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MINISTRSTVA
3754.

Odredba o izobraževalnem programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe – Komunala

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o izobraževalnem programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe – Komunala
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program za pridobitev višje strokovne izobrazbe – Komunala,
katerega splošni del je predlagal, posebni del pa določil
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 38. seji 14. aprila 2000.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javnoveljaven.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0223/2000
Ljubljana, dne 4. septembra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

3755.

Odredba o smeri strokovne izobrazbe
predavateljev in drugih strokovnih delavcev v
programu za pridobitev višje strokovne
izobrazbe Komunala

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije,
št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja

ODREDBO
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in
drugih strokovnih delavcev v programu za
pridobitev višje strokovne izobrazbe Komunala
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev
višje strokovne izobrazbe Komunala (VIŠ), 14. aprila 2000
ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno
in strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izobrazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi
strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem
jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe
iz angleškega ali nemškega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz ekonomije, organizacije dela ali
gospodarskega inženirstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
4. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je
lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike, strojništva, matematike, organizacije dela ali gradbeništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, elektrotehnike, strojništva, organizacije dela, matematike ali gradbeništva.
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5. varstvo okolja, urejanje prostora, gospodarske
javne službe in zakonodaja
Predavatelj predmeta varstvo okolja, urejanje prostora,
gospodarske javne službe in zakonodaja je lahko, kdor je
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava, geodezije, krajinske arhitekture, gradbeništva
ali vodarstva in komunalnega inženirstva oziroma študijski
program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe iz varstva
pri delu in požarnega varstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva, geodezije, varstva pri delu, strojništva ali
elektrotehnike.
6. sistemi financiranja komunalnega gospodarstva
Predavatelj predmeta sistemi financiranja komunalnega gospodarstva je lahko, kdor je končal študijski program
za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ekonomije.
7. načrtovanje in urejanje naselij
Predavatelj predmeta načrtovanje in urejanje naselij je
lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz krajinske arhitekture, arhitekture, gradbeništva ali vodarstva in komunalnega inženirstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva, strojništva ali elektrotehnike.
8. vodovod
Predavatelj predmeta vodovod je lahko, kdor je končal
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz
vodarstva in komunalnega inženirstva, gradbeništva ali strojništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva ali strojništva.
9. kanalizacija
Predavatelj predmeta kanalizacija je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz
vodarstva in komunalnega inženirstva ali gradbeništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva ali strojništva.
10. gospodarjenje s komunalnimi odpadki
Predavatelj predmeta gospodarjenje s komunalnimi odpadki je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, kemijske tehnologije, strojništva ali gradbeništva.
11. komunalna energetika
Predavatelj predmeta komunalna energetika je lahko,
kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne
izobrazbe iz strojništva ali elektrotehnike.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva, elektroenergetike ali elektrotehnike.
12. kabelski sistemi in telekomunikacije
Predavatelj predmeta kabelski sistemi in telekomunikacije je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz računalništva in informatike ali elektrotehnike.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike, telekomunikacij ali elektronike.
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13. javna razsvetljava
Predavatelj predmeta javna razsvetljava je lahko, kdor
je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz elektrotehnike.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz elektrotehnike ali elektronike.
14. prometne in zelene površine
Predavatelj predmeta prometne in zelene površine je
lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prometa, tehnologije prometa, gradbeništva ali krajinske arhitekture.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva, tehnologije prometa ali prometa.
15. zimska služba
Predavatelj predmeta zimska služba je lahko, kdor je
končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kemijskega inženirstva, kemijske tehnologije, strojništva ali gradbeništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemijske
tehnologije, gradbeništva ali strojništva.
16. komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah
Predavatelj predmeta komunalna infrastruktura v gospodarskih družbah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva,
vodarstva in komunalnega inženirstva ali strojništva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz komunale, gradbeništva ali strojništva.
17. gospodarjenje z odpadki v gospodarskih družbah
Predavatelj predmeta gospodarjenje z odpadki v gospodarskih družbah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva,
vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva, kemije,
kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski
program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva, komunale, gradbeništva ali kemijske tehnologije.
18. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja –
je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev
univerzitetne izobrazbe iz gradbeništva, vodarstva in komunalnega inženirstva, strojništva ali organizacije dela oziroma
visoke strokovne izobrazbe iz gradbeništva, strojništva ali
organizacije dela.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0146/2000
Ljubljana, dne 4. septembra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Uradni list Republike Slovenije

3756.

Pravilnik o kriterijih za dodeljevanje sredstev za
intervencije v obnovljive vire energije in
učinkovito rabo energije

Na podlagi 65. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99) in v zvezi z 69. do 83. členom pravilnika o
postopkih za izvajanje proračuna RS (Uradni list RS, št.
13/00 in 65/00) izdaja minister za gospodarske dejavnosti

PRAVILNIK
o kriterijih za dodeljevanje sredstev za
intervencije v obnovljive vire energije in
učinkovito rabo energije
1. člen
S tem pravilnikom se določajo natančnejši kriteriji za
dodeljevanje sredstev za intervencije v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (v nadaljevanju besedila:
sredstva za intervencije), s katerimi razpolaga Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti Republike Slovenije.
2. člen
Do sredstev za intervencije so upravičene pravne in
fizične osebe, in sicer za:
A) Sofinanciranje študij v višini do max 50% njihove
vrednosti. Ministrstvo sofinancira izdelavo investicijske dokumentacije za konkretne investicije, ki bodo na osnovi
preučitve tehničnih, ekonomskih in finančnih pogojev omogočale investitorjem odločitev za realizacijo investicijskih projektov.
B) Nepovratne subvencije za investicijske projekte
obnovljivih virov energije (male hidroelektrarne, sistemi daljinskega ogrevanja in kurilne naprave na lesno biomaso,
geotermalna energija, solarni sistemi za toplo vodo, fotovoltaika, elektrarne na veter ter toplarne in elektrarne na odpadke), kogeneracije in učinkovito rabo energije.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti investicijo subvencionira v odvisnosti od velikosti podjetij, in sicer:
– do max 40% investicijske vrednosti za male in srednje gospodarske družbe (med male in srednje gospodarske
družbe v skladu z določbami 51. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94,
20/98, 84/98, 6/99, 54/99 - ZFPPod in 36/00 - ZPDZC), vendar ne sme v letni bilanci stanja in izkazu uspeha
prikazovati v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa več kot 40 mio
EUR prihodkov in ne več kot 27 mio EUR sredstev in
– do max 30% investicijske vrednosti za velike gospodarske družbe (med velike gospodarske družbe spadajo
družbe, ki v letni bilanci stanja in izkazu uspeha prikazujejo v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan objave javnega razpisa več kot 27mio EUR sredstev).
C) Nepovratne subvencije za gospodinjstva (solarni sistemi za toplo vodo, toplotne črpalke, zimski vrtovi in individualni sistemi na lesno biomaso).
3. člen
Za dodelitev sredstev iz prejšnjega člena morajo biti
izpolnjeni naslednji pogoji:
A) Za sofinanciranje študij: predložitev dokazila in zapisnik komisije, da je za izvedbo študije bila izbrana najbolj
ugodna ponudba.
Pogoji za izbiro najugodnejših ponudb so: vključevanje
projekta v strategijo energetike Republike Slovenije, ekonomska upravičenost projekta in sposobnost izvajalca za
izvajanje projekta.
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B) Za dodelitev nepovratne subvencije lahko kandidirajo fizične in pravne osebe. Pravna oseba mora imeti sklep o
odobritvi investicije od nadzornega organa.
Pogoji za dodeljevanje nepovratne subvencije so: vključevanje projekta v strategijo energetike Republike Slovenije, ekonomska upravičenost projekta ter stopnja in sposobnost izvajalca za dokončanje investicije.
C) Nepovratne subvencije za gospodinjstva
Pogoji za dodelitev nepovratne subvencije so: pozitivno mnenje energetskega svetovalca, ustrezno dovoljenje
upravnega organa (priglasitev del) in dokazilo, da je naprava
pravilno instalirana.
4. člen
Sredstva za investicije se dodeljujejo na podlagi javnih
razpisov, ki jih Ministrstvo za gospodarske dejavnosti objavlja v Uradnem listu Republike Slovenije v skladu z 69. do 83.
členom pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/00 in 65/00).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-47/00
Ljubljana, dne 28. avgusta 2000.
Minister
za gospodarske dejavnosti
dr. Jože Zagožen l. r.

3757.

Navodilo o načinu in pogojih določanja
upoštevnega trga

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena uredbe o skupinskih izjemah (Uradni list RS, št. 59/00) izdaja minister za
ekonomske odnose in razvoj

NAVODILO
o načinu in pogojih določanja upoštevnega trga
1. člen
To navodilo določa način in pogoje določanja upoštevnega trga kot osnovo za izračun tržnega deleža za potrebe
postopkov, ki se pred Uradom Republike Slovenije za varstvo konkurence, vodijo v okviru pristojnosti tega organa,
kot to določa 15. člen zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99).
2. člen
Upoštevni trg se določa na podlagi predhodno ugotovljenega upoštevnega proizvodnega in geografskega trga.
3. člen
Upoštevni proizvodni trg obsega vse tiste proizvode
in/ali storitve, ki jih potrošnik in/ali uporabnik smatra za
zamenljive ali nadomestljive glede na njihove lastnosti, ceno
ali namen uporabe.
Za potrebe tega navodila pojem proizvoda vsebuje tudi
pojem storitve.
4. člen
Upoštevni geografski trg obsega vsa področja, kjer si
konkurenti na upoštevnem proizvodnem trgu, kot je opredeljen v prejšnjem členu, medsebojno konkurirajo pri prodaji
ali nakupu proizvodov v enakih pogojih konkurence.
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Pri določanju upoštevnega geografskega trga se ne
upoštevajo geografska področja, na katerih so pogoji konkurence pomembno različni.
5. člen
Pri določanju upoštevnega trga je potrebno upoštevati
zlasti naslednje dejavnike:
– zamenljivost povpraševanja
– zamenljivost ponudbe
– potencialno konkurenco
– ovire za vstop na trg.
6. člen
Zamenljivost povpraševanja opredeljuje obseg proizvodov, ki jih potrošnik smatra za zamenljive oziroma nadomestljive v smislu določil 3. člena tega navodila.
Zamenljivost povpraševanja se zlasti ugotavlja s predvidenim prehodom večjega števila potrošnikov na drug proizvod v primeru, da se cena obravnavanega proizvoda dvigne
za več kot pet odstotkov oziroma prehoda večjega števila
potrošnikov na drugega ponudnika istega ali enakega proizvoda v primeru dviga cene obravnavanega proizvoda za več
kot pet odstotkov.
Pri ugotavljanju zamenljivosti povpraševanja je potrebno upoštevati tudi skupine potrošnikov, ki ne glede na
spremembo cene proizvoda ne morejo preiti na drug proizvod.
Pri ugotavljanju obstoja zamenljivosti povpraševanja se
upošteva tudi časovna komponenta proizvoda, predvsem
časovna omejenost ponudbe.
7. člen
Zamenljivost ponudbe pomeni sposobnost proizvajalca, da je v primeru povečanja cene obravnavanega proizvoda, v kratkem času brez izrazito povečanih stroškov sposoben preiti na proizvodnjo in distribucijo enakega proizvoda.
8. člen
Za opredelitev potencialne konkurence je potrebno
ugotoviti stopnjo konkurence na upoštevnem trgu in pogoje,
pod katerimi bodo novi konkurenti vstopili na trg.
Potencialno konkurenco se ugotavlja tudi z ozirom na
predvidene spremembe pogojev na trgu, zlasti vstopnih ovir.
9. člen
Vstopne ovire pomenijo vse okoliščine, ki potencialni
konkurenci pomenijo ovire za vstop na trg.
Pod vstopnimi ovirami se poleg ostalih, za presojo posameznega primera specifičnimi dejavniki, upošteva zlasti:
– carinske in ostale uvozne dajatve in/ali omejitve
– tehnične omejitve
– transportne stroške.
10. člen
Upoštevni proizvodni trg se lahko ugotavlja kot trg posameznega proizvoda ali kot trg skupine proizvodov, odvisno od strukture trga in navad potošnikov
Pri upoštevnem proizvodnem trgu se, kadar so podane
okoliščine in pogoji, ugotavlja obstoj posebnih oblik trga,
zlasti trga komplementarnih proizvodov, posebej če se dvig
cene upoštevnega proizvoda posledično odraža na komplementarnem proizvodu.
11. člen
Tržni delež posameznega udeleženca na trgu se izračuna na podlagi deleža posameznega udeleženca v prodaji
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upoštevnega proizvoda na upoštevnem trgu v določenem
časovnem obdobju, mesečnem, trimesečnem ali letnem,
odvisno od proizvoda in zajemanja podatkov.
Skupno časovno obdobje, za katerega se izračunava
tržni delež, ni daljše od petih let, praviloma pa ne krajše od
treh let.
12. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

BANKA SLOVENIJE
3758.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 18. do 24. 9. 2000

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 18. do 24. 9. 2000
Naziv pravne osebe
Aktiva mai d.o.o.
Amp d.o.o.
Beiersdorf d.o.o.
DVG Lift servis, d.o.o.
Ecot d.o.o.
Eko dim d.o.o.
Feniks d.o.o.
Fidifarm d.o.o.
FIT leasing d.o.o.
Hartmann d.o.o.
Hi-tech strehar d.o.o.
Ingip d.o.o.
J.D.C. d.o.o.
Količevo karton d.o.o.
Murenc trade d.o.o.
Obsession d.o.o.
Probanka Leasing d.o.o.
SA.VO. Vogrsko d.o.o.
Spekter d.o.o.
Wgt d.o.o.

Transakcijski račun v banki
27000-0000011139
30000-0080075670
29000-0001923173
10100-0000038407
02013-0019418734
20470-0011157085
12496-0011744818
17000-0000017497
13426-0019808157
30000-0003773433
30000-0003365063
30000-0003561391
17000-0000014878
29000-0001843439
14000-0592506152
02012-0017368882
25100-9700171169
14000-0550235783
26330-0012666385
30000-0080085273

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 18. do 24. 9. 2000 so
na
internetni
strani
Banke
Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
3759.

Spremembe pravil kviz loterije “Olimpijska
srečka”

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana, Cigaletova 15, na
seji dne 29. 5. 2000 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL
kviz loterije »Olimpijska srečka«
1. člen
V pravilih kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki jih je sprejel nadzorni svet na seji dne 21. 4. 1999, spremembe pravil
pa uprava družbe dne 5. 1. 2000, se 4. člen spremeni tako,
da glasi:
»Na vsaki srečki je na zadnji strani srečke kviz vprašanje. Udeleženec je dolžan, da odgovori na kviz vprašanje.
Udeleženec srečko z odgovorom in dobitno kombinacijo
izroči osebi, ki izplačuje dobitke, srečko z zneskom, ki je
vpisan v polju »Bonus«, pa lahko pošlje na naslov prireditelja: Športna loterija d.d., 1543 Ljubljana. Vse prispele srečke s pravilnim odgovorom in zneskom v polju »Bonus« sodelujejo v žrebanju.
Na vsaki srečki so štiri polja, tri premijska in bonus
polje. V vsakem posameznem polju lahko udeleženec odkrije različne znake, številke ali zneske (kombinacija). Udeleženec odkrije vsa tri premijska polja. Če so v posameznem
polju odkrite tri enake kombinacije, je srečka dobitna pod
pogojem, da je odgovor na kviz vprašanje pravilen. Če je na
srečki dobitna kombinacija odkrita na več kot enem premijskem polju, se za dobitek šteje vsaka odkrita dobitna kombinacija v posameznem polju.
Za posamezno vrsto dobitka, lahko prireditelj v posameznem polju določi tudi dva enaka znaka, številki ali zneska.
Na vsaki srečki je polje z imenom »Bonus«, kjer je pod
premazom natisnjen znesek ali napis »Ni bonusa«.
2. člen
V 6. členu se tretji odstavek spremeni tako, da glasi:
»Skupna vrednost dobitkov v posamezni seriji je najmanj 50% od vrednosti izdanih srečk, od tega se najmanj
5% razporedi v sklad posebnih dobitkov, ki jih prireditelj
izžreba in so lahko blagovni ali denarni (v nadaljnjem besedilu: bonus dobitek).«
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se drugi stavek spremeni
tako, da glasi:
»Srečke posamezne serije so v prodaji 17 mesecev.
Datum začetka in zaključka prodaje posamezne serije je
objavljen v dodatku k pravilom igre.«
4. člen
Spremeni se 10. člen tako, da glasi:
»Prireditelj med vsemi prispelimi srečkami z bonus dobitki, ki so prispele na naslov prireditelja do vsakega posameznega žrebanja, izžreba dobitnike, ki prejmejo bonus dobitek.
Vsaka prispela srečka sodeluje v žrebanju samo enkrat. Srečke posamezne serije sodelujejo v žrebanjih do
zaključnega žrebanja serije.
Število, vrsto in vrednost dobitkov ter roke žrebanj v
posamezni seriji prireditelj objavi v dodatku k pravilom igre.«
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5. člen
V tretjem odstavku 11. člena se prvi stavek spremeni
tako, da glasi:
»Če je izžrebana srečka, na kateri ni bonus dobitka,
pravilnega odgovora ali podatkov o udeležencu oziroma so
podatki nepopolni ali nečitljivi, srečka ni veljavna in žrebanje
se ponovi.«
6. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da glasi:
»V primeru, da je potrebno za posamezno vrsto dobitka
plačati davek na dobitke od iger na srečo ali v drugih utemeljenih primerih, je udeleženec dolžan osebi, ki izplačuje
dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug identifikacijski
dokument.«
7. člen
V 16. in 17. členu se besedi »blagovni dobitki« nadomestita z besedama »bonus dobitki«.
8. člen
Spremembe veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se z začetkom prodaje 2. serije srečk.
Direktor družbe
Janez Bukovnik l. r.
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro
na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom
številka 473-01/98-15 (V), z dne 29. 7. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo je te spremembe pravil kviz loterije »Olimpijska srečka« potrdilo pod številko 471-212-18/99-8 dne 13. 7. 2000.
Št. 215-1/00
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.
Direktor družbe
Janez Bukovnik l. r.
DODATEK K PRAVILOM KVIZ LOTERIJE »OLIMPIJSKA
SREČKA«
1. člen
V 2. seriji igre se sklad za dobitke razdeli na naslednje
vrste dobitkov.
Število dobitkov

Vrednost dobitkov
v SIT

Skupna vrednost
v SIT

1
2
4
50
300
500
1.000
6.000
30.000
20.000
40.000
270.000
190.000
690.000

10,000.000
5,000.000
1,000.000
100.000
20.000
10.000
5.000
1.000
600
500
400
300
200
100

10,000.000
10,000.000
4,000.000
5,000.000
6,000.000
5,000.000
5,000.000
6,000.000
18,000.000
10,000.000
16,000.000
81,000.000
38,000.000
69,000.000

1,247.756
Bonus dobitki
170

283,000.000
100.000

17.000.000 SIT
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2. člen
Začetek prodaje 2. serije srečk je 1. 10. 2000.
Zaključek prodaje 2. serije srečk je 28. 2. 2002.
Zaključno žrebanje 2. serije je najmanj 7 dni po zaključku prodaje serije.
Zadnji dan za izplačilo bonus dobitkov je 60 dni po
javni objavi poročila o izidu žrebanja.
Zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 2. serije je
28. 5. 2002.
Če prireditelj proda vse srečke pred uradnim zaključkom prodaje, lahko datum zaključnega žrebanja spremeni.
Datum zaključnega žrebanja bo objavljen v javnem glasilu
najmanj 30 dni pred zaključnim žrebanjem.

100.000 SIT. Morebitno spremembo dneva žrebanja prireditelj objavi v javnem glasilu najmanj 7 dni pred žrebanjem.
Direktor družbe
Janez Bukovnik l. r.
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro
na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom
številka 473-01/98-15 (V), z dne 29. 7. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo je te spremembe pravil kviz loterije »Olimpijska srečka« potrdilo pod številko 471-212-18/99-8 dne 13. 7. 2000.
Št. 215-2/00
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

3. člen
V skladu z 10. členom pravil je žrebanje praviloma vsak
prvi ponedeljek v mesecu. Na vsakem žrebanju izžrebamo
po deset dobitnikov, ki prejmejo bonus dobitek v vrednosti

Direktor družbe
Janez Bukovnik l. r.

OBČINE

BLED
3760.

Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o
razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v
Občinski upravi občine Bled

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 30. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 19/00) izdajam

ODREDBO
o spremembi in dopolnitvi odredbe o
razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v
Občinski upravi občine Bled
1. člen
V odredbi o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v
Občinski upravi občine Bled (Uradni list RS, št. 17/99) se
črta 8. člen. Nov 8. člen se glasi:
Župan Občine Bled sprejema občane in druge stranke:
– v sredo od 10. do 12. ure in od 14. do 16. ure.
Podžupan Občine Bled sprejema občane in druge
stranke:
– v torek od 11. do 14. ure in
– v petek od 10. do 12. ure.
Obisk se predhodno najavi v tajništvu občinske uprave.
2. člen
Za 9. členom odredbe se doda 9.a člen, ki se glasi:
Zadnji delovni dan pred prazniki oziroma dela prostem
dnevu se delovni čas in uradne ure zaključijo ob 13. uri.
Delovni čas delavcev, ki se jim s tem delovni čas skrajša, predstojnik organa razporedi tako, da dosežejo polni
delovni čas v istem tednu.

Upravni organi o razporeditvi uradnih ur iz prvega odstavka tega člena pravočasno in na primeren način obvestijo
stranke.
3. člen
Ta odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v Občinski upravi
občine Bled začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 08005-1/99
Bled, dne 11. septembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

KRŠKO
3761.

Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o
preimenovanju naselja Podbočje

Na podlagi 46.b 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, 74/98, 59/99 – odločba US RS in 70/00),
3., 30. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US
RS, 38/96 in 43/96 – odločba US RS) in 16. člena statuta
Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96 in 80/00) je Občinski svet občine Krško na 6. izredni seji dne 14. 9. 2000
sprejel
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Št.

SKLEP
o razpisu svetovalnega referenduma o
preimenovanju naselja Podbočje
I
Razpiše se svetovalni referendum o preimenovanju naselja Podbočje v Sveti Križ Podbočje.
II
Referendum se razpiše za naselje Podbočje.
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SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka na območju naselij Gorenje
Kamence, Hudo in Daljni vrh v Krajevni skupnosti
Bučna vas
1. člen
Za območje naselij Gorenje Kamence, Hudo in Daljni
vrh v Krajevni skupnosti Bučna vas se razpiše referendum za
uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju za izvajanje
sprejetih programov izgradnje in posodobitve komunalne
infrastrukture in športnega igrišča.

III
Za dan razpisa referenduma se določi 14. 9. 2000.
Od tega dne začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za
izvedbo referenduma.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, 15. oktobra 2000 na običajnem glasovalnem mestu.

IV
Referendum bo v nedeljo, dne 15. 10. 2000 od 7. do
19. ure.

3. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi 2%
samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 11. 2000
do 31. 10. 2005.

V
Referendumsko vprašanje se glasi:
Ali se strinjate, da se naselje Podbočje preimenuje v
Sveti Križ Podbočje.
Glasujem
ZA

PROTI

Glasuje se tako, da se obkroži beseda ZA, če se glasovalec strinja s preimenovanjem oziroma PROTI, če se glasovalec ne strinja s preimenovanjem.
VI
Postopek za izvedbo referenduma vodijo občinski organi.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-1/99-401
Krško, dne 14. septembra 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

NOVO MESTO
3762.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju naselij
Gorenje Kamence, Hudo in Daljni vrh v Krajevni
skupnosti Bučna vas

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list RS, št. 35/85), 3., 23., 30. in 56. člena zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94),
odločbe US RS, (Uradni list RS, št. 13/95) ter skladno s
statutom KS Bučna vas, je svet KS Bučna vas dne 15. 9.
2000 sprejel

4. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, se bodo uporabljala za:
– izgradnjo mrliške vežice,
– ureditev javnih poti,
– izgradnjo športnega igrišča.
5. člen
Zavezanci plačila samoprispevka so krajani, ki imajo
stalno prebivališče na območju naselij Gorenje Kamence,
Hudo in Daljni vrh, in sicer:
– po stopnji 2% od neto mesečne plače zaposlenih
oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega
dela in plačil po pogodbi o delu in pokojnin,
– krajani, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, po stopnji 2% mesečno od bruto osnove
za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
– krajani, katerim se davek odmerja od dopolnilne dejavnosti, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke,
– krajani, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev, po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane
za odmerjene davke,
– krajani, ki so zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 2% od letnega katastrskega dohodka, negozdnih in gozdnih površin.
6. člen
Plačila krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa zakon o samoprispevku.
7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in odtegovala samoprispevek DURS, Davčni urad Novo mesto,
izpostava Novo mesto.
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8. člen
S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na račun
Krajevna skupnost Bučna vas, bo upravljal Svet Krajevne
skupnosti Bučna vas, ki je odgovoren za pravilno in namensko porabo sredstev. Svet Krajevne skupnosti je dolžan o
zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
9. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija RS za plačilni promet, Podružnica Novo
mesto ter DURS, Davčni urad Novo mesto, izpostava Novo
mesto, v okviru svojih pristojnosti.
10. člen
Referendum vodi volilna komisija Krajevna skupnost
Bučna vas, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe zakona o lokalnih volitvah in določila zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi.
11. člen
Pravico do glasovanja imajo vsi krajani, ki so vpisani v
volilni imenik, s stalnim prebivališčem v naseljih Gorenje
Kamence, Hudo in Daljni vrh in so starejši od 18 let.
12. člen
Na referendumu glasujejo krajani neposredno in tajno
z glasovnicami z naslednjim besedilom:
KRAJEVNA SKUPNOST BUČNA VAS
GLASOVNICA
Na referendumu dne 15. 10. 2000 glasujem za uvedbo krajevnega samoprispevka za:
– izgradnjo mrliške vežice,
– ureditev javnih poti,
– izgradnjo športnega igrišča.
GLASUJEM
ZA

PROTI

Volilni upravičenci izpolnijo glasovnico tako, da obkrožijo besedo ZA, če se strinjajo z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo krajevnega samoprispevka ne strinjajo.
13. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, veljati pa začne
naslednji dan po objavi.
Št. 12/2000
Novo mesto, dne 15. septembra 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Bučna vas
Jože Florijančič, univ. dipl. prav. l. r.

SVETA ANA
3763.

Odlok o načinu plakatiranja in reklamiranja na
območju Občine Sveta Ana za izvedbo rednih
volitev poslancev v Državni zbor Republike
Slovenije 2000

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94, 17/97) in 5. člena statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99) ter v skladu z 20. in 68.
členom poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine
Sveta Ana na 14. redni seji dne 15. 9. 2000 sprejel

ODLOK
o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju
Občine Sveta Ana za izvedbo rednih volitev
poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
2000
1. člen
V skladu z razpisom rednih volitev poslancev v Državni
zbor (Uradni list RS, št. 67/00) se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Sveta Ana določijo naslednja:
1. Brezplačna plakatna mesta:
– občinska oglasna deska v centru Svete Ane velikosti
1,2×1,5 m,
– občinska oglasna deska v centru Lokavca velikosti
1,2×1,5 m,
– stebri javne razsvetljave,
– javne površine v centru naselja Sveta Ana (dvostranski prostostoječi panoji katere si organizator postavi sam)
– posamezni organizator volilne kampanje plakate namešča sam.
2. člen
Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji
volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih
lahko tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema:
a) da lastniki plakatov (organizatorji volilne kampanje)
zagotovijo enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje,
b) da najkasneje 5 dni po preteku volitev odstranijo
propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje po preteku volitev ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove stroške odstranil pooblaščeni upravljalec Občine Sveta
Ana.
Organizator volilne kampanje si lahko sam izdela začasno plakatno mesto in jo postavi na javnem mestu. Pri postavitvi na privatnem zemljišču si mora pridobiti soglasje lastnika zemljišča. Organizator volilne kampanje odstrani plakatno mesto do 20. 10. 2000 oziroma peti dan po dnevu
volitev.
Za zgoraj našteta mesta, ki niso v lasti Občine Sveta
Ana morajo organizatorji volilne kampanje pridobiti ustrezno
soglasje lastnikov.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna
plakatna mesta ob vseh regionalnih in lokalnih cestah na
območju Občine Sveta Ana v pasu 20 m in ne bližje kot 2 m
od roba utrjenega cestišča, razen na stebrih javne razsvetljave.
Organizator volilne kampanije je dolžan plakatiranje izvajati tako, da s tem ni ovirana redna uporaba javnih površin
in prometne varnosti.
Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih
ni dovoljeno.
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3. člen
Za kršitve tega odloka se uporabljajo kazenske določbe po zakonu o volilni kampanji.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00605-002/00
Sveta Ana, dne 15. septembra 2000.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

TRNOVSKA VAS
3764.

Odlok o občinskem prazniku Občine Trnovska
vas

Št.
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PROGRAMSKO ZASNOVO
za območje zazidalnega načrta Ilovica v
ureditvenem območju L2S/9 kot dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Vrhnika
1. OPREDELITEV OBMOČJA UREJANJA
Obravnavano območje se nahaja na vzhodnem obrobju zaselka Kačja vas v sklopu naselja Log pri Brezovici. V
območje urejanja z zazidalnim načrtom Ilovica so vključena
zemljišča parc. št. 1723, 1713, 1715/1 in 1715/2, vse
k.o. Log, s skupno površino ca. 16.000 m2. Po vrsti rabe so
zemljišča parcel: travniki 4. in travnik 5. razreda ter gozd 3.
razreda.
Biološka čistilna naprava je predvidena izven območja
stavbnih zemljišč na delu parc. št. 1724 k.o. Log.
2. NAMENSKA RABA POVRŠIN

Na podlagi 6. člena statuta Občine Trnovska vas (Uradni list RS, št. 1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na
14. redni seji dne 8. 9. 2000 sprejel

Celotno območje je predvideno za stanovanjsko pozidavo z individualnimi objekti.

ODLOK
o občinskem prazniku Občine Trnovska vas

3. ZASNOVA INFRASTRUKTURNEGA OBMOČJA,
OBJEKTOV IN NAPRAV

1. člen
Občinski praznik Občine Trnovska vas je 25. 10., posvečen spominu dr. Jožetu Muršcu in farnemu zavetniku Sv.
Bolfenku.
Praviloma se praznuje 25. 10., razen če občinski svet
s sklepom ne odloči drugače.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/14-00/1-0
Trnovska vas, dne 8. septembra 2000.
Župan
Občine Trnovska vas
Karl Vurcer l. r.

VRHNIKA
3765.

Programska zasnova za območje zazidalnega
načrta Ilovica v ureditvenem območju L2S/9 kot
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega družbenega plana Občine
Vrhnika

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95) in 20. člena
statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na seji dne 20. 7. 2000 sprejel

Prometna infrastruktura
Območje urejanja se prometno navezuje na Rimsko
cesto. Dostop z regionalne ceste R 409 je predviden po
delu Ceste 8. maja in delu Rimske ceste. Dostopna cesta v
dolžini ca. 800 m se obnovi s priglasitvijo nameravanih del
na podlagi že izdelanega idejnega načrta rekonstrukcije,
tako da postane dvosmerna z enostranskim pločnikom in
utrjenimi bankinami. Obnovljena dostopna cesta bo široka
od 7,45 m do 7,80 m.
Zbirna cesta znotraj območja urejanja bo dvosmerna z
utrjenimi bankinami (široka min. 6 m) in brežinami. Cesta se
vijugasto prilagaja reliefu terena.
Na funkcionalnem zemljišču posameznega stanovanjskega objekta se poleg garaže uredita min. dve parkirni
mesti.
Vodovod in hidranti
Za oskrbo s pitno in požarno vodo se zgradi ca. 280 m
dolg sekundarni vodovod ∅ 110 od javnega vodovoda
∅ 160 do območja urejanja ter vodovodno omrežje na območju pozidave z ustreznim številom nadzemnih hidrantov.
Kanalizacija
Predviden je ločen sistem zbiranja odpadnih vod. Za
sanitarne se na območju pozidave zgradi zbirna kanalizacija
z iztokom v predvideno malo biološko čistilno napravo ob
Rimski cesti. Čiste vode iz čistilne naprave se vodijo po
predvideni cevi ∅ 400 v ca. 100 m oddaljen obstoječi
odvodni jarek. V isti jarek se peljejo tudi čiste meteorne
vode.
Energetska infrastruktura
Obstoječi 20 kV prostozračni daljnovod, ki poteka po
parc. št. 1723, se na območju urejanja prestavi v zemljo.
Nizkonapetostno priključno omrežje v naselju bo tudi
podzemno.
Vsi vodi morajo biti izvedeni kabelsko.
Po izdelavi projektne dokumentacije bo razvidno, ali bo
nove objekte možno priključiti na TP Log-vas ali bo potrebna
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izgradnja nove transformatorske postaje, za kar je potrebno
predvideti ustrezno zemljišče.
Zveze
Na širšem območju obravnave je TK omrežje izvedeno
z zemeljskimi kabli in vključeno na TC Brezovica.
Prostih kapacitet telefonskega omrežja ni, predvideni objekti se bodo navezali na dopolnjeno kabelsko TK omrežje.
Javna razsvetljava
Na tem delu naselja Log ni javne razsvetljave.
Za območje pozidave se predvidi kabelska javna razsvetljava. Odjemno mesto se uskladi s predvideno JR za
celotno naselje.
Odstranjevanje odpadkov
Zbiranje odpadkov je ločeno (suhi in biološko razgradljivi) z individualnimi zabojniki na funkcionalnih zemljiščih
posameznih objektov.
Za zbiranje sekundarnih surovin se uredi prometno
dostopen ekološki otok velikosti 6m × 2m.
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Podporni zidovi se izvedejo po enotnem načrtu, tako
da:
– čim bolj sledijo konfiguraciji terena,
– se maksimalno ozelenijo,
– pri večjih višinah stopničasto sledijo naravnemu terenu.
Po naravni kotanji se prečno na sekundarno cesto
spelje pešpot s počivališči. Ob poti se zasadijo avtohtona
drevesa.
7. USMERITVE ZA IZBOLJŠANJE IN VAROVANJE
BIVALNEGA OKOLJA
Upoštevati je potrebno veljavne predpise glede varovanja tal, zraka, vode, podtalnice, varovanja pred hrupom ter
pogoje soglasodajalcev.
8. FAZNOST GRADNJE

4. USMERITVE ZA VODNOGOSPODARSKO UREDITEV
Zaradi novega dotoka čistih odpadnih in meteornih vod
se mora primerno urediti obstoječi odvodni jarek na barjanski ravnici ca. 100 m od območja gradnje. Potrebne so še
hidravlične preverbe prepustov pod cesto R 409 in avtocesto ter jarka od avtoceste do Curnovca.
Na zemljišču parc. št. 1713 se nahajata dva požiralnika, v katera se stekajo površinske deževne vode. Za odvajanje podzemnih voda z območja požiralnikov in gradnje se
izvede ustrezna drenaža z iztokom v predvideno meteorno
kanalizacijo pod Rimsko cesto.

Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v eni fazi ob
sočasni obnovi obstoječe dostopne ceste.
9. GRAFIČNI PRIKAZI PROGRAMSKE ZASNOVE
Programska zasnova je prikazana na priloženi grafični
prilogi.
10. KONČNA DOLOČBA
Ta programska zasnova začne veljati z dnem objave
Uradnem listu RS.

5. USMERITVE ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE
Objekti so prostostoječi, v principu prilagojeni konfiguraciji terena, ki se v največji meri ohranja. Dostopni so z
Rimske in zbirne ceste.
Predvideno je ca. 15 objektov na gradbenih parcelah
velikosti od 400 do 500 m2.
Objekti so oblikovani podobno z namenom, da se zagotovi urejen videz celotnega območja.
Skupna oblikovalska izhodišča so:
– tloris: v osnovi pravokotne oblike
– višinski gabarit: vkopana klet + pritličje + mansarda z
nizkim kolenčnim zidom
– streha: v osnovi dvokapnica s slemenom po daljši
stranici, naklon ca. 38°, kritina opečna, enaka za vse objekte, slemena frčad in delov razvitega tlorisa morajo biti nižja
od osnovnega slemena
6. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE IN
ZUNANJO UREDITEV
Obstoječi relief terena in gozdni rob se ohranita v največji možni meri. Kjer je le mogoče, se nastale višinske
razlike premostijo z ozelenjenimi brežinami.

Št. 325-14/99
Vrhnika, dne 21. julija 2000.
Župan
Občine Vrhnika
Vinko Tomšič l. r.

–

Popravek odredbe o označevanju in registraciji
drobnice

Popravek
V odredbi o označevanju in registraciji drobnice, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 77-3598/00 z dne 25. 8.
2000, se v Prilogi 1 “Podatki o kozah na gospodarstvu“, v
sedmem stolpcu, besede “število ovc in jagnjic (po vsaki
spremembi)“ pravilno glasijo “število koz in kozic (po vsaki
spremembi)“.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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Pripor
očamo
Priporočamo

ZAK
ON O POK
O JNINSKEM IN
ZAKON
POKO
ALIDSKEM ZA
VAR
OVANJU
INV
INVALIDSKEM
ZAV
ARO
z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Jožeta Kuhlja
Ali veste, kakšen odstotek starostne pokojnine vam bodo odmerili 30. junija 2008, če ste
31. januarja 1999 dopolnili 27 let pokojninske dobe? Odgovor na to vprašanje najdete v tabelah,
ki jih je Jože Kuhelj dodal uvodnim pojasnilom k novemu zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.
Avtor v posameznih poglavjih uvodnih pojasnil posebej opozarja na prehodne določbe, ki bodo
vrsto let krojile usodo sedanjih in bodočih upokojencev. Hkrati pa omenja tudi vprašanja, na katera
zakonodajalec ni odgovoril, tako da bo pri izvajanju zakona kar nekaj težav. Na koncu knjige, ki
obsega 496 strani, je obširno stvarno kazalo, ki bo marsikomu gotovo olajšalo prebiranje 456
zakonskih členov.
Cena broširane izdaje 3996 SIT z DDV
Cena vezane izdaje 4968 SIT z DDV

10513
10514

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

q ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM
q ZAVAROVANJU
Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Štev. broširanih izvodov
Štev. vezanih izvodov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

¨ DA

¨ NE
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