določijo tudi
druge lokacije transparentov.

Na območju MOL je določenih šest lokacij za postavi-
tev plakatnih stebrov za brezplačno študentsko oglaševanje:

– pred Konzorcijem,
– pred Kozolcem,
– pred Filozofsko fakulteto,
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– pred Poljansko 20 na Ambroževem trgu,
– v študentskem naselju v Rožni dolini,
– za Bežigradom v sklopu univerzitetnih zgradb.

36. člen
Poleg lokacij iz prejšnjega člena tega pravilnika se lah-

ko, če je potrebno, po merilih, iz tega pravilnika določijo
nove lokacije za oglaševanje.

37. člen
Znotraj sklenjenih proizvodnih, trgovskih in poslovnih

območij je ob upoštevanju posebnih pogojev tega pravilnika
dovoljeno postaviti vse vrste objektov za oglaševanje, ven-
dar velike samostoječe ali stenske table, velike samostoječe
svetlobne vitrine in samostoječi lamelni vrtljivi prikazovalniki
ne smejo biti vidni z javnih površin oziroma morajo biti od
njih oddaljeni najmanj 25 m.

Za postavitev objektov za oglaševanje iz prejšnjega
odstavka tega člena je treba izdelati enotno urbanistično
rešitev območja.

V. PREHODNA DOLOČBA IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Kadar je treba objekte za oglaševanje, ki so določeni v

grafični prilogi tega pravilnika, odstraniti zaradi spremembe
prostorskega izvedbenega akta ali drugih posegov v pro-
stor, določi organ Mestne uprave MOL, pristojen za urbani-
zem, nove nadomestne lokacije po merilih tega pravilnika
tako, da ostane skupno število določenih lokacij nespreme-
njeno.

39. člen
Grafična priloga iz 34. člena tega pravilnika je na vpo-

gled občanom in pravnim osebam v Mestni upravi MOL, in
sicer v organu, pristojnem za urbanizem, in v organu, pristoj-
nem za gospodarske javne službe.

40. člen
K vlogi za urbanistično soglasje iz 8. člena tega pravil-

nika je treba priložiti:
– zemljiškoknjižni izpisek, star največ 3 mesece,
– kopijo katastrskega načrta, staro največ 3 mesece, z

vrisanim tlorisom objekta,
– soglasje lastnika zemljišča, če gre za zasebno zemlji-

šče,
– grafični prikaz objekta za oglaševanje, ki mora vse-

bovati vsaj tloris in pogled na načrtovano postavitev objekta
za oglaševanje; priporočljiva je fotomontaža.

Mikrolokacijo objekta za oglaševanje je treba prikazati
na posnetku dejanskega stanja, v merilu 1: 500, po potrebi
1: 200.

K vlogi za oglaševanje na gradbenih ograjah je treba
priložiti gradbeno dovoljenje za objekt ali gradbeno dovolje-
nje za pripravljalna dela in sporočilo o začetku del.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 3511-23/00-4
Ljubljana, dne 19. junija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BISTRICA OB SOTLI

3502. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Bistrica ob Sotli

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli
(Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica
ob Sotli na 12. redni seji dne 17. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Bistrica ob Sotli

1. člen
S tem odlokom se spremeni odlok o ustanovitvi javne-

ga vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bistrica
ob Sotli (Uradni list RS, št. 71/99) (v nadaljevanju: odlok).

2. člen
Četrti odstavek 2. člena odloka se spremeni tako, da

se glasi:
“V sestavo zavoda sodi:
– enota vrtec Pikapolonica Bistrica ob Sotli.”

3. člen
V petem odstavku 41. člena se številka 37 nadomesti s

številko 39.

4. člen
Ta odlok o spremembah odloka začne veljati osmi dan

po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-0033/00
Bistrica ob Sotli, dne 17. julija 2000.

Župan
Občine Bistrica ob Sotli

Jožef Pregrad l. r.

BREŽICE

3503. Odlok o organizaciji in izvajanju javne službe
pomoči na domu

Na podlagi 42., 43., 49., 50. in 99. člena zakona o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 43/94 – odloč-
ba US in 41/99), 6. člena pravilnika o standardih in norma-
tivih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95,
2/98 in 19/99), 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94,
14/95 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odločba US in 74/98) ter 7., 16., 89. in
96. člena statuta Občine Brežice je Občinski svet občine
Brežice na 16. seji dne 3. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o organizaciji in izvajanju javne službe pomoči

na domu
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I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja organizacija, način, oblike in

obseg izvajanja storitev pomoči na domu, ki se izvaja kot
javna služba in storitve in opravila, ki se izvajajo izven javne
službe (socialni servis).

Pomoč na domu obsega socialno oskrbo upravičenca
v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko soci-
alna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno var-
stvo in je namenjena upravičencem, ki se zaradi starosti ali
invalidnosti ne zmorejo več sami v celoti oskrbovati ali nego-
vati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo nuditi
oziroma nimajo možnosti nuditi.

2. člen
Storitev pomoči na domu na območju Občine Brežice

izvaja Center za socialno delo Brežice.

3. člen
Ne glede na določila prejšnjega člena lahko Občina

Brežice za izvajanje storitve pomoči na domu razpiše konce-
sijo.

Razpis za podelitev koncesije za organiziranje in izvaja-
nje pomoči na domu v celoti ali za posamezne storitve
razpiše župan po predhodnem soglasju občinskega sveta v
skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo podelitev koncesij.

Občina Brežice lahko službo organizira tudi v sklopu
drugega javnega zavoda ali z ustanovitvijo službe v sklopu
občinske uprave oziroma ustanovi javni zavod.

II. OBSEG STORITEV

4. člen
Storitve pomoči na domu po tem odloku so:
1. Kot javna služba:
Skupina A: gospodinjska pomoč
Skupina B: pomoč pri vzdrževanju osebne higiene
Skupina C: pomoč pri ohranjanju socialnih stikov
2. Kot socialni servis:
Skupina D: storitve in opravila, ki se izvajajo izven javne

službe
Kot gospodinjska pomoč, se šteje:
A.01 prinašanje enega pripravljenega obroka hrane
A.02 nabava živil in priprava enega obroka hrane
A.03 pomivanje porabljene posode
A.04 osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z

odnašanjem smeti
A.05 postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora

Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, se šteje:
B.01 pomoč pri oblačenju/slačenju
B.02 pomoč pri umivanju/kopanju
B.03 pomoč pri hranjenju
B.04 pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih po-

treb
B.05 vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortoped-

skih pripomočkov

Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, se šteje:
C.01 spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih

obveznosti
C.02 informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-

čenca
C.03 priprava na institucionalno varstvo

Kot storitve in opravila, ki se izvajajo izven javne službe,
se štejejo:

D.01 prinašanje pripravljenih obrokov hrane
D.02 nakup in prinašanje živil ali drugih potrebščin
D.03 priprava drv ali druge kurjave
D.04 nabava ozimnice
D.05 pranje in likanje perila
D.06 vzdrževanje vrta in okolice stanovanja
D.07 temeljito čiščenje in popravila v stanovanju,

opremljanje in dekoriranje
D.08 spremljanje pri obiskih trgovin, predstav, soro-

dnikov ali na počitnicah
D.09 organiziranje in izvajanje oblik družabništva
D.10 pedikerske, frizerske in druge podobne storitve

za nego telesa in vzdrževanje videza
D.11 nega hišnih živali
D.12 celodnevno nadzorovanje preko osebnega tele-

fonskega alarma
D.13 kontrola jemanja zdravil
D.14 varovanje in nadziranje stanja uporabnika preko

noči
D.15 drugo
Normativ storitve socialne oskrbe na domu je določen

s pravilnikom o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev.

Storitev se prične na zahtevo upravičenca ali njegove-
ga zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela. Prvi del obse-
ga ugotavljanje upravičenosti do storitve, organiziranje ključ-
nih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajal-
cem in upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema
neposredno izvajanje storitve na domu po dogovorjenih vse-
binah in dogovorjenem obsegu.

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o
obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predla-
gata izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti za-
stopnik.

Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize pri-
mera, priprava dogovora o obsegu, trajanju in načinu oprav-
ljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelo-
vanje pri zagotavljanju pomoči ter izvedba uvodnega sreča-
nja med izvajalcem in upravičencem, traja v povprečju 8 ur
na upravičenca oziroma 12 ur na par.

Neposredno izvajanje storitve iz 1. točke 4. člena, na
upravičenca traja največ do 20 ur tedensko in ne more
trajati v enem dnevu manj kakor 2 uri skupaj.

Trajanje storitve socialnega servisa iz 2. točke 4. člena
je odvisno od volje uporabnika in izvajalca in ga določita v
dogovoru ali pogodbi.

4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe, stare nad 65 let, ki lahko z občasno ali nekaj-

urno dnevno pomočjo ohranijo zadovoljivo duševno in tele-
sno počutje, tako da jim institucionalno varstvo ni potrebno;

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu telesno prizadetih oseb oziroma delovnih invalidov I.
kategorije, ki so po oceni pristojne komisije nesposobni za
samostojno življenje, vendar jim uporaba storitve nadome-
šča varstvo v instituciji;

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.
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Uporabnik socialnega servisa je vsakdo, ki naroči dolo-
čen del storitve in prevzame obveznost plačila storitve in
kritja stroškov v zvezi z opravljeno storitvijo.

5. člen
Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci,

strokovni sodelavci ter laični delavci.
Vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo

usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovo-
ra, opravlja strokovni delavec iz 69. člena zakona ali stro-
kovni sodelavec iz 70. člena zakona z najmanj višješolsko
izobrazbo.

Neposredno izvajanje storitve pomoči na domu upravi-
čenca opravljajo strokovni delavci iz 70. člena zakona, ki so
končali najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo,
ki izobražuje za socialno nego in oskrbo.

Pod vodstvom strokovnega delavca lahko opravljajo
storitev tudi laični delavci z najmanj osnovnošolsko izobraz-
bo in z opravljenim dodatnim usposabljanjem za socialno
oskrbo po verificiranem programu za področje socialnega
varstva.

Storitev socialnega servisa lahko izvajajo strokovni so-
delavci iz 70. člena zakona o socialnem varstvu, ki so kon-
čali srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki izobražu-
je za socialno nego ali oskrbo ter tudi osebe, ki imajo konča-
no najmanj srednjo poklicno šolo druge smeri z opravljenim
dodatnim usposabljanjem za socialno oskrbo po verificira-
nem programu za področje socialnega varstva.

III. PLAČILO STORITEV

6. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitev, ki jih plačujejo izvajalcu socialne
oskrbe na domu.

Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg
upravičenca osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska
obveznost, ki izhaja iz samega zakona ali pogodbenega
razmerja.

7. člen
Cena storitve se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo

predpiše minister, pristojen za socialno varstvo ter določi
organ upravljanja izvajalca socialne oskrbe na domu, v so-
glasju z ustanoviteljem oziroma koncedentom.

Za določitev cene storitve socialnega servisa se upo-
rabljajo ista določila, kakor za izvajanje javne službe pomoči
na domu.

8. člen
Delne ali celotne olajšave pri plačilih storitve se določi-

jo na podlagi meril, ki jih v skladu z zakonom o socialnem
varstvu sprejme Vlada Republike Slovenije.

Storitve socialnega servisa so plačljive v celoti.
O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča Cen-

ter za socialno delo Brežice oziroma izvajalec storitve po
postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o
socialnem varstvu.

IV. VODENJE EVIDENC

9. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

evidentirajo dnevno pri izvajalcu storitve.

Izvajalec storitve pomoči na domu je dolžan voditi na-
slednjo osnovno dokumentacijo:

– osebni karton uporabnika/ce pomoči na domu, ki
obsega osebne podatke uporabnika storitve, podatke o
ključnih družinskih članih, sorodnikih ali drugih ključnih ose-
bah, naročniku storitve, status ali tip uporabnika/ce, podat-
ke o plačilih storitve, podatke iz dogovora o izvajanju storitve
ter podatke o izvajalcih storitve,

– dnevnik opravljenih storitev za vsakega upravičen-
ca/ko.

Občina Brežice ima vpogled v vso dokumentacijo in
evidence, ki se vodijo v zvezi z opravljanjem storitve.

Izvajalec storitve je dolžan na zahtevo občine posredo-
vati podatke iz svoje evidence za potrebe načrtovanja in
spremljanja stanja izvajanja storitve.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
Občina Brežice sklene z vsakim izvajalcem pomoči na

domu ustrezno pogodbo, v kateri se določijo medsebojne
pravice in obveznosti o izvajanju storitve.

11. člen
Občina Brežice v vsakoletnem proračunu določi obseg

sredstev za izvajanje storitve v proračunskem letu.

12. člen
Izvajalec storitve pomoči na domu je dolžan izvajati

socialno pomoč na domu strokovno, racionalno in v skladu
z veljavno zakonodajo ter veljavnimi normativi in standardi za
to področje.

Izvajalec je dolžan najmanj dvakrat letno, oziroma vsa-
kokrat na zahtevo župana, podati pisno poročilo o načinu in
vsebini izvajanja službe ter finančno poročilo.

13. člen
Izvajalec pomoči na domu je dolžan seznaniti z določili

tega odloka vsakega upravičenca, skleniti dogovor o izvaja-
nju storitve ter izdati ustrezne upravne odločbe.

14. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem

listu RS.

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

organiziranju pomoči na domu in oprostitev plačil storitev
(Uradni list RS, št. 27/98). Do izdaje meril o delni ali celotni
olajšavi pri plačilu socialno varstvenih storitev, ki jih v skladu
z zakonom o socialnem varstvu sprejme Vlada RS, veljajo
določila zgoraj navedenega odloka, ki se nanašajo na po-
stopek in kriterije za uveljavljanje olajšave plačila storitve
pomoči na domu.

Št. 573-28/00
Brežice, dne 3. julija 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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3504. Odlok o imenovanju nove ulice na območju
naselja Dobova

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90), 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter pravilnika o določa-
nju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80) in odločbe US RS (Uradni list
RS, št. 58/92) je Občinski svet občine Brežice na 16. seji
dne 3. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o imenovanju nove ulice na območju naselja

Dobova

1. člen
Zaradi izgradnje objektov na območju Obrtne cone

Dobova, se uvede nova ulica.

2. člen
Imenuje se nova ulica, in sicer: Obrtna ulica.

3. člen
Na območju nove ulice je določena začasna hišna

številka – Ulica Bratov Gerjovičev 83, ki se preštevilči.

4. člen
Osnova ulice je prikazana na izseku iz kartografskega

prikaza registra prostorskih enot – naselje Dobova,
M 1 : 5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani na
Geodetski upravi RS, OGU Sevnica, izpostava Brežice.

5. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni

v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, po uradni dolž-
nosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna ge-

odetska uprava Sevnica, izpostava Brežice, mora izvesti
predlagano spremembo v roku šestih mesecev po uveljavitvi
tega odloka.

7. člen
Stroške za izdelavo hišne tablice nosi lastnik stavbe.
Stroške za zamenjavo dokumentov nosi lastnik stavbe.

8. člen
Območna geodetska uprava Sevnica, Izpostava Breži-

ce, naroči tablico s hišno številko.
Lastnik oziroma uporabnik preoštevilčene stavbe, mo-

ra namestiti hišno tablico v roku 30 dni po prejemu obvestila
o prevzemu hišne tablice, s strani Območne geodetske
uprave Sevnica, izpostava Brežice.

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

listu RS.

Št. 451-1/00
Brežice, dne 3. julija 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

3505. Odlok o spremembi območij naselij Sromlje in
Blatno

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in
Uradni list RS, št. 8/90), 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter pravilnika o določa-
nju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb
(Uradni list SRS, št. 11/80) in odločbe US RS (Uradni list
RS, št. 58/92) je Občinski svet občine Brežice na 16. seji
dne 3. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi območij naselij Sromlje

in Blatno

1. člen
S tem odlokom se spremenita območji Blatno in Srom-

lje v Občini Brežice.

2. člen
Območji naselij Blatno in Sromlje se spremenita tako,

da se naselju Sromlje priključi novo nastali prostorski okoliš
št. 221.

Naselje Sromlje sestavljajo naslednji prostorski okoliši:
138, 139 in 221.

3. člen
Območje naselja Blatno sestavlja prostorski okoliš 148.

4. člen
Meja območij naselij in prostorskih okolišev poteka po

parcelnih mejah, ki so prikazane v osnovnem kartografskem
prikazu registra prostorskih enot v M 1:5000. Kartografski
prikaz registra območij teritorialnih enot in evidence hišnih
številk s prikazom spremenjenih območij naselij je sestavni
del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi RS OGU
Sevnica, izpostava Brežice.

5. člen
Stroškov za izdelavo hišnih tablic ni.

6. člen
V roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka, Geodet-

ska uprava OGU Sevnica, izpostava Brežice izvede vse po-
trebne spremembe v registru prostorskih enot in evidenci
hišnih številk.

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

listu RS.

Št. 016-1/00
Brežice, dne 3. julija 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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CERKNO

3506. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
priznanjih in nagradah Občine Cerkno

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in 11. člena statuta Občine Cerkno (Ura-
dni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na
seji dne 13. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o priznanjih in nagradah Občine Cerkno

1. člen
V odloku o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Ura-

dni list RS, št. 64/95), se spremeni 9. člen tako, da se
glasi:

»Bevkovo priznanje se podeljuje na slavnostni seji Ob-
činskega sveta občine Cerkno s posebno plaketo, ki pred-
stavlja reliefno bronasti odlitek z mehansko brušeno in ke-
mično patinirano obdelanimi površinami, na katerih je profil-
na silhueta pisatelja Franceta Bevka, Porezen in cerkvica sv.
Jošta ter nakazani robovi listov odprte knjige. Na plaketi je
napisano »Občina Cerkno – Bevkovo priznanje«.

Nagrajenec prejme tudi listino, ki vsebuje besedilo skle-
pa o podelitvi priznanja in pisno utemeljitev priznanja.«

2. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
»Bevkovo nagrado se podeli na slavnostni seji občin-

skega sveta s posebno listino, ki vsebuje besedilo sklepa o
podelitvi nagrade. Nagrajenec prejme tudi pisno utemeljitev
nagrade.«

3. člen
Doda se nov 11.b člen, ki se glasi:
»Dobitniki priznanj in nagrad prejmejo tudi denarno

nagrado. Osnova za izračun višine denarne nagrade je izho-
diščna plača za I. tarifni razred po splošni kolektivni pogodbi
za negospodarstvo, ki pa predstavlja neto znesek izplačila.

Bevkovo priznanje se ovrednoti v višini štirih izhodi-
ščnih plač, Bevkova nagrada pa v višini dveh izhodiščnih
plač.«

4. člen
Spremeni se 13. člen odloka tako, da se glasi:
»Priznanja in nagrade Občine Cerkno se podeljujejo

na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija najkasne-
je do 15. avgusta tekočega leta, v katerem se priznanja
podeljujejo.

Z razpisom se objavi:
– naziv in sedež razpisovalca,
– predmet javnega razpisa z navedbo osnovnih pogo-

jev in meril, po katerih se izberejo dobitniki priznanj in na-
grad,

– kdo je lahko predlagatelj in obvezne sestavine pred-
loge, za katero priznanje oziroma nagrado se daje pobudo,

– rok, do katerega morajo biti vloge predložene,
– naslov, na katerega je treba vloge za priznanja in

nagrade poslati.
Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici, označene z

napisom: »Ne odpiraj – Priznanja in nagrade Občine Cer-
kno«.

5. člen
Doda se nov, 13.a člen, ki se glasi:
»O odpiranju predlogov mora komisija sproti voditi za-

pisnik, ki vsebuje predvsem:
– naslov, prostor in čas odpiranja poslanih pobud,
– predmet javnega razpisa,
– imena navzočih članov komisije,
– imena oziroma nazive in naslove pobudnikov,
– seznam pravočasno poslanih pobud ter
– ugotovitve o popolnosti pobud z navedbo tistih pobu-

dnikov, ki niso dostavili popolnih pobud.
Nepravočasne, nepravilno pripravljene pobude, komi-

sija zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud pisno obvesti
pobudnika.

6. člen
Doda se nov 13.b člen, ki se glasi:
»Komisija prouči pobude za priznanja in nagrade, pre-

veri navedbe v utemeljitvah, lahko pa zahteva od pobudni-
kov dopolnitev pobude in dodatne podatke.

Komisija na podlagi ocen pobudnikov ter na podlagi
lastne presoje pripravi končni predlog kandidatov za dobitni-
ke priznanj in nagrad.

Na podlagi tako pripravljenega predloga, ki ga komisija
posreduje občinskemu svetu, o dokončni izbiri odloči Ob-
činski svet občine Cerkno.«

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

listu RS.

Št. 00108-01/00
Cerkno, dne 13. julija 2000.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

3507. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 25. člena
stauta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na predlog
odbora stavbnih zemljišč Občine Cerkno na seji dne 13. 7.
2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi značaja dobrine

v splošni rabi

1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj

dobrine v splošni rabi nepremičnina v k.o. Labinje, parcela
št. 587/3, pot v izmeri 160 m2.

2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane

z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Ob-
čine Cerkno.
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3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem

listu RS.

Št. 466-04/99
Cerkno, dne 13. julija 2000.

Župan
Občine Cerkno

Jurij Kavčič l. r.

KOČEVJE

3508. Odlok o statusnem preoblikovanju javnega
komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje–
Ribnica, p.o. v Hydrovod, d.o.o., družbo za
komunalno dejavnost

Na podlagi 25., 28. in 75. člena zakona o gospodar-
skih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), četrtega
odstavka 1. člena, 578., 580., 408. in 409. člena zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94 in 20/98) ter 10. člena odloka o gospodarskih jav-
nih službah v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Kočevje na 14. redni seji dne 5. 6.
2000 sprejel

O D L O K
o statusnem preoblikovanju javnega

komunalnega podjetja Hydrovod
Kočevje–Ribnica p.o. v Hydrovod d.o.o.,

Družbo za komunalno dejavnost

I. UVODNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se obstoječe Komunalno podjetje

Hydrovod Kočevje–Ribnica p.o., ki je vpisano v sodni regi-
ster pri Okrožnem sodišču, enota v Ljubljani, pod vl. št.
786/00, statusno in upravljalsko preoblikuje v javno komu-
nalno podjetje Hydrovod, d.o.o. (v nadaljevanju: javno pod-
jetje). Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi javnega podjetja,
družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).

2. člen
Javno podjetje, ki se organizira kot družba z omejeno

odgovornostjo, se ustanovi s celotnim premoženjem Komu-
nalnega podjetja Hydrovod Kočevje–Ribnica p.o., ki je na
podlagi sprejetih sklepov postal lastnina prejšnjih občin Ko-
čevje (sklep z dne, 21. 1. 1994) in Ribnica (sklep z dne,
21. 12. 1993).

II. USTANOVITELJI DRUŽBE

3. člen
Ustanoviteljice javnega podjetja so:
– Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Ko-

čevje,
– Občina Loški Potok, Hrib 102, 1318 Loški Potok in
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.

III. FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE

4. člen
Firma javnega podjetja je: Hydrovod d.o.o., družba za

komunalno dejavnost. Skrajšana firma je: Hydrovod, d.o.o.
Javno podjetje ima žig pravokotne oblike z napisom:

Hydrovod, d.o.o.

5. člen
Sedež javnega podjetja je: Kočevje, Ljubljanska cesta 38.

IV. DEJAVNOST DRUŽBE

6. člen
Javno podjetje opravlja v občinah ustanoviteljicah ob-

vezno gospodarsko javno službo oskrbo s pitno vodo:
E 41.00 - zbiranje, čiščenje in distribucija vode
Zaradi racionalnejšega in gospodarnejšega izvajanja

obvezne gospodarske javne službe oziroma v interesu ne-
motenega zagotavljanja javne dobrine družba opravlja še
naslednje dejavnosti po standardni klasifikaciji:

F 45.11 - rušenje objektov in zemeljska dela
F 45.21 - splošna gradbena dela
F 45.23 - gradnja cest, železniških prog, letališč in

športnih objektov
F 45.25 - druga gradbena dela, tudi dela specialnih

strok
F 45.31 - električne inštalacije
F 45.33 - vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
F 45.34 - druge inštalacije pri gradnjah
F 45.45 - druga zaključna gradbena dela
F 45.50 - dajanje strojev in naprav za gradnjo

in rušenje v najem, skupaj z upravljalci
strojev

G 50.20 - vzdrževanje in popravila motornih vozil
G 51.54 - trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,

inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje

I 60.24 - cestni tovorni promet
K 70.32 - upravljanje z nepremičninami za plačilo

ali po pogodbi
K 72.30 - obdelava podatkov
K 72.40 - dejavnosti povezane s podatkovnimi

bazami
K 74.20 - projektiranje in tehnično svetovanje
K 74.30 - tehnično preizkušanje in analiziranje.

7. člen
Javno podjetje opravlja kot javna pooblastila tudi na-

slednje dejavnosti v skladu z 12. členom zakona o gospo-
darskih javnih službah:

– strokovno tehnične, organizacijske in razvojne na-
loge,

– izdajanje soglasij oziroma dovoljenj za priključitev na
javno vodovodno omrežje,

– določanje pogojev in izdajanje soglasij k dovolje-
njem za poseg v prostor, če le-ti zadevajo komunalno infra-
strukturo.

8. člen
Javno podjetje izvaja dejavnosti iz 6. in 7. člena tega

odloka na način in pod pogoji, ki jih določajo zakoni, odloki
ustanoviteljev in drugi predpisi.
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V. LASTNIŠTVO IN USTANOVITELJSKE PRAVICE

9. člen
Osnovni kapital javnega podjetja, ki je hkrati osnovni

vložek ustanoviteljev v javno podjetje, na dan 31. 12. 1994,
znaša 139,713.861,85 SIT (na dan 31. 12. 1998 znaša
194,144.013,53 SIT) in ga predstavljajo premične in ne-
premične stvari ter poslovna sredstva, ki so navedena v
prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

Osnovni kapital javnega podjetja sestavlja celotno pre-
moženje Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica,
p.o., ki je s tem aktom postalo lastnina ustanoviteljev.

Objekti in naprave, namenjene opravljanju gospodar-
ske javne službe (infrastrukturni objekti in naprave), ki so na
podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah
postali lastnina ustanoviteljev in niso vključeni v osnovni
kapital javnega podjetja, na dan 31. 12. 1994 znašajo
686,816.676 SIT (na dan 31. 12. 1998 znašajo
974,143.784,50 SIT).

Javno podjetje na podlagi posebne pogodbe z občina-
mi ustanoviteljicami uporablja, upravlja, izkorišča in vzdržuje
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene izvajanju jav-
ne službe.

Vpisi nepremičnih stvari, ki predstavljajo osnovni kapi-
tal družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v šestih mesecih po
vpisu javnega podjetja v sodni register.

10. člen
Osnovni vložki posameznih družbenikov v osnovnem

kapitalu javnega podjetja znašajo na dan 31. 12. 1994:
osnovni vložek Občine Kočevje znaša 88,185.228,23

SIT oziroma 63,12 %,
a) osnovni vložek Občine Loški Potok znaša

8.704.686,35 SIT oziroma 6,23 % in
b) osnovni vložek Občine Ribnica znaša

42,823.947,27 SIT oziroma 30,65 %.
Osnovni vložek daje družbeniku pravico do sorazmer-

nega poslovnega deleža.

11. člen
Poslovni delež daje imetnikom naslednja upravičenja:
– pravico do udeležbe pri upravljanju,
– pravico do udeležbe na dobičku v sorazmerju z višino

poslovnega deleža,
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja

v primeru stečaja ali likvidacije družbe.

12. člen
Poslovni deleži se lahko odsvojijo, če zakon to dopuš-

ča. Družbeniki imajo pod enakimi pogoji prednost pri naku-
pu poslovnega deleža.

V primeru, da želi družbenik svoj(e) poslovn(e) delež(e)
odstopiti drugemu družbeniku, vrednost deleža določi sam.
Predkupno pogodbo naslovi družbenik na skupščino druž-
be. Predsednik skupščine družbe jo posreduje ostalima dve-
ma družbenikoma s priporočenim pismom s povratnico, z
navedbo cene, načina odtujitve in roka plačila. Vsak od
ostalih dveh družbenikov ima predkupno pravico do ponuje-
nega poslovnega deleža v sorazmerju njegovega poslovne-
ga deleža glede na celotni kapital družbe. Predkupna pravi-
ca velja trideset dni od dneva, ko je bila namera odtujitve
sporočena skupščini.

V primeru, da eden od družbenikov ne izkoristi pred-
kupne pravice v predvidenem roku, sme celotni ponujeni
delež prevzeti drugi družbenik. V primeru, da nobeden od
družbenikov ne odkupi oziroma prevzame ponujenega po-
slovnega deleža, lahko družbenik izstopi iz družbe.

Družbeniki so soglasni, da poslovni delež(i) posamez-
nega družbenika v družbi v primeru nadaljnje delitve poslov-
nih deležev ali zaradi dokapitalizacije družbe ne more(jo) biti
manjši kot 5% glede na celotni kapital družbe, ob zagotovitvi
sorazmernega deleža s strani družbenika.

VI. UPRAVLJANJE DRUŽBE

13. člen
Z javnim podjetjem upravljajo družbeniki v sorazmerju z

višino svojih poslovnih deležev.
Javno podjetje ima naslednje organe upravljanja:
– skupščino,
– direktorja.

Skupščina

14. člen
Najvišji organ odločanja v javnem podjetju je skupščina

vseh družbenikov.
Vsakih dopolnjenih 14.000 SIT poslovnega deleža da-

je družbeniku v skupščini en glas.
Vsako občino ustanoviteljico zastopa v skupščini žu-

pan ali po pooblastilu župana druga oseba.

15. člen
Skupščina se opravi praviloma na sedežu družbe. Skli-

catelj lahko skliče skupščino tudi v drugem kraju, če to po
njegovi oceni ne otežuje udeležbe na skupščini. Sklic skupš-
čine lahko zahteva vsak družbenik, čigar vsota vseh poslov-
nih deležev, ki jih ima, dosega 10% osnovnega kapitala
družbe. Skupščino se skliče s priporočenim pisnim vabilom,
ki ga morajo družbeniki sprejeti vsaj osem dni pred zaseda-
njem skupščine, v njem pa mora biti naveden tudi dnevni red
skupščine. Na sejo skupščine se brez pravice glasovanja
vabi direktorja družbe.

Družbeniki, ki imajo vsaj 10% vseh glasov na skupšči-
ni, lahko na dnevni red predlagajo uvrstitev dodatne točke
dnevnega reda, ki je v skladu s pristojnostmi skupščine.

Če skupščina ni pravilno sklicana, lahko veljavno spre-
jema sklepe le, če so navzoči vsi družbeniki.

16. člen
Pooblaščenci družbenikov izkažejo svojo identiteto z

identifikacijskim dokumentom (osebno izkaznico), in s pi-
snim pooblastilom, razen, če njihova identiteta ni sporna.

17. člen
Sejo vodi predsednik skupščine, ki ga voli skupščina

družbe.
Predsednika skupščine se voli za dobo enega leta, in

sicer na predlog občinskega sveta občine, ki ji pripada
mandat za predlaganje predsednika. Predsednik skupščine
predlaga za prvi mandat Občinski svet občine Kočevje, ka-
sneje pa se bo pri predlaganju predsednika skupščine upo-
števal abecedni red družbenikov. Predsednik mora odgovo-
riti na vprašanja družbenikov oziroma pooblaščencev, ki se
tičejo dnevnega reda.

18. člen
Skupščina družbe je sklepčna, če se je udeležijo druž-

beniki oziroma pooblaščenci, ki imajo skupaj večino glasov.
Če ni z zakonom ali pogodbo določeno drugače, odločajo
družbeniki na skupščini s 2/3 večino oddanih glasov.
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Skupščina odloča le o vprašanjih, ki so uvrščena na
dnevni red. Izjemoma odloča skupščina o sklicu nove seje,
o sestavi zapisnika, vpisih v zapisnik ter seznamu prisotnosti
ne glede na dnevni red.

Praviloma odloča skupščina z javnim glasovanjem. V
primerih, ko to zahtevajo družbeniki oziroma njihovi poob-
laščenci, ki imajo skupaj najmanj 10 % vseh glasov, glasuje
skupščina tajno.

K odločitvi skupščine družbe je potrebno pridobiti tudi
soglasje vseh občinskih svetov družbenikov v naslednjih
primerih:

– v primeru odtujitve in obremenitve premoženja
družbe,

– v primeru statusnih sprememb in prenehanja družbe,
– v primeru prenosa poslovnega deleža,
– v primeru kritja izgube družbe.
O načinu delovanja in morebitnih spremembah delova-

nja regionalnega vodovodnega sistema Kočevje-Ribnica-So-
dražica (Podstenski studenec) se odločitve na skupščini
sprejemajo s konsenzom vseh ustanoviteljic, ki imajo oskr-
bo s pitno vodo vezano na ta regionalni sistem.

19. člen
Skupščina zaseda na rednih sejah, ki so praviloma

dvakrat letno, in na izrednih sejah, kadar to zahteva nemote-
no delo družbe ali je potreben sklep skupščine.

V primeru izredne seje se za njen sklic ne uporabljajo
roki, predvideni za redno zasedanje skupščine.

20. člen
Skupščina odloča:
– o sprejemu poslovnega poročila, obračunu in za-

ključnem računu,
– o razdelitvi dobička oziroma kritju izgube,
– o delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– o povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– o imenovanju in razrešitvi direktorja,
– o predlogih za spremembo tega odloka,
– o poslovni politiki,
– o sprejemu splošnih aktov družbe oziroma pravilni-

kov, razen tistih, ki jih sprejema direktor,
– o drugih zadevah, za katere tako določa zakon in ta

odlok.
Poleg odločitev iz prvega ostavka tega člena, skupš-

čina:
– pregleduje in preverja poslovanje družbe,
– daje smernice za delo direktorju javnega podjetja,
– spremlja rentabilnost javnega podjetja, gospodar-

ska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje
družbe.

21. člen
Vsaka ustanoviteljica za svoje območje poleg imenova-

nja svojega člana v skupščino družbe neposredno:
– določi posebne pogoje za izvajanje javne službe os-

krbe s pitno vodo ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih

dobrin,
– določi pravice in obveznosti uporabnikov javnih do-

brin, ki jih zagotavlja javno podjetje.

22. člen
Občina ustanoviteljica je dolžna zagotoviti javnemu pod-

jetju finančno nadomestilo, če:
– ne dopusti oblikovanja cen komunalne storitve na

raven, ki zagotavlja pokrivanje stroškov enostavne reproduk-
cije, ali

– določi posebne pogoje za izvajanje javne službe
(21. člen) na tak način, da se povečajo stroški poslovanja
javnega podjetja.

Finančno nadomestilo se obračuna glede na dejansko
povečanje stroškov. V primeru iz prve alinee prejšnjega od-
stavka se nadomestilo obračuna v višini izpada dohodka.

Direktor

23. člen
Javno podjetje ima direktorja, ki vodi posle javnega

podjetja in ga zastopa. Direktorja imenuje skupščina na
podlagi javnega razpisa. Direktor sklene pogodbo o zaposli-
tvi s predsednikom skupščine.

Direktor je lahko vsaka neomejeno poslovno sposobna
fizična oseba, razen osebe, ki po zakonu ne more biti direk-
tor, in izpolnjuje naslednje pogoje: ima visoko ali univerzitet-
no izobrazbo tehnične smeri in pet let delovnih izkušenj v
stroki, od tega vsaj štiri leta na vodilnih delovnih mestih.

Mandat direktorja traja štiri leta, ista oseba pa je lahko
po preteku mandata ponovno imenovana. V primeru razreši-
tve (odpoklica) brez utemeljenega razloga gre direktorju pra-
vica do odpravnine v skladu z zakonom.

24. člen
Direktor družbe:
– organizira in vodi delovni proces,
– predlaga temelje razvojne in poslovne politike, delov-

ni načrt in program razvoja ter določa notranjo organizacijo
družbe,

– sprejema ukrepe za izvajanje delovnega načrta in
programa razvoja,

– izvršuje sklepe skupščine družbe,
– daje poročilo o rezultatih poslovanja po letnem in

periodičnem obračunu,
– zagotavlja zakonitost dela družbe s pravico zadržanja

sklepov sveta delavcev, če je z njimi kršen zakon ali splošni
akt,

– izdaja posamične akte in pravilnike, ki urejajo delo in
poslovanje družbe,

– določa notranjo organizacijo ter odloča o razporedi-
tvi in zaposlitvi delavcev,

– odloča o nagradah in pohvalah delavcem,
– predlaga uvedbo disciplinskega postopka ter izreka

disciplinske ukrepe v skladu z zakonskimi pooblastili,
– sklepa pogodbe, podpisuje poslovne akte, listine ter

druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje družbe,
– na predlog strokovnih služb določa cene za opravlja-

nje dopolnilnih dejavnosti,
– pripravlja predloge za statusne spremembe družbe in

prenehanje družbe, spremembe v tehnično tehnoloških po-
stopkih,

– odgovarja za zakonitost dela družbe,
– opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem

odlokom in drugimi akti družbe ter sklepi skupščine.

25. člen
Direktor je dolžan upoštevati omejitve pooblastil, ki mu

jih s posebnim poslovnikom ali posamičnimi akti lahko dolo-
či družba, ter je za spoštovanje navedenih omejitev osebno
odgovoren.

26. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za kate-

rega je bil imenovan:
– na lastno zahtevo,
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– če skupščina ne sprejme poročila o poslovnih izidih
podjetja po letnem obračunu in ob tem ugotovi, da je direk-
tor odgovoren za neizvajanje planskih dokumentov oziroma
nepravilno poslovno politiko,

– v drugih utemeljenih primerih, določenih z zakonom.
Postopek razrešitve direktorja se podrobneje uredi s

splošnimi akti družbe.
Do imenovanja novega direktorja razrešeni direktor ozi-

roma direktor, ki mu je potekel mandat, še naprej opravlja
svojo funkcijo ali pa skupščina določi vršilca dolžnosti, ven-
dar najdlje za dobo enega leta.

VII. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE

27. člen
Viri financiranja javnega podjetja so:
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja

javne porabe,
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih

storitev plačujejo uporabniki (cene storitev),
– drugi viri.
Za druge dejavnosti javnega podjetja, ki se izvajajo

kot dopolnitev k osnovni dejavnosti, velja tržni princip po-
slovanja.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU

28. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim

premoženjem, ki je v pravnem prometu.
Družba sme brez soglasja skupščine sklepati posle ali

sprejemati odločitve, ki se nanašajo na pridobivanje nepre-
mičnin, najemati posojila in kredite ter sklepati kooperacij-
ske pogodbe s trajanjem več kot eno leto, ki ne presegajo
10% osnovnega kapitala družbe. Družba ne sme brez so-
glasja skupščine dajati posojil ali poroštev; sklepati zakup-
nih pogodb glede lastnih ali tujih sredstev; podeljevati pro-
kure in neomejenih pooblastil.

IX. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POSLOVNA POROČILA

29. člen
Družba mora voditi vse tiste poslovne knjige ter izdelati

poročila, ki jih določa zakon.
Družba sestavlja računovodske izkaze in poslovna po-

ročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu.

30. člen
Družba mora voditi poslovne knjige v skladu z zakonom

in na podlagi verodostojnih listin.

X. IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE

31. člen
Morebitno izgubo družbe pokrivajo ustanovitelji v skla-

du z zakonom.
O razporejanju morebitnega dobička družbe odločajo

ustanovitelji v skladu z zakonom.

32. člen
Skupščina družbe na predlog direktorja družbe sprej-

me sklep o razporeditvi dobička, ki se lahko nameni:

– delno ali v celoti za oblikovanje zakonskih rezerv,
– delno ali v celoti za izplačilo družbenikom v skladu s

tem odlokom,
– ali se delno ali v celoti dobička ne razporedi.

33. člen
Dobiček se deli med družbenike v razmerju deležev in

se izplača praviloma do 15. 4. za preteklo poslovno leto.

34. člen
Izguba se ugotavlja in krije v skladu z zakonom.

O načinu pokrivanja izgube odloči skupščina družbe.
Izguba se krije:
– iz sredstev rezerv družbe,
– z znižanjem osnovnega kapitala družbe v breme os-

novnih vložkov družbenikov.
Zaradi pokrivanja izgube se osnovni kapital družbe ne

sme zmanjšati pod zakonski minimum.

XI. AKTI DRUŽBE

35. člen
Vsa vprašanja, pomembna za organizacijo, položaj in

poslovanje družbe, se uredijo s splošnimi akti in pravilniki
družbe.

XII. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

36. člen
Vsak družbenik ima pravico biti seznanjen s poslova-

njem družbe. Direktor mu je dolžan dati med dvema zaseda-
njema skupščine pojasnilo o poslovanju družbe ter mu omo-
gočiti vpogled v poslovne knjige in dokumentacijo.

Direktor družbe sme zavrniti zahtevo po informaciji ali
vpogledu, če je verjetno, da bi jih družbenik uporabil za
namen, ki je v nasprotju z interesi družbe, in bi s tem družbi
ali z njo povezani družbi prizadel občutno škodo.

37. člen
Družbenik lahko iz družbe izstopi. Družbenik, ki izsto-

pa, mora posredovati pisno izstopno izjavo poslovodstvu
družbe najkasneje 6 mesecev pred datumom izstopa. Izstop
je mogoč samo na dan 31. 12. vsakega leta.

Med družbeniki je vedno mogoč dogovor o sporazum-
nem izstopu iz družbe. V takem primeru je potrebno vsa
razmerja med družbenikom, ki izstopa, in družbo urediti v
sporazumu, ki ima moč izvršilnega naslova.

38. člen
Družba je ustanovljena za nedoločen čas.
Družba lahko preneha:
– v primerih, določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo ali razdelitvijo,
– na podlagi sklepa skupščine.

39. člen
Družbi se lahko spremeni status ali se statusno pove-

zuje:
– z združitvijo z drugo družbo,
– s pripojitvijo k drugi družbi,
– z razdelitvijo,
– s preoblikovanjem v drugo obliko družbe,
– s sklepanjem podjetniških pogodb.
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XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Hydrovod d.o.o., družba za komunalno dejavnost je

pravni naslednik Komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje–
Ribnica p.o.

41. člen
Občine ustanoviteljice sklenejo pogodbo o ustanovi-

tvi javnega podjetja, ki ima smiselno enako vsebino kot ta
odlok.

42. člen
Občine ustanoviteljice javnega podjetja imenujejo čla-

ne skupščine družbe v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.

43. člen
Pravice zaposlenih v družbi se podrobneje uredijo z

notranjimi akti družbe skladno z določbami zakona o sodelo-
vanju sodelavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93)
in skladno s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.

44. člen
Direktor javnega podjetja mora poskrbeti za normalno

delo in poslovanje podjetja v prehodnem obdobju ter poskr-
beti za vsa potrebna dejanja za pripravo in sprejem statuta
ter vpis v sodni register.

45. člen
Skupščina družbe uskladi splošne akte družbe s tem

odlokom v roku 6 mesecev po vpisu javnega podjetja v
sodni register.

Splošni akti družbe se objavijo na oglasni deski družbe
in začnejo veljati osmi dan po objavi.

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

nem listu RS.

Št. 301-3/96-130
Kočevje, dne 6. julija 2000.

Župan
Občine Kočevje

Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

KOPER

3509. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne
skupnosti Bertoki, volilna enota št. 3

Na podlagi 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)

r a z p i s u j e m
nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti

Bertoki, volilna enota št. 3

1. Razpisujem volitve v Svet krajevne skupnosti Berto-
ki, volilna enota št. 3.

2. Volitve v Krajevno skupnost Bertoki bodo v nedeljo,
15. oktobra 2000.

3. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za
volilna opravila, se šteje 16. avgust 2000.

4. Kandidatne liste je potrebno vložiti pri občinski volil-
ni komisiji 25 dni pred dnem glasovanja do 19. ure.

5. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in
volilna komisija krajevne skupnosti.

Št. 0068-1/00
Koper, dne 7. avgusta 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije

mestne občine Koper
Mihael Svanjak l. r.

KRŠKO

3510. Odlok o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-
Naklo

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US
RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS,
44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 18. seji dne 20. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Krško sprej-
me odlok o ureditvenem načrtu namakanja Kalce-Naklo (v
nadaljevanju: UN), ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, d.d.,
pod št. 108/99 v juliju 2000.

2. člen
Določbe odloka so dopolnjene s:
a) tekstualnim delom, ki vsebuje:
– opis območja UN, meje območja UN, planske usme-

ritve, seznam parcel z lastniki, namen posega in koncept
namakanja, ureditveno situacijo črpališča in namakalnega
cevovoda, način izvedbe posegov, pogoje za urbanistično
in krajinsko oblikovanje območja ter arhitektonsko oblikova-
nje objekta, idejne rešitve križanj s prometno, energetsko in
komunalno infrastrukturo ter vodotoki, omejitve in pogoje
varovanja in zaščite okolja, preprečevanje motenj v okolju v
času gradnje, načrt gradbenih parcel z elementi za zakolič-
bo, etapnost gradnje, oceno stroškov, obveznosti investitor-
ja in izvajalcev ter drugih pogojev, ki so pomembni za izved-
bo posegov v prostor, pogoje in soglasja pristojnih organov
in organizacij;

b) grafičnim delom:
U1 Pregledna situacija M 1: 50000
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U2 Izsek iz grafičnih prilog sestavin
dolgoročnega plana Občine Krško
za obdobje 1986-2000 in družbenega
plana Občine Krško za obdobje
1986-1990 M 1: 5000

U3 Prikaz območja ureditvenega načrta
na preglednem katastrskem načrtu M 1: 5000

U4 Ureditvena situacija M 1: 5000
U5 Katastrski in trasni načrt s prikazanimi

posegi
List 1-6 M 1: 2000
List 7 M 1: 2880

U6 Ureditvena situacija črpališča M 1: 200
U7 Črpališče, prerez M 1: 200

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
Meja območja ureditvenega načrta poteka po nasled-

njih mejnih parcelah (od Pristave protiurno):
k.o. Veliki Podlog
2299/1, 2298, 2297, 2296, 2295/1, 2295/2,

2295/3, 2294/1, 2294/2,
3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027/1,

3027/2, 2028, 3029,
2199, 2198, 2195, 2194, 2191,
3032, 3035, 3036, 3039, 3040, 3041, 3042
k.o. Veliko Mraševo
2326/2, 2363, 2364, 2602, 2601, 2600, 2599,

2598, 2597, 2596, 2595, 2594, 2593, 2592, 2591,
2590, 2589, 2588, 2587, 2586, 2585, 2584, 2583,
2582, 2581, 2580, 2579, 2578, 2577, 2576, 2575,
2574, 2573, 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567,
2566, 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559,
2558, 2557, 2705,

2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2529,
2517/1, 2518, 2517/2, 2519, 2522, 2523, 2528,

2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543,
2794/2, 2546, 2547, 2994/1, 2793, 2792, 2791, 2790,
2789, 2788, 2787, 2786, 2785, 2784, 2783, 2782,
2781, 2780, 2779, 2778, 2777, 2776, 2775, 2774,
2773, 2772, 2803/1, 2804, 2805, 2807, 2808, 2809,
2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2817, 2818,
2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2827,
2828, 2831, 2832, 2835, 2836, 2839, 2850, 2851,
2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2849, 2848/1, 2847,
2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725,
2707, 2717, 2709, 2710, 2716, 2715, 2713, 1948/2,
2033/2, 2034/2, 2035/2

k.o. Veliki Podlog
3124, 3125, 3126, 2067/3, 2067/4, 2067/6,

3123, 3122, 3121, 3120, 3119, 2218/83, 2218/81,
2218/94, 2218/92, 2218/80, 2218/66, 3113, 3112,
3111, 3128, 3129, 3146, 3147, 3148,

2069/21, 2216/38, 2216/36, 2216/37, 2216/18,
2216/51, 2216/15, 2216/14, 2216/13, 2143/2,
2216/10, 2217/14, 2217/12, 2217/13, 2217/20,
2265/1, 3019/1

Območje črpališča s transformatorsko postajo vključu-
je parceli št. 2805 in 2804 v k.o. Veliko Mraševo.

Trasa namakalnega cevovoda poteka po naslednjih par-
celah:

k.o. Veliko Mraševo
– 2804, 2803/1, 2771, 2772, 2773, 2706, 2705,

2633;

– 2633, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685,
2686, 2705, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692,
2693, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699/1, 2699/2, 2700,
2701, 2702, 2703;

– 2803/1, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767,
2766, 2765, 2764, 2763, 2762/2, 2762/1, 2761, 2760,
2759, 2758, 2757, 2756, 2755, 2754, 2753, 2752,
2751, 2750, 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744,
2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 2736,
2735, 2734, 2733, 2732, 2731, 2730, 2729, 2728,
2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718;

– 2803/1, 2833, 2834, 2849, 2835, 2836, 2839,
2850, 2851, 2852, 2853, 2854 ;

– 2727, 2728, 2724, 2710, 2803/1, 2725, 2707,
2726, 2708, 2717, 2709, 2716, 2715, 2714, 2713,
2712;

– 2633, 2670, 2669, 2652, 2651, 2653, 2650,
2649, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642,
2641, 2640, 2639, 2638, 2637, 2636, 2635, 2703,
2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661,
2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2669, 2668, 2667,
2703;

– 2680, 2679, 2678, 2677, 2676, 2675, 2674,
2673, 2672, 2671, 2670, 2704, 2633, 2630, 2631,
2632, 2602, 2553, 2552, 2551, 2550, 2548, 2549,
2550, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2562, 2563,
2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571,
2572, 2573, 2565;

– 2602, 2632, 2631, 2630, 2629, 2628, 2627,
2626, 2625, 2624, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619,
2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2613, 2612, 2611,
2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603,
2382, 2381, 2380, 2378, 2376, 2375, 2372, 2371,
2370, 2369, 2367, 2364, 2363, 2326/2;

– 2803/1, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778,
2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786,
2787, 2788, 2789, 2790, 2323/3, 2323/2, 2791, 2792,
2793, 2794/1, 2794/2, 2547, 2546, 2545, 2544, 2543,
2542, 2323/5, 2323/6, 2541, 2540, 2539, 2538, 2537,
2536, 2535, 2534, 2533, 2532, 2531, 2530, 2529,
2528, 2523, 2522, 2519, 2518;

– 2745, 2746;
– 2536.
k.o. Veliki Podlog
– 3130, 3135/2, 3135/1, 3128, 3139, 3131,

3132, 3133, 3134;
– 3124, 3128, 3127, 3118, 3126, 3117, 3116,

3115, 3114, 3123, 3122, 3121, 3120, 3119, 3112,
3111, 2067/3, 2067/4, 2067/6;

– 3135/1, 3135/2, 3136, 3150, 3149, 3150,
3151, 3152/2, 3152/1, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157;

– 3056, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049,
3048, 3047, 3046, 3045, 3044, 3043, 3042, 3057,
3161, 3160, 3159;

– 3042, 3041, 3040, 3039, 3036, 3035, 3032,
2191, 2194, 2195, 2198, 2199, 3029, 3028, 3027/2,
3027/1, 3026, 3025, 3024, 3023, 3022.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka je name-

njeno izgradnji namakalnega sistema za namakanje in oro-
ševanje kmetijskih zemljišč ter izgradnji črpališča s transfor-
matorsko postajo za odvzem vode iz reke Krke.
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Uporaba in izkoriščanje vode iz reke Krke ter največji
dovoljeni odvzem vode je dovoljen na podlagi dovoljenja
RS, MOP.

Plato črpališča se uredi na koti obstoječe poti (ca.
150.50) velikosti ca. 18×11m.

Objekt črpališča tlorisne velikosti 8×5m bo vkopan v
zemljo ca. 9m, pritličje objekta pa bo višine 2,8m (nad koto
obstoječe poti).

Dovod električne energije je možen na dva načina in
sicer z izgradnjo tipske zidane transformatorske postaje ob
objektu črpališča, ali namestitvijo transformatorja v objektu
črpališča ter položitvijo napajalnega 20kV kablovoda.

Možno je napajanje objekta iz predvidene jamborske
transformatorske postaje, ki se locira ob objektu črpališča
za kar je potrebna izgradnja napajalnega 20kV daljnovoda.

Transformatorska postaja je predvidena moči do
0,3 MW.

Dostop do objekta črpališča je predviden po obstoječi
javni (poljski) poti.

Gradbena parcela za izgradnjo črpališča s transforma-
torsko postajo je velikosti ca. 2,9 ara.

5. člen
Namakalni cevovod 10bar do ∅600 bo vkopan na

globino 1–1,5m v teren in položen po namakalnih površi-
nah. Na cevovodu približne skupne dolžine ca. 11 260m se
namestijo hidranti v podzemnih betonskih jaških ∅60–∅80,
na katere bo možno priključiti namakalno mrežo z opremo
po posameznih parcelah.

Na najvišji koti cevovoda se izvedejo zračniki, na najni-
žjih pa izpusti za praznjenje sistema po končani namakalni
sezoni.

Trasa namakalnega cevovoda bo potekala na razdaljah
0,5–1m od roba javnih poti, odmaknjena od zgornjega roba
brežine potoka ali jarka najmanj 0,5m ter od roba vozišča
regionalne ceste odmaknjena najmanj 3m.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

6. člen
Objekt črpališča bo nad koto platoja višine ca. 2,8m.

Objekt mora biti nadkrit s simetrično dvokapnico naklona
35°–38°, kritina opečna, rdeče barve. Fasada objekta naj
bo prilagojena krajevni arhitekturi.

Plato okoli objekta mora biti ozelenjen z zatravitvijo.
Parkirni prostor in površina med objektom in potjo je lahko
tlakovana s travnatimi ploščami.

Okolica objekta in brežina platoja morata biti zasajena z
drevjem in grmovnicami značilnimi za obvodno vegetacijo
Krke tako, da je objekt zakrit pogledom z rečne smeri.

Poljska dostopna pot do objekta črpališča se ohranja
v naravni izvedbi, možna je le utrditev in postavitev travnih
plošč, asfaltna izvedba ni dopustna. Širitev poti ni predvi-
dena.

Poseganje v brežine reke Krke na območju lokacije
črpališča je dopustno le na sonaraven način. Utrjevanja
brežin in dna vodotokov ni dopustno.

Po namestitvi namakalnega cevovoda je obvezno vzpo-
staviti prvotno stanje kmetijskih zemljišč.

V. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO, PROMETNO
IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

7. člen
Prečkanje regionalnih cest se izvede s podvrtanjem,

zgornji rob namakalnega cevovoda mora biti od kote vozišča
na globini min. 1,2m. Prečkanja javnih poti v makadamskih
izvedbah se izvajajo s prekopom, asfaltnih javnih poti pa s
prevrtanjem vozišča. Cevovod se na mestih prečkanja cest
polaga v zaščitno cev. Vozišče je po končanih delih potre-
bno vzpostaviti v prvotno stanje.

Objekt črpališča se od roba vozišča javne poti odmak-
ne najmanj 4m.

Križanja vodovoda se izvajajo tako, da se cevovod po-
laga pod vodovodom, min. vertikalni odmik je 0,5m, cev
namakalnega sistema se na mestu križanja položi v zaščitno
cev, ki mora segati najmanj 2m na vsako stran, minimalni
kot križanja cevovoda z vodovodom 45°. Pri vzporednem
poteku je minimalni horizontalni odmik od vodovoda 2m. V
primeru, da ni možno zagotoviti minimalnih predpisanih od-
mikov je investitor dolžan prestaviti vodovod po pogojih
upravljalca.

Dela v neposredni bližini tras TT kablov se izvajajo
izključno ročno. Križanja se izvajajo z minimalnim vertikalnim
odmikom 0,5m s potrebno ustrezno zaščito. Pri vzpore-
dnem poteku TT kablov s cevovodom je razdalja ca. 1m.

Izkope v bližini NN električnih kablov se izvaja roč-
no, križanja se izvajajo tako, da je minimalni vertikalni in
horizontalni odmik 0,5m. Zagotoviti je potrebno odmik
cevovoda od daljnovodnih stojišč. Približevanje gradbe-
nih strojev ob izgradnji cevovoda v bližino tokovodnikov je
najmanj 3m.

Cevovod se polaga pod dnom obstoječih vodotokov
tako, da je cev položena pod dnom vodotoka na razdalji
najmanj 1m.

Pri izgradnji cevovoda ni dovoljeno poškodovati odprtih
in zaprtih zbirnih kanalov in odvodnih naprav, ki so bile
zgrajene ob izvedbi hidromelioracije na obravnavanem ob-
močju. Pri morebitnem poškodovanju je potrebno vzpostavi-
ti prvotno stanje.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

8. člen
Pri izboru naprav za obratovanje črpališča je potrebno

zadostiti mejnim vrednostim hrupa 60dB(A) v dnevnem in
50dB(A) v nočnem času. V primeru ugotovitve preseganja
ravni hrupa, se izvedejo dodatni pasivni zaščitni protihrupni
ukrepi.

Zagotoviti je potrebno, da se odpadna olja oziroma
mast za mazanje črpalk v črpališču in transformatorski po-
staji ne izpirajo v reko Krko in podtalnico.

Z odpadnimi olji in mazivi je treba ravnati v skladu s
pravilnikom o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98).

Ob objektu črpališča in transformatorski postaji ni do-
voljeno odlagati in zbirati odpadne embalaže od olj in maziv,
ampak jo je potrebno sproti odstranjevati oziroma oddajati
pooblaščenim odjemalcem.

Na varovanem arheološkem območju je dovoljeno ze-
meljska dela izvajati le pod nadzorom pristojne spomeniško
varstvene službe.
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VII. ETAPNOST IZVEDBE

9. člen
Dovoljena je fazna gradnja namakalnih cevovodov in

črpališča po programu investitorja. Pri tem je potrebno upoš-
tevati vse pogoje določene v odloku.

VIII. TOLERANCE

10. člen
Tolerance pri razporeditvi in lociranju objekta črpališča

in transformatorske postaje so dopustne znotraj gradbene
parcele določene z ureditvenim načrtom. Lokacijo objekta
črpališča je možno prestaviti dolvodno ali gorvodno od dolo-
čene lokacije v ureditvenem načrtu na podlagi tehnoloških
zahtev črpališča.

Tolerance pri horizontalnem gabaritu objekta črpališča
so 15%. Maksimalna višina strešne lege objekta nad koto
obstoječe poti (150.50) je 3,2m.

Tolerance pri izgradnji namakalnega cevovoda so do-
pustne v primerih, ko ni možno zagotoviti potrebnih horizon-
talnih in vertikalnih odmikov od infrastrukturnih naprav, ven-
dar je za njih potrebno pridobiti nove izjave lastnikov. Dopu-
stne so tudi večje spremembe pri poteku tras namakalnega
cevovoda, vendar s pogojem pridobitve soglasja upravljal-
cev eventualno tangiranih naprav ter izjav lastnikov.

IX. OBVEZNOST INVESTITORJA IN IZVAJALCA

11. člen
Poleg obveznosti iz drugih določb tega odloka mora

investitor in izvajalci posegov v prostor upoštevati naslednje:
– investitor je dolžan pred pričetkom del pravočasno

obvestiti upravljalce energetskih, komunalnih naprav in cest
ter skupno z njimi zakoličiti tangirane podzemne vode,

– izkope v bližini obstoječih naprav izvajati ročno in
pod nadzorom upravljalcev,

– izvesti potrebne zaščite obstoječih tangiranih naprav,
– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne

negativne posledice in poravnati vse odškodnine v prostoru,
ki bi nastale zaradi graditve ali obratovanja,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne prihaja
do prometnega zastoja, zagotoviti dostope do obstoječih
objektov in zemljišč,

– izvajalec je dolžan ločeno odlagati in deponirati vrh-
njo plast zemlje in jo uporabiti za končno ureditev kmetijskih
zemljišč ter zunanjo ureditev platoja črpališča,

– vsa dela se morajo izvajati tako, da se v največji
možni meri ohranja rob brežine Krke z obvodno vegetacijo
in dela z mehanizacijo izvajajo tako, da je preprečeno odte-
kanje olj iz gradbene mehanizacije. Pri posegih na bregu
Krke ni dovoljeno spuščanje in odtekanje cementnega mle-
ka v vodotok,

– v času gradnje ni dopustno odlaganje ali odmetava-
nje odpadkov vseh vrst v strugo, na breg ali v neposredno
bližino vode,

– po končani gradnji vzpostaviti teren in zemljišče v
prvotno stanje.

X. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled vsem zainteresira-

nim pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora
na Občini Krško in Krajevni skupnosti Podbočje.

Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenja
pridobiti mnenje pristojnega organa za urejanje prostora
Občine Krško.

13. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Občini Krško.

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-11/99-605
Krško, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
organiziranju Poklicne gasilske enote Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS,
63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96
– odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odloč-
ba US RS in 74/98), 8. člena zakona o zavodih (Uradni list
RS, št. 12/91, 8/96), 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, št. 71/93 in 28/00) ter 16. in 79. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet
občine Krško na 18. seji dne 20. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško

1. člen
V odloku o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško

(Uradni list RS, št. 24/91, 92/99 in 22/00) se 5. točka v
prvem odstavku 7. člena spremeni tako, da glasi:

»5. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi poveljnika –
direktorja zavoda,«.

2. člen
V 10. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Poveljnika – direktorja zavoda imenuje in razrešuje

svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.«.

3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1-028-12/91
Krško, dne 20. julija 2000.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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LJUTOMER

3512. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem – ureditvenem načrtu šole Ivan
Cankar v Ljutomeru

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/86, in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 71/96, 10/98 in
74/98) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 16. seji dne
31. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem – ureditvenem načrtu šole
Ivan Cankar v Ljutomeru

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o zazidalnem – ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar
v Ljutomeru (Uradni list SRS, št. 17/87), ki ga je izdelal
Zavod za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota pod šte-
vilko 17/86-ZN/LJ v marcu 1987.

Sprememba in dopolnitev se nanaša na spremembo
namembnosti objektov na parc. št. 2164 in 2165.

2. člen
Spremeni in dopolni se zadnji odstavek 4. člena, ki se

glasi:
»Na parc. št. 2164 in 2165 k.o. Ljutomer se predvidi

izgradnja nadomestne stanovanjske stavbe.
Pogoji gradnje stanovanjske stavbe se določijo z loka-

cijsko dokumenatcijo.«

3. člen
Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:
»S tem odlokom se izvzame območje ob Vrazovi ulici in

območje za objekt na Ptujski 5, ki se nahaja znotraj meje
ureditvenega načrta staro mestno jedro Ljutomer ter ureja z
odlokom o ureditvenem načrtu staro mestno jedro Ljutomer
(Uradni list SRS, št. 17/92, 57/98)«.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 350-03-5/00
Ljutomer, dne 4. avgusta 2000.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

OPLOTNICA

3513. Sklep o spremembi programa priprave
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Slovenska Bistrica, za območje Občine
Oplotnica – dopolnitev 2000

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Ura-
dni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na
12. redni seji dne 13. 7. 2000 sprejel

S K L E P
o spremembi programa priprave sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Slovenska

Bistrica, za območje Občine Oplotnica –
dopolnitev 2000

1. člen
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slo-
venska Bistrica, za območje Občine Oplotnica – dopolnitev
2000, ki je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta
občine Oplotnica dne 11. 2. 2000 in objavljen v Uradnem
listu RS, št. 20/3 z dne 6. 3. 2000 se spremi tako, da se
tekst V. TERMINSKI PLAN spremeni tako, da glasi:

V . TERMINSKI PLAN

1. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za pose-
ge v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč); kon-
čni rok za sprejemanje pobud je 1. 9. 2000; pobude –
vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Oplotnica po tem
datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Ob-
čine Oplotnica.

2. S sprejetjem programa priprave sprememb in dopol-
nitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000, zač-
ne s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve
prostorskega plana Občine Oplotnica v letu 2000 (predvi-
doma 18. 9. 2000).

3. Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih prostor-
skih planskih aktov v letu 2000 se izdela v roku 60 dni;
koordinatorji postopka priprave sprememb in dopolnitev ob-
činskih prostorskih planskih aktov v letu 2000 opravijo pred-
hodno obravnavo osnutka predvidoma do 20. 11. 2000;
delovni osnutek za sejo občinskega sveta se pripravi v roku
enega tedna po opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma
do 27. 11. 2000).

4. Občinski svet občine Oplotnica sprejme (predvido-
ma do 21. 12. 2000) sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih plan-
skih aktov v letu 2000; sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.

5. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Oplot-
nica za trideset dni po objavi sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje točke in se zaključi predvidoma do 2. 2. 2001.

6. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Oplotni-
ca v času trajanja javne razgrnitve.
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7. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolni-
tev prostorskega plana Občine Oplotnica v letu 2000.

8. Izdelovalec sprememb in dopolnitev občinskih pro-
storskih planskih aktov v letu 2000 pripravi odgovore na
pripombe iz javne razgrnitve v roku 14 dni po končani javni
razgrnitvi (predvidoma v roku 14 dni po končani javni razgr-
nitvi – predvidoma 18. 2. 2001).

9. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Oplotnica (predvidoma do 15. 3. 2001) stališče do
pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrni-
tve, na podlagi poročila občinske strokovne službe, ki pred-
hodno obravnava pripombe in predloge.

10. Občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališča do
pripomb in predlogov naloži strokovni službi (izvajalec), da
poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in do-
polnitev občinskih prostorskih planskih aktov v letu 2000
oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
Usklajen osnutek posreduje Občina Oplotnica (predvidoma
do 16. 4. 2001) na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
Republike Slovenije za prostorsko planiranje, s predlogom
za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Re-
publike Slovenije.

11. Župan Občine Oplotnica posreduje, po sprejetju
obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih ak-
tov v letu 2000 z obveznimi izhodišči republiškega prostor-
skega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredova-
nju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi
izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP, uskla-
jen predlog sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih
planskih aktov v letu 2000 na občinski svet s predlogom, da
o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov raz-
pravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skrajšanem)
postopku (predvidoma do 3. 6. 2001).

2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja z dnem

sprejetja na Občinskem svetu občine Oplotnica.

PREVALJE

3514. Sklep o statusu javnega dobra

Na podlagi 53. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96)
in 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 6/94 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 -
odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski
svet občine Prevalje na korespondenčni seji dne 21. 8.
2000 sprejel naslednji

S K L E P

Zemljišču parc. št. 237/13 - travnik 4 v izmeri 917 m2,
pripisano pri seznamu S/II, k.o. Poljana, se odvzame status
javnega dobra in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste
k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom:
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje - do celote.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-03/00-12/6
Prevalje, dne 21. avgusta 2000.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

Št. 12.5.1/2000
Oplotnica, dne 13. julija 2000.

Župan
Občine Oplotnica

Vlado Globovnik l. r
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