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3766. Zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o
matičnih knjigah (ZMK-D)

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

U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi in spremembi

zakona o matičnih knjigah (ZMK-D)

Razglašam zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o
matičnih knjigah (ZMK-D), ki ga je sprejel Državni zbor Re-
publike Slovenije na seji 6. septembra 2000.

Št. 001-22-177/00
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ZAKONA O

MATIČNIH KNJIGAH (ZMK-D)

1. člen
V zakonu o matičnih knjigah (Uradni list SRS, št. 16/74,

28/81 in 38/86 ter Uradni list RS, št. 28/95) se v drugem
odstavku 19.b člena za besedo “svaštvu” postavi vejica in
doda besedilo “društva, ki izkažejo upravičen interes”.

2. člen
Prehodna določba v 2. členu zakona o dopolnitvah za-

kona o matičnih knjigah (Uradni list RS, št. 28/95) se črta.

3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 213-12/90-3/4
Ljubljana, dne 6. septembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

DRŽAVNI ZBOR

3767. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marjan Pogačnik, na sodniško mesto okrožnega so-

dnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Št. 700-04/90-15/3
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

3768. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Marija Vrisk, na sodniško mesto okrajne sodnice na

Okrajnem sodišču v Brežicah.

Št. 700-04/90-15/20
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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3769. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Aleksander Kranfogel, na sodniško mesto okrajnega

sodnika na Okrajnem sodišču v Lendavi.

Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

3770. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Mojca Ogorevc, na sodniško mesto okrožne sodnice

na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani.

Št. 714-01/89-15/80
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

3771. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Bojan Žunič, na sodniško mesto okrožnega sodnika na

Delovnem sodišču v Mariboru, zunanji oddelek v Murski
Soboti.

Št. 714-01/89-1/80
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

3772. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 14. 9.
2000 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona
o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno de-
javnostjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi podjetji
in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94,
61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 – popr., 72/97, 15/98, 41/98,
16/99, 41/99, 108/99, 28/00 in 66/00):

črtajo se podjetja:
9. EXACT računalniške storitve, proizvodnja in trgovina,

d.o.o.
Sedež: Grič, Cesta V/7, Ribnica

27. FEMI-NINA, podjetje za svetovanje in trgovino, d.o.o
Sedež: Kolarjeva 24, Ljubljana

28. RIBA – Ljubljana, eksport, import, zastopstva, d.o.o
Sedež: Brilejeva 15, Ljubljana

in doda se podjetje:
67. VODNAR, Podjetje za opravljanje intelektualnih stori-

tev, projektive, nadzora in tehničnih uslug, d.o.o.
Sedež: Brilejeva 28, Ljubljana

Št. 432-03/93-01
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

VLADA

3773. Uredba o zaščitnih ukrepih

Na podlagi 1. in 12. točke drugega odstavka 3. člena
zakona o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi
Svetovne trgovinske organizacije (Uradni list RS – Medna-
rodne pogodbe, št. 10/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o zaščitnih ukrepih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba ureja pogoje in postopek za uvedbo zaščit-

nih ukrepov pri uvozu proizvodov na carinsko območje Re-
publike Slovenije.

Pojmi in definicije

2. člen
(1) “Domača industrija“ po tej uredbi so domači proiz-

vajalci enakega ali neposredno konkurenčnega proizvoda v
celoti ali proizvajalci, katerih proizvodnja predstavlja pretežni
del celotne proizvodnje tega proizvoda v Republiki Sloveniji.
Pojem domača industrija se ne nanaša na proizvajalce, ki so
komercialno ali kako drugače povezani z izvozniki oziroma
uvozniki ali so sami uvozniki tega proizvoda.

(2) “Resna škoda“ po tej uredbi pomeni znatno oško-
dovanje ali poslabšanje položaja domače industrije.

(3) “Uvoz“ po tej uredbi pomeni sprostitev proizvodov v
prosti promet na carinsko območje Republike Slovenije.

(4) “Grožnja resne škode“ po tej uredbi pomeni resno
škodo, ki je neizbežna in se ugotavlja na podlagi objektivnih
dejstev.

(5) “Enak proizvod“ po tej uredbi pomeni proizvod, ki
ima iste fizične lastnosti kot jih ima uvožen proizvod, ki je
predmet preiskave.

(6) “Neposredno konkurenčen proizvod“ po tej uredbi
pomeni proizvod, ki ima fizične lastnosti ali sestavo, ki je
različna od uvoženega proizvoda, ki je predmet preiskave,
ima pa lahko enake ali podobne funkcije oziroma enak ali
podoben tržni učinek, kot uvoženi proizvod ali izpolnjuje
enake ali podobne potrebe in lahko na trgu nadomesti uvo-
ženi proizvod.

(7) “Zainteresirane strani“ po tej uredbi so oblasti drža-
ve izvoznice, izvozniki, uvozniki in domači proizvajalci ena-
kega ali neposredno konkurenčnega proizvoda ter druge
domače in tuje fizične in pravne osebe, ki med postopkom
dokažejo svoj neposredni pravni in materialni interes v zvezi
z obravnavanim proizvodom.

(8) “Država izvoznica“ po tej uredbi je država, iz katere
je proizvod po poreklu, če pa proizvod ni uvožen na carin-
sko območje Republike Slovenije neposredno iz države po-
rekla proizvoda, pa država, iz katere je proizvod odpremljen.

(9) “Kombinirana nomenklatura“ po tej uredbi je kombi-
nirana nomenklatura blaga, ki je del carinske tarife.

Uporaba zaščitnih ukrepov

3. člen
(1) Zaščitni ukrep se lahko uporablja za uvoz določe-

nega proizvoda na carinsko območje Republike Slovenije,
če je bilo v preiskavi ugotovljeno, da je zaradi absolutno ali
relativno povečanega uvoza povzročena škoda ali pa grozi
resna škoda domači industriji.

(2) Določbe te uredbe se ne uporabljajo za proizvode,
ki se uvažajo na podlagi ratificiranih in objavljenih sporazu-
mov o prosti trgovini, ki jih je Republika Slovenija sklenila z
drugimi državami ali skupinami držav.

(3) Zaščitni ukrepi se ne uporabljajo za uvoz proizvo-
dov, ki so po poreklu iz držav v razvoju, če delež uvoza
posameznih držav razvoju v posameznem obdobju ni bil

večji od 3 odstotkov od celotnega uvoza, skupni delež vse-
ga uvoza določenega proizvoda iz teh držav v istem obdobju
pa ni bil večji od 9 odstotkov od celotnega uvoza.

(4) Zaščitni ukrep se ne uporablja za uvoz proizvodov,
za katere veljajo uvozne količinske omejitve v skladu z Mara-
keškim sporazumom o tekstilu in oblačilu v okviru Sporazu-
ma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije.

II. POSTOPEK ZA UVEDBO ZAŠČITNIH UKREPOV

Preiskava

4. člen
(1) V preiskavi se ugotavlja povzročena škoda ali grož-

nja resne škode domači industriji zaradi povečanega uvoza
na carinsko območje Republike Slovenije.

(2) Dejavniki, ki se ugotavljajo v preiskavi so predvsem:
a) stopnja in količina povečanega uvoza določenega

proizvoda v absolutnih ali relativnih količin vrednostih glede
na domačo proizvodnjo ali porabo,

b) cena uvoženega proizvoda, predvsem kjer je prišlo
do pomembnega znižanja cene v primerjavi s ceno enakega
ali neposredno konkurenčnega domačega proizvoda,

c) posledični vpliv na domačo industrijo, ki se kaže v
trendih ekonomskih kazalcev, kot so:

– sprememba deleža na domačem trgu na podlagi po-
večanega uvoza,

– spremembe ravni prodaje, proizvodnje, produktivno-
sti, uporabe proizvodnih zmogljivosti, dobička in izgube ter
zaposlovanja,

– vpliv uvoza na preskrbo domačega trga oziroma na
povečano stopnjo odvisnosti od uvoza,

– znižanje cen domačega enakega ali neposredno kon-
kurenčnega proizvoda ali preprečitev zvišanja cen, do kate-
rega bi sicer normalno prišlo,

– povečanje zalog uvoženega proizvoda na domačem
trgu,

– drugi dejavniki, ki kažejo na občutno in splošno po-
slabšanje položaja domače industrije, ki proizvaja enake ali
neposredno konkurenčne proizvode in ki jasno kažejo na
neposredno resno ogroženost te industrije zaradi uvoza pro-
izvoda, ki je predmet preiskave.

(3) Dejavniki iz prejšnjega odstavka morajo kazati na
neposredno vzročno zvezo med povečanim uvozom in vpli-
vom na domačo proizvodnjo. V preiskavi se lahko tudi na
podlagi drugih objektivnih dokazov ugotovi, da obstaja vzroč-
na zveza med povečanim uvozom določenega proizvoda in
resno škodo oziroma grožnjo take škode. Če obstajajo drugi
dejavniki, ki vplivajo na domačo industrijo, kot so tehnolo-
ške spremembe ali spremembe okusa potrošnikov ne gre za
resno škodo ali grožnjo resne škode v smislu te uredbe.

Predlog za uvedbo preiskave

5. člen
(1) Predlog za uvedbo preiskave (v nadaljnjem besedi-

lu: predlog) lahko pri ministrstvu, pristojnemu za ekonomske
odnose s tujino (v nadaljnjem besedilu: “ministrstvo“), vloži
domača industrija ali v njenem imenu ustrezno združenje ali
druga organizacija, v primeru kmetijskih proizvodov pa tudi
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu: predlagatelj).

(2) Predlog se vloži v pisni obliki in mora vsebovati
naslednje podatke:
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– opis proizvoda, ki se uvaža v povečanih količinah, z
navedbo tarifne oznake na 8-mestnem nivoju in poimenova-
njem po kombinirani nomenklaturi,

– ime in naslov uvoznikov, izvoznikov in proizvajalcev
uvoženega proizvoda,

– podatke v skladu z drugim in tretjim odstavkom prej-
šnjega člena,

– katerekoli druge podatke, za katere domači proizva-
jalci menijo, da kažejo na resno škodo ali na neposredno
grožnjo škode.

(3) V primeru grožnje resne škode mora predlog vse-
bovati tudi dokaze o možnostih nadaljnjega povečanja uvo-
za, ki temeljijo na kupoprodajnih pogodbah, javnih razpisih,
obveznih ponudbah ali na povečani izvozni sposobnosti dr-
žave izvoznice. Pri tem je treba upoštevati obseg in dinami-
ko naraščanja uvoza na carinsko območje Republike Slove-
nije in druge pokazatelje, ki kažejo, da se bodo povečane
izvozne zmožnosti države izvoznice odražale tudi na uvoz na
carinsko območje Republike Slovenije.

Uvedba preiskave

6. člen
(1) Ministrstvo v roku štirinajst dni po prejemu predloga

za uvedbo preiskave preuči ali je predlog vložen s strani
domače industrije in ali predlog vsebuje vse zahtevane po-
datke iz prejšnjega člena.

(2) Če je predlog nepopoln, ministrstvo nemudoma ob-
vesti predlagatelja in ga pozove, da predlog dopolni oziroma
popravi v naslednjih štirinajstih dneh oziroma v času, ki je
potreben, da predlagatelj predloži nove ali popolnejše po-
datke. V nasprotnem primeru se preiskava ne uvede.

(3) Če predlagatelj predlog umakne pred izdajo sklepa
o uvedbi preiskave, se preiskava ne uvede.

(4) Če predlagatelj predlog umakne po začetku pre-
iskave, ministrstvo s sklepom ustavi preiskavo.

(5) Ministrstvo lahko na podlagi prejetega predloga do-
mače industrije ne glede na drugi odstavek tega člena,
sprejme sklep o objavi predloga in uvedbi preiskave oziroma
lahko odločitev o uvedbi preiskave preloži za nedoločen
čas, dokler od vlagatelja predloga ne dobi popolnejših po-
datkov.

7. člen
Sklep o uvedbi preiskave se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije in vsebuje:
– datum začetka preiskave,
– podatke o proizvodu, na katerega se preiskava

nanaša,
– povzetek navedb iz predloga za uvedbo preiskave,
– države izvoznice proizvoda, na katerega se nanaša

preiskava in
– rok v katerem lahko zainteresirane strani sporočijo

svoja stališča, mnenja in dokaze v pisni obliki in rok, v
katerem lahko zahtevajo ustno zaslišanje. Ta rok ne sme biti
krajši od petnajst dni od dneva objave sklepa in ne daljši od
trideset dni.

8. člen
(1) Zainteresirane strani lahko v roku iz prejšnjega čle-

na vlagajo pojasnila in posredujejo dokaze v svojo korist ter
sporočajo svoja mnenja, med drugim tudi o tem ali bi bila
uvedba zaščitnega ukrepa v skladu z javnim interesom.

(2) Če zainteresirana stran posreduje neresnične ali
napačne podatke ali če so vloženi po izteku roka iz prejšnje-

ga člena, se ti ne upoštevajo in se uporabijo drugi dostopni
podatki.

9. člen
(1) Na podlagi v preiskavi zbranih podatkov in prejetih

sporočil zainteresiranih strani, ministrstvo ovrednoti dejavni-
ke iz drugega odstavka 4. člena, ki so objektivno oziroma
količinsko in vrednostno opredeljivi in vplivajo na stanje do-
mače industrije, ter pripravi poročilo, ki vsebuje ugotovitve v
zvezi z vsemi vprašanji, ki se nanašajo na dejansko stanje ter
oceni ali je zaščitni ukrep potreben ali ne.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka ter predlog, da se
zaščitni ukrep za proizvod, ki je bil predmet preiskave, uve-
de oziroma ne uvede, ministrstvo posreduje Vladi Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).

10. člen
(1) Če vlada sprejme sklep o uvedbi zaščitnega ukre-

pa, se tak sklep objavi v Uradnem listu Republike Slovenije z
bistvenimi elementi poročila, ki kažejo podlago za tak sklep,
zlasti s podatki o:

– proizvodu, ki je bil zajet v preiskavi,
– ugotovitev ali je povečan uvoz povzročil resno škodo

oziroma grozi z resno škodo domači industriji,
– vrsto zaščitnega ukrepa in njegovo višino (v primeru

povišane carinske stopnje) oziroma obseg in način razdeli-
tve kvote (v primeru količinske omejitve),

– trajanje zaščitnega ukrepa, kot tudi način postopne-
ga sproščanja ukrepa v obdobju njegove uporabe.

(2) Zaščitni ukrep se ne uporablja za proizvode, ki so
že na poti na carinsko območje Republike Slovenije, pod
pogojem da končnega cilja teh proizvodov ni več mogoče
spremeniti.

(3) Če vlada ne sprejme sklepa o uvedbi zaščitnega
ukrepa, ker iz poročila izhaja, da uvoz proizvoda na carinsko
območje Republike Slovenije, ki je predmet preiskave, do-
mači industriji ne povzroča resne škode in tudi ne predstav-
lja grožnje za nastanek take škode, ministrstvo sprejme
sklep o ustavitvi preiskave, ki ga objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

III. ZAŠČITNI UKREPI

11. člen
(1) Zaščitni ukrep se lahko sprejme v obliki povišane

carinske stopnje za določen proizvod ali v obliki količinskih
omejitev uvoza (v nadaljnjem besedilu: kvota). Carinska sto-
pnja po tej uredbi je največja dovoljena stopnja v okviru
Splošnega sporazuma o carinah in trgovini.

(2) Zaščitni ukrep se lahko uporablja na način v obse-
gu, ki je nujen za preprečitev ali odpravo dejanske škode
domači industriji ter da se ji omogoči ustrezna prilagoditev
nastalim tržnim razmeram.

(3) Če je bil zaščitni ukrep sprejet v obliki kvote, ta ne
sme biti določena pod povprečno raven uvoza v zadnjih treh
značilnih letih, za katera so na voljo statistični podatki, razen
če obstajajo utemeljeni razlogi za to, da je treba upoštevati
drugačno raven, da bi se preprečila ali popravila resna
škoda.

(4) V okviru kvote iz prejšnjega odstavka, ministrstvo
določi deleže držav izvoznic, ki imajo bistven interes pri
dobavi tega proizvoda. Pri tem se upošteva obseg dobav v
preteklem značilnem obdobju. V primeru držav izvoznic,
katerih obseg dobav v preteklem značilnem obdobju je bil
relativno majhen glede na celotno količino, se lahko določi
delež, ki ustreza obsegu uvoza v preteklem letu.
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Trajanje zaščitnih ukrepov

12. člen
(1) Trajanje zaščitnega ukrepa se določi samo za tisti

čas, ki je nujno potreben za odpravo resne škode oziroma
za čas, ki je potreben za prilagoditev domače industrije. To
obdobje ne sme trajati več kot štiri leta od dneva, ko je bil
uveden zaščitni ukrep.

(2) Če obdobje uporabe zaščitnega ukrepa presega tri
leta, ministrstvo preuči potrebo po njegovi nadaljnji uporabi
najpozneje na sredini obdobja uporabe tega ukrepa.

(3) Če na podlagi zbranih podatkov ministrstvo ugotovi,
da ni razlogov za nadaljnjo uporabo zaščitnega ukrepa, pred-
laga vladi ukinitev tega ukrepa.

Podaljšanje uporabe zaščitnih ukrepov

13. člen
(1) Zaščitni ukrep se lahko iz utemeljenih razlogov na

predlog domače industrije podaljša za nadaljnja štiri leta.
(2) Predloga za podaljšanje uporabe zaščitnega ukre-

pa ni mogoče vložiti prej kot 3 mesece po uvedbi zaščitnega
ukrepa in ne pozneje kot 6 mesecev pred datumom izteka
veljavnosti tega ukrepa.

(3) Podaljšanje je možno, če ministrstvo opravi ponov-
no preiskavo v skladu s 5. členom te uredbe ter ugotovi, da
je zaščitni ukrep še vedno nujen, da se prepreči ali odpravi
resna škoda in da obstajajo dokazi, da se ogrožena domača
industrija ustrezno prilagaja. Preiskava se lahko zaključi s
predlogom vladi, da sprejme sklep o podaljšanju, spremem-
bi ali odpravi zaščitnega ukrepa.

(4) Ukrep, ki se podaljša v skladu s prvim odstavkom
tega člena ne sme biti bolj omejujoč, kot je bil na koncu
prvega obdobja.

(5) Če trajanje ukrepa presega eno leto oziroma v pri-
meru podaljšanja ukrepa v skladu z določbami tega člena,
se ukrep postopno progresivno sprošča v času njegove
uporabe.

Ponovna uvedba zaščitnih ukrepov

14. člen
(1) Po prenehanju veljavnosti zaščitnega ukrepa ni mo-

goče uvesti enakih ali drugih zaščitnih ukrepov za enak
proizvod, dokler ne preteče toliko časa, kolikor je bil prejšnji
zaščitni ukrep v veljavi, v nobenem primeru pa ne pred
pretekom dveh let.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko
ponovno uporabi zaščitni ukrep s trajanjem 180 dni ali manj,
če preteče najmanj eno leto od dneva uvedbe zaščitnega
ukrepa za uvoz tega proizvoda in če zaščitni ukrep ni bil v
uporabi za isti proizvod več kot dvakrat v petletnem obdobju,
ki se je končalo pred dnevom uvedbe ukrepa.

Začasni zaščitni ukrepi

15. člen
(1) Predlog za uvedbo začasnega zaščitnega ukrepa

lahko vloži predlagatelj iz prvega odstavka 5. člena pri mini-
strstvu. Predlog mora vsebovati podatke o povečanem uvo-
zu in njegovem negativnem vplivu na domačo industrijo.

(2) Če ministrstvo na podlagi prejetih podatkov in doka-
zov ugotovi, da povečan uvoz povzroča ali grozi s povzroči-

tvijo resne škode in bi odlašanje uvedbe zaščitnega ukrepa
povzročilo težko popravljivo škodo domači industriji, predla-
ga vladi, da sprejme sklep o uvedbi začasnega zaščitnega
ukrepa.

(3) Začasen zaščitni ukrep se lahko sprejme v obliki
povišanja obstoječih carinskih stopenj.

(4) Začasen zaščitni ukrep traja največ 200 dni. Traja-
nje začasnega zaščitnega ukrepa se šteje v začetno obdob-
je dokončnega zaščitnega ukrepa ali njegovega podaljša-
nja, če se uvede.

(5) Začasnega zaščitnega ukrepa ni mogoče podaljšati.

16. člen
(1) Sklep iz drugega odstavka prejšnjega člena se ob-

javi v Uradnem listu Republike Slovenije in mora vsebovati:
– opis proizvoda, za katerega se uvaja začasen zaščitni

ukrep,
– trajanje zaščitnega ukrepa,
– način in pogoje uporabe začasnega zaščitnega ukre-

pa.
(2) Začasen zaščitni ukrep se ne uporablja za proizvo-

de, ki so že na poti na carinsko območje Republike Sloveni-
je, pod pogojem, da končnega cilja teh proizvodov ni mogo-
če več spremeniti.

17. člen
(1) Če je v kasnejši preiskavi, uvedeni v skladu s 5.

členom te uredbe, ugotovljeno, da ni resne škode ali grož-
nje resne škode domači industriji, vlada na predlog mini-
strstva sprejme sklep o prenehanju veljavnosti začasnega
zaščitnega ukrepa.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se preveč plačana
carina, obračunana na podlagi začasnega ukrepa, vrne.
Upravičenec mora pisnemu zahtevku, ki ga vloži pri pristoj-
nem carinskem organu, priložiti izvirnik dokazila o plačilu
carine in dokument, na podlagi katerega so bili proizvodi
ocarinjeni.

(3) Preveč plačana carina se po uradni dolžnosti pobo-
ta z zapadlimi tekočimi dolgovi, ki jih ima upravičenec iz
naslova uvoznih dajatev. Če upravičenec takšnega dolga
nima, carinski organ preveč plačano carino vrne v roku 30
dni od dneva izdaje odločbe o povračilu.

(4) Za preveč plačano carino, ki se vrača, se ne obra-
čunavajo obresti.

IV. VARSTVO ZAUPNIH PODATKOV

18. člen
(1) Podatki, ki jih ministrstvo pridobi pri izvajanju te

uredbe, se uporabijo le za potrebe preiskave za uvedbo
zaščitnih ukrepov po tej uredbi.

(2) Vsaka zainteresirana stran lahko zahteva dostop do
vseh podatkov, ki so bili posredovani ministrstvu, z izjemo
tistih podatkov, ki so bili dani na zaupni podlagi in jih mini-
strstvo iz utemeljenih razlogov obravnava kot take. Taka
informacija se ne sme razkrivati brez pisnega dovoljenja
tistega, ki je informacijo posredoval.

(3) Vsaka zainteresirana stran lahko podatke, ki jih v
teku preiskave posreduje ministrstvu iz utemeljenih razlogov
označi kot zaupne. Za takšne podatke sme zainteresirana
stran zahtevati, da jih ministrstvo ne razkriva, vendar se od
nje lahko zahtevajo povzetki za javno uporabo.



Stran 9954 / Št. 84 / 22. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije

V. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 337-05/2000-1
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3774. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za
geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut
Slovenije

Na podlagi 45. člena zakona o geodetski dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/00) je Vlada Republike Slovenije na
15. seji dne 7. 9. 2000 sprejela

S K L E P
o statusnem preoblikovanju Inštituta za
geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za

gradbeništvo in geodezijo v Geodetski inštitut
Slovenije

I. STATUS INŠTITUTA

1. člen
Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za grad-

beništvo in geodezijo, ki je bil ustanovljen z odločbo Izvršne-
ga sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, št. 1116/3-53
dne 14. 12. 1953 in je na podlagi zakona o zavodih postal
javni zavod, se preoblikuje v Geodetski inštitut Slovenije (v
nadaljevanju: inštitut).

Inštitut je pravni naslednik Inštituta za geodezijo in foto-
grametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, ki je vpi-
san v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št.
reg. vložka 10059800.

Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija, ustanovi-
teljske pravice in dolžnosti pa izvršuje Vlada Republike Slo-
venije.

Inštitut je pravna oseba javnega prava s pravicami, ob-
veznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon in ta sklep.

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST INŠTITUTA

2. člen
Ime inštituta je: Geodetski inštitut Slovenije.
Skrajšano ime inštituta je: GI.
Sedež inštituta je v Ljubljani, Jamova cesta 2.

3. člen
Dejavnost inštituta se v skladu z uredbo o uvedbi in

uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) glasi:

– K/72.10 svetovanje o računalniških napravah,
– K/72.20 svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami,

– K/72.30 obdelovanje podatkov,
– K/72.40 dejavnosti, povezane s podatkovnimi

bazami,
– K/73.101 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju naravoslovja,
– K/73.102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije,
– K/73.201 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju družboslovja,
– K/74.20 projektiranje, inženiring in tehnično sveto-

vanje,
– K/74.201 geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-

kemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
– K/74.30 tehnični preizkusi in analize,
– K/74.81 fotografska dejavnost,
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– DE/22.11 izdajanje knjig,
– DE/22.13 izdajanje revij in druge periodike,
– DE/22.15 drugo založništvo,
– DE/22.22 drugo tiskarstvo,
– DE/22.23 knjigoveštvo in dodelava,
– DE/22.24 priprava in proizvodnja tiskovnih se-

stavkov,
– DE/22.25 druge s tiskarstvom povezane storitve,
– DE/22.33 razmnoževanje računalniških zapisov,
– O/92.511 dejavnost knjižnic,
– O/92.512 dejavnost arhivov.

4. člen
Inštitut izvaja kot javno službo razvojne in strokovno-te-

hnične naloge državne geodetske službe na področju osnov-
nega geodetskega sistema, državnih topografskih in karto-
grafskih baz podatkov ter baz podatkov o nepremičninah,
izvedbenih projektov s področja osnovnega geodetskega
sistema, kartografije in evidentiranja nepremičnin ter na po-
dročju razvojno-raziskovalne dejavnosti, v skladu s progra-
mom dela inštituta, ki je sestavni del letnega programa dela
državne geodetske službe.

Inštitut opravlja dejavnost za trg proti plačilu za občine
in druge naročnike v obsegu, ki ga določa Vlada Republike
Slovenije ob sprejemu letnega programa dela državne geo-
detske službe.

III. ORGANI INŠTITUTA

5. člen
Organi inštituta so:
– svet,
– direktor,
– strokovni svet.

1. Svet

6. člen
Organ upravljanja inštituta je svet, ki ga sestavljajo pred-

stavniki ustanovitelja, predstavnik uporabnikov oziroma zain-
teresirane javnosti in predstavnik delavcev inštituta.

Svet šteje sedem članov, ki jih imenujejo oziroma izvo-
lijo:

1. ustanovitelj – Vlada Republike Slovenije štiri člane,
od tega:

– enega člana na predlog Ministrstva za okolje in pro-
stor – Geodetske uprave Republike Slovenije,

– tri člane na predlog Ministrstva za znanost in tehnolo-
gijo, Ministrstva za promet in zveze, Ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za obrambo, Mini-



Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 22. 9. 2000 / Stran 9955

strstva za finance in Statističnega urada Republike Slove-
nije;

2. dva člana kot predstavnika uporabnikov oziroma za-
interesirane javnosti, od tega enega člana imenuje Sloven-
ska akademija znanosti in umetnosti, enega člana pa Univer-
za v Ljubljani;

3. enega člana izvolijo izmed sebe delavci inštituta na
način, po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom in
statutom inštituta.

Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed predstavni-
kov ustanovitelja.

7. člen
Naloge sveta so zlasti:
– obravnava in sprejem statuta inštituta v soglasju z

ustanoviteljem;
– obravnava in sprejem drugih aktov inštituta, če ni s

statutom inštituta določeno, da jih sprejme direktor;
– obravnava in sprejem letnih programov dela in razvo-

ja inštituta v soglasju z ustanoviteljem ter spremljanje njiho-
vega izvrševanja;

– sprejem finančnega načrta in zaključnega računa in-
štituta;

– predlog ustanovitelju za spremembo ali razširitev de-
javnosti;

– dati ustanovitelju in direktorju inštituta predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih;

– obravnava in sprejem meril za nagrajevanje članov
sveta v soglasju z ustanoviteljem;

– opravljanje drugih nalog, določenih s tem sklepom,
statutom inštituta in drugimi akti.

Naloge sveta se podrobneje določijo v statutu inštituta.

8. člen
Svet odloča o vprašanjih iz svojega delovnega podro-

čja na sejah.
Svet odloča veljavno, če je na seji navzoča večina vseh

članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-

nov sveta, razen statuta, ki se sprejema z večino glasov vseh
članov sveta.

Delovanje sveta se podrobneje določi s statutom inšti-
tuta in poslovnikom o delu sveta.

9. člen
Mandat članov sveta traja štiri leta in so po poteku te

dobe lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

2. Direktor

10. člen
Direktor, ki opravlja hkrati poslovodno funkcijo in fun-

kcijo vodenja strokovnega dela inštituta, organizira in vodi
delo ter poslovanje inštituta, zastopa in predstavlja inštitut
ter je odgovoren za zakonitost dela inštituta.

Direktorja imenuje in razrešuje svet s soglasjem Vlade
Republike Slovenije.

11. člen
Direktorja se imenuje na podlagi javnega razpisa, po

postopku v skladu s predpisi.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasled-

nje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno izobrazbo;

– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja
dejavnosti inštituta ter najmanj pet let delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih;

– da ima aktivno znanje najmanj enega tujega jezika;
– da izkazuje sposobnosti vodenja, organiziranja in ko-

ordiniranja dela.
Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku te dobe

lahko ponovno imenovan.

12. člen
Direktor v skladu s statutom sprejema splošne akte in

opravlja druge naloge, določene z zakonom in statutom.
Direktor lahko samostojno sklepa posle v okviru finan-

čnega načrta, za posle, ki niso določene s finančnim načr-
tom, pa lahko brez soglasja ustanovitelja sklepa posle do
zneska, ki je določen v finančnem načrtu.

V odsotnosti direktorja zastopa inštitut oseba, ki jo
pooblasti direktor, v okviru pravic in dolžnosti, za katere jo
pooblasti direktor.

Naloge in pristojnosti direktorja se podrobneje določijo
v statutu inštituta.

3. Strokovni svet

13. člen
Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja

strokovnega dela inštituta se oblikuje strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda, ki:
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela

inštituta;
– odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil,

določenih v statutu inštituta;
– določa strokovne podlage za program dela in razvoja

inštituta;
– daje svetu in direktorju mnenja in predloge glede

organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti;
– opravlja druge naloge, določene s statutom inštituta.
Sestavo in način izvolitve oziroma imenovanja članov,

pristojnosti in način delovanja strokovnega sveta se določi s
statutom inštituta.

IV. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO INŠTITUTA

14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje dejavnosti, pridobiva

inštitut:
– iz sredstev proračuna Republike Slovenije;
– s plačili drugih uporabnikov z opravljanjem dejavnosti

za trg;
– iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi s

predpisi.
Inštitut pridobiva sredstva iz proračuna Republike Slo-

venije na podlagi programa dela inštituta in finančnega načr-
ta v soglasju z ustanoviteljem. V proračunu Republike Slove-
nije se določi višina sredstev za izvajanje razvojnih in stro-
kovno-tehničnih nalog državne geodetske službe, ki jih inšti-
tut izvaja kot javno službo.

15. člen
Sredstva, potrebna za opravljanje svoje dejavnosti, lah-

ko inštitut pridobi tudi preko državnih razpisov in pogodb za
pridobljene in sprejete projekte ter iz skladov in donacij
domačih in mednarodnih virov.
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V. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV IN
KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO INŠTITUTA

16. člen
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov oziroma

kritju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta v
skladu s predpisi.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU

17. člen
Inštitut je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu

v svojem imenu in za svoj račun v okviru registriranih dejav-
nosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi brez
omejitev.

Za svoje obveznosti odgovarja inštitut z vsemi sredstvi,
ki jih ima v upravljanju oziroma s katerimi razpolaga.

Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti inštituta, ki na-
stanejo iz naslova opravljanja dejavnosti, določenem z let-
nim programom dela inštituta, in ne za obveznosti zavoda iz
naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja na trgu za
druge naročnike.

18. člen
Nepremično in premično premoženje se dodeli inštitu-

tu v upravljanje s posebnim sklepom Vlade Republike Slove-
nije, v skladu s pogodbo, sklenjeno na podlagi 38. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o visokem
šolstvu (Uradni list RS, št. 99/99) med Vlado Republike
Slovenije in Univerzo v Ljubljani.

Do sprejema sklepa iz prejšnjega odstavka oziroma do
zagotovitve novih prostorov uporablja inštitut 1045,62 m2

prostorov v stavbi na Jamovi cesti 2 v Ljubljani, ki jih je
uporabljal doslej. Skupni obratovalni stroški stavbe na Ja-
movi cesti 2 v Ljubljani se določajo in poravnavajo po dose-
danji metodologiji. S skupnimi prostori, deli in napravami
stavbe upravljata Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Uni-
verze v Ljubljani in inštitut sporazumno.

Osnovna in druga materialna sredstva, s katerimi uprav-
lja inštitut, so last Republike Slovenije.

Inštitut odgovarja za upravljanje s premoženjem usta-
novitelju. Inštitut mora uporabljati in upravljati premoženje
ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja.

VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJA IN INŠTITUTA

19. člen
Zaradi zagotovitve smotrne izrabe proračunskih sred-

stev in zakonitosti dela izvaja ustanovitelj nadzor nad delom
inštituta v skladu s predpisi o zavodih, predpisi o organizaciji
uprave in predpisi o javnih financah.

20. člen
Ustanovitelj ima naslednje pravice:
– ugotavlja skladnost programov razvoja in dela inštitu-

ta s potrebami Republike Slovenije,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi dela in finančnimi načrti,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam in razširitvam

dejavnosti,
– daje soglasje k statutu inštituta,
– daje soglasje k imenovanju direktorja,

– daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest,
– daje soglasje k merilom za nagrajevanje članov sveta.
Predstavnik ustanovitelja lahko zahteva pridobitev so-

glasja ustanovitelja tudi k odločitvam sveta, ki vplivajo na
finančne in druge obveznosti ustanovitelja.

21. člen
Inštitut je dolžan ustanovitelju:
– najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega

programa dela in razvoja,
– najmanj enkrat letno predložiti letni program dela in

finančni načrt,
– na njegov poziv posredovati podatke, potrebne za

spremljanje in financiranje dejavnosti.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
Do imenovanja sveta opravlja njegove naloge doseda-

nji svet Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za
gradbeništvo in geodezijo.

Konstituiranje sveta se izvede v roku 60 dni od uveljavi-
tve tega sklepa. Konstitutivno sejo sveta skliče dosedanji
direktor inštituta najkasneje v roku iz prejšnjega stavka.

Drugi organi inštituta, ki so bili izvoljeni oziroma imeno-
vani pred sprejemom tega sklepa, nadaljujejo z delom do
ustanovitve in imenovanja novih organov inštituta, določenih
s tem sklepom in statutom inštituta.

23. člen
Dosedanji direktor Inštituta za geodezijo in fotograme-

trijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo nadaljuje z de-
lom kot vršilec dolžnosti do imenovanja novega direktorja.

Svet inštituta je dolžan najkasneje v devetdesetih dneh
od uveljavitve tega sklepa izvesti javni razpis za imenovanje
direktorja in najkasneje v šestdesetih dneh od dneva objave
razpisa najustreznejšega kandidata za direktorja predložiti v
soglasje Vladi Republike Slovenije.

Vodilni delavci ter delavci s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi nadaljujejo z delom na funkcijah, na katere
so bili imenovani, do izvolitve oziroma imenovanja po po-
stopku in način, ki ga določa statut inštituta.

24. člen
Statut inštituta mora biti sprejet v roku devetdeset dni

od konstituiranja sveta.

25. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati odločba

Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije, št.
1116/3-53 z dne 14. decembra 1953 kot ustanovitveni akt
Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbe-
ništvo in geodezijo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 691-27/2000-1
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik



Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 22. 9. 2000 / Stran 9957

MINISTRSTVA

3775. Odredba o uvedbi namakanja na območju
Občine Krško

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, odl. US 31/98 in odl. US 68/00)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi namakanja na območju Občine Krško

1. člen
S to odredbo se uvede na kmetijskih zemljiščih na

območju Občine Krško, na kompleksu imenovanem Nama-
kalni sistem Kalce–Naklo, melioracija v skupni površini
232,5709 ha.

2. člen
Melioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zemlji-

ščih:
– v k.o. Veliko Mraševo parc. št. 1948/1, 1948/2,

2033/2, 2034/2, 2035/2, 2043, 2363, 2364, 2365,
2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373,
2375, 2376, 2377, 2378, 2380, 2381,2382, 2517/1,
2517/2, 2518, 2519, 2522, 2523, 2528, 2530,
2531/1, 2532/1, 2533, 2534, 2536, 2537, 2538,
2539, 2540, 2541, 2542, 2544, 2545, 2546, 2547,
2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2557,
2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2566,
2567, 2568, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575,
2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583,
2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591,
2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599,
2600, 2601, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608,
2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615,  2616,
2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624,
2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632,
2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640,
2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648,
2649, 2650, 2651, 2652, 2654, 2655, 2656, 2657/1,
2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665,
2666, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676,
2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2684, 2685,
2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693,
2695, 2696, 2697, 2698, 2699/1, 2700, 2701, 2702,
2708, 2709, 2710, 2712, 2713, 2715, 2716, 2717,
2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2725, 2727,
2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735,
2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2742, 2743, 2744,
2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2753, 2754,
2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2762/1, 2763,
2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771,
2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779,
2780, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788,
2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794/1, 2804, 2806,
2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814,
2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824,
2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832,
2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2841,
2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2850, 2851,
2852, 2854 ter

– v k.o. Veliki Podlog parc. št. 2217/21, 3019/1,
3019/2, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027/1,
3027/2, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034,
3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042,

3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3050, 3051,
3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3111, 3112,
3113, 3114, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121,
3122, 3123, 3126, 3127, 3128, 3131, 3132, 3133,
3134, 3135, 3137/1, 3137/2, 3138, 3139, 3140, 3141,
3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3150,
3151, 3152/1, 3152/2, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157,
3160.

3. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izgradnja

odvzemnega objekta, črpališča, glavnega razvoda in izdela-
va razvodne mreže.

4. člen
Investitorji melioracijskih del so lastniki zemljišč, na

katerih se uvaja namakanje, za njih pa po pooblastilih izvaja
investitorska dela Kmečka zadruga Kostanjevica, z.o.o.,
Kambičev trg 1, Kostanjevica na Krki.

5. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in

odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja
namakalnega sistema, investitorji.

6. člen
Po končani melioraciji je namakalni sistem, to je črpali-

šče komandne postaje, trafo postaje s priključnim kablovo-
dom, primarno in sekundarno namakalno omrežje, v celoti
last investitorjev.

7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije

nosijo investitorji. Investitorji morajo vsa dela opraviti v skla-
du s predpisi o urejanju naselij in drugih posegih v prostor
ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena organizacija opra-
vila strokovni nadzor nad vsemi deli.

8. člen
Investitorjem se nalaga, da pri nepremičninah iz 2.

člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve odredbe
predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v
zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem ka-
tastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike
Slovenije.

9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz 2.

člena te odredbe morajo po končani melioraciji poskrbeti za
redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega omrežja
melioracijskega sistema in zagotavljati sredstva za vzdrževa-
nje v sorazmerju s površino zemljišč, katerih lastniki oziroma
zakupniki so in ležijo znotraj sistema.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-06-3/00
Ljubljana, dne 31. avgusta 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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3776. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu
imenovanem Namakalni sistem Vogršček–južni
krak–oroševalni sistem polja Pod Karavlo, Nad
Karavlo in Gramoznica pri Mirni

Na podlagi 85. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, odl. US 31/98 in odl. US 68/00)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

O D R E D B O
o uvedbi melioracije na kompleksu imenovanem

Namakalni sistem Vogršček–južni krak–
oroševalni sistem polja Pod Karavlo, Nad Karavlo

in Gramoznica pri Mirni

1. člen
S to odredbo se uvede na kompleksu imenovanem

Namakalni sistem Vogršček–južni krak–oroševalni sistem
polja Pod Karavlo, Nad Karavlo in Gramoznica pri Mirni,
melioracija v skupni površini 45,8408 ha.

2. člen
Melioracija se uvede na naslednjih kmetijskih zemlji-

ščih:
– v k.o. Vrtojba parc. št. 812, 813, 814, 826, 829/1,

830/1, 835, 836, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068,
1069/1, 1069/2, 1070/1,1070/2, 1071/1, 1071/2,
1072/1, 1072/2, 1073/1, 1073/2, 1074/1, 1074/2,
1076/1, 1076/2, 1359, 1360/1, del 1363, del 1376,
del 1377/2, del 1379, del 1380, del 1381, del 1382,
1433, 1434, 1435, 1436, 1437, del 1455, 1456, 1457,
del 1477/1, del 1478/1, del 1479/1, del 1480/1, del
1481/1, del 1482/1, del 1483/1, del 1484/1, del 1487,
1488, 1489, 1490/1, 1490/2, 1490/3, 1491, 1492/2,
1493/2, 1494/2, 1496/2, 1497, 1498, 1499, 1500,
1501, 1502, del 1503, del 1504, del 1505, del 1506, del
1507, del 1508, del 1524/1, 1600/2, 1601/2, 1602/1,
1602/2, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, del 1609,
1610/1, 1610/2, 1611, 1613, 1614, 3069, 3070, 3073,
3074, 3076, 3077, 3078, 3079, 3086, 3089, del
3097/2, 3097/3, 3098/1, 3098/2, 3100, 3101, 3102,
3103, 3116, 3117/1, 3117/2, 3133, 3134, 3135, 3140,
3141, 3162, 3165, 3167/1, 3171, 3172, 3175, 3177,
3178, 3179, 3182, 3184, 3189, 3190, 3191 ter

– v k.o. Miren parc. št. 19/1, 19/4, 19/7, 19/13,
19/15, 28/2, 28/3, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48/1,
48/2, 49/1, 49/2, 50/1, 50/2, 51, 52/1, 52/2, 52/3,
53/1, 53/2, 54, 55/1, 56/1, 57/1, 63/2, 64/1, 64/2,
64/3, 64/4, 64/5, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2,
68/1, 69/1, 69/2, 70/1, del 679/1.

3. člen
Predvidena melioracijska dela na sistemu so: izvedba

povezovalnega voda, hidrantnega omrežja, dovodnega ce-
vovoda, razvojnega omrežja in razpršilnih sklopov.

4. člen
Investitorji melioracijskih del so lastniki zemljišč, na

katerih se uvaja namakanje, za njih pa po pooblastilih izvaja
investitorska dela Kmetijstvo Vipava, d.o.o., Ulica Goriške
fronte 11, Šempeter pri Gorici.

5. člen
Po končani melioraciji prevzamejo vse obveznosti in

odgovornosti glede rednega delovanja, rabe in vzdrževanja
namakalnega sistema, investitorji.

6. člen
Po končani melioraciji je namakalni sistem, ki vključuje

črpališče, primarno in sekundarno namakalno omrežje, v
celoti last investitorjev.

7. člen
Vse stroške v zvezi z uvedbo in izvedbo melioracije

nosijo investitorji. Investitorji morajo vsa dela opraviti v skla-
du s predpisi o urejanju naselij in drugih posegih v prostor
ter morajo zagotoviti, da bo pooblaščena organizacija opra-
vila strokovni nadzor nad vsemi deli.

8. člen
Investitorjem se nalaga, da pri nepremičninah iz 2.

člena te odredbe v roku 30 dni od uveljavitve odredbe
predlagajo zaznambo uvedbe melioracijskega postopka v
zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču in v zemljiškem ka-
tastru, pri pristojni izpostavi Geodetske uprave Republike
Slovenije.

9. člen
Lastniki oziroma zakupniki zemljišč na območju iz 2.

člena te odredbe morajo po končani melioraciji poskrbeti za
redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega omrežja
namakalnega sistema in zagotavljati sredstva za vzdrževanje
v sorazmerju s površino zemljišč, katerih lastniki oziroma
zakupniki so in ležijo znotraj sistema.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 329-06-1/00
Ljubljana, dne 16. avgusta 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3777. Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zna-
nost in tehnologijo ter ministrom za okolje in prostor

P R A V I L N I K
o etični komisiji za poskuse na živalih

1. člen
(splošna določba)

Ta pravilnik določa sestavo, naloge, pristojnosti in na-
čin dela etične komisije za poskuse na živalih (v nadaljnjem
besedilu: etična komisija).

2. člen
(sestava etične komisije)

Etična komisija ima devet članov, in sicer predsednika,
njegovega namestnika in sedem članov.

Etično komisijo imenuje minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) v soglasju
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z ministrom za znanost in tehnologijo, ministrom za okolje in
prostor ter ministrom za šolstvo in šport izmed priznanih
strokovnjakov veterinarske, medicinske, biološke, farmacevt-
ske in zootehnične stroke.

3. člen
(imenovanje etične komisije)

Etično komisijo imenuje minister z odločbo v upravnem
postopku za štiri leta in je lahko ponovno imenovana.

4. člen
(naloge in pristojnosti etične komisije)

Etična komisija na zahtevo Veterinarske uprave Repu-
blike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS):

– proučuje in obravnava vloge za podajo mnenj pri
izdaji dovoljenja za določen poskus na živali;

– proučuje vprašanja ter podaja strokovna mnenja o
upravičenosti uporabe živali v določenem poskusu ali po-
skusih nasploh;

– podaja mnenja o uporabi strokovno uveljavljenih in
ovrednotenih ter mednarodno priznanih alternativnih metod,
ki ne zahtevajo uporabe živali v poskusih;

– daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o za-
ščiti živali v poskusih;

– vodi evidence o že opravljenih poskusih na živalih;
– opravlja druge svetovalne naloge s področja zaščite

živali v poskusih.

5. člen
(mnenja in opredelitve)

Etična komisija daje mnenja in opredelitve do posa-
meznih etičnih vprašanj iz svoje pristojnosti VURS, lahko pa
tudi znanstveno-raziskovalnim organizacijam ali drugim usta-
novam, zlasti če jo te zaprosijo za mnenje.

VURS lahko zahteva od etične komisije, da poda mne-
nje o določenem vprašanju v roku, ki ji ga določi.

6. člen
(mnenja in opredelitve drugih strokovnjakov)

Etična komisija lahko pri obravnavi vlog za podajo stro-
kovnih mnenj o upravičenosti uporabe živali v določenem
poskusu zaprosi za dodatno mnenje znanstveno-raziskoval-
no organizacijo, ki opravlja poskuse. Takšno mnenje poda
strokovnjak za zaščito živali, ki ga imenuje znanstveno-razi-
skovalna organizacija, ki opravlja poskuse, in ki je odgovo-
ren za izvedbo poskusov v skladu s predpisi.

Znanstveno-raziskovalne organizacije, ki so registrira-
ne za opravljanje poskusov na živalih, lahko ustanovijo inter-
ne etične komisije za poskuse na živalih. Interne etične
komisije za poskuse na živalih o svojem delu in odločitvah
poročajo etični komisiji.

7. člen
(način dela etične komisije)

Delo etične komisije vodi njen predsednik, če njega ni,
pa njegov namestnik.

Vodenje administrativnih nalog etične komisije opravlja
tajnik, ki ga zagotovi VURS.

Etična komisija se sestane najmanj štirikrat letno, v
primeru nujnih zadev pa tudi večkrat.

Sestanke sklicuje predsednik etične komisije. Dnevni
red za sestanek mora razposlati najmanj 14 koledarskih dni
pred sejo.

Član etične komisije, ki se seje ne more udeležiti, mora
o tem predhodno obvestiti predsednika etične komisije.

Za zasedanje, sprejemanje strokovnih mnenj, odloči-
tev ali predlogov mora biti na seji prisotnih vsaj dve tretjini
članov, da je etična komisija sklepčna.

8. člen
(delo članov etične komisije)

Predsednik etične komisije lahko določi enega ali več
članov za podrobnejše proučevanje in obravnavo določene-
ga ožjega strokovnega področja ali vprašanja, za katerega
morajo imeti na voljo vse razpoložljivo gradivo.

Predsednik etične komisije lahko za proučevanje in
obravnavo posameznih vprašanj povabi tudi druge strokov-
njake, ki niso člani etične komisije, če je to potrebno za
preučevanje in obravnavo vprašanj, ki sodijo v njeno delov-
no področje.

Člani etične komisije oziroma zunanji strokovnjaki:
– proučijo predloženo pobudo ali vprašanje;
– po potrebi zahtevajo dodatno gradivo;
– izdelajo predlog mnenja ali stališča in ga predložijo

etični komisiji v obravnavo in sprejem.
Etična komisija sprejme poslovnik, s katerim podrob-

neje uredi način svojega dela.

9. člen
(seje etične komisije)

Etična komisija na seji obravnava vprašanja iz svoje
pristojnosti, sprejema sklepe, stališča in mnenja, ki so se-
stavni del zapisnika. Zapisnik seje pošlje predsednik etične
komisije na VURS.

Etična komisija hrani dokumentacijo 5 let.

10. člen
(prehodna določba)

Minister v soglasju z ministrom za znanost in tehnologi-
jo, ministrom za okolje in prostor ter ministrom za šolstvo in
šport imenuje etično komisijo v dveh mesecih po uveljavitvi
tega pravilnika.

11. člen
(končna določba)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-02-115/00
Ljubljana, dne 6. julija 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Soglašam!

Minister
za znanost in tehnologijo

Lojze Marinček l. r.

Minister
za okolje in prostor
Andrej Umek l. r.
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3778. Navodilo o dopolnitvah navodila o ukrepih za
ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične
prašičje kuge (Pestis suum)

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

N A V O D I L O
o dopolnitvah navodila o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge

(Pestis suum)

1. člen
V navodilu o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in

zatiranje klasične prašičje kuge (Pestis suum) (Uradni list
RS, št. 30/99 in 108/99) se doda nov 11.a člen, ki se
glasi:

»11.a člen
Načrt ukrepov v primeru pojava klasične prašičje kuge

za Republiko Slovenijo je naveden v prilogi III tega navodi-
la.«.

2. člen
Doda se priloga III, ki je kot sestavni del tega navodila

objavljena skupaj z njim.

3. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-47/98-2
Ljubljana, dne 7. septembra 2000.

Ciril Smrkolj
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Priloga III

Načrt ukrepov v primeru pojava klasične prašičje kuge
za Republiko Slovenijo

Ta dokument vsebuje načrte ukrepov v primeru pojava
klasične prašičje kuge, (v nadaljnjem besedilu: KPK), ki so
bili izdelani za Republiko Slovenijo.

Vsebina:
1. Zakonska podlaga
2. Finančne določbe
3. Shema delovanja služb v primeru izbruha KPK
4. Državno središče za nadzor bolezni
5. Nadzor na lokalni ravni
6. Strokovna (epizootiološka) skupina za KPK
7. Kadrovski viri
8. Stalna navodila
9. Diagnostični laboratoriji
10. Cepljenje v nujnih primerih
11. Programi za usposabljanje
12. Obveščanje in osveščenost o bolezni.

1. Zakonska podlaga
1.1. Zakonsko podlago za nadzor nad klasično praši-

čjo kugo predstavljajo:
– zakon o veterinarstvu (ZVet, Uradni list RS, št. 82/94,

21/95, 16/96, 98/99, 101/99 in 8/00),
– pravilnik o razvrstitvi živalskih kužnih bolezni, določi-

tvi načina in postopka obveščanja ter določitvi laboratorij-
skih testov in metod (Uradni list RS, št. 34/96 in 54/96 - v
nadaljnjem besedilu: pravilnik) in

– navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje klasične prašičje kuge (Pestis suum) (Uradni list RS,
št. 30/99 in 108/99 – v nadaljnjem besedilu: navodilo).

1.2. Zakonska podlaga za ukrepanje v primeru KPK:
1.2.1. Pokončevanje okuženih živali in tistih, ki so bile

v stiku z njimi, ter plačilo odškodnine. Zakon o veterinarstvu
in njegovi podzakonski predpisi dajejo ministru za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: mini-
ster) pooblastila, da odredi pokončanje vseh prašičev na
okuženem območju in njihovo neškodljivo uničenje.

Republika Slovenija mora zagotoviti imetniku živali od-
škodnino za živali, ki so bile pokončane ali zaklane, ter za
predmete in surovine, ki so bili poškodovani, uničeni ali
pokvarjeni pri uresničevanju ukrepov za zatiranje kužnih bo-
lezni, razen če se je bolezen pojavila pri uvozu ali med
karanteno.

1.2.2. Obveščanje o sumu o KPK, veterinarsko-sani-
tarni ukrepi na okuženem gospodarstvu, uničevanje trupel,
kontrola gibanja.

Navodilo in pravilnik zahtevata od rejca živali, da ob
sumu na KPK o tem nemudoma obvesti veterinarsko organi-
zacijo, ki opravlja osnovno veterinarsko dejavnost, zagotovi
zapiranje živine, omeji gibanje živali, odnašanje živalskih
proizvodov in drugih predmetov, s katerimi bi se bolezen
lahko prenesla, in zagotovi, da nihče od ljudi ne zapusti
gospodarstva in da nihče ne prihaja na sumljivo gospodar-
stvo.

Če pooblaščena veterinarska organizacija s kliničnim
pregledom potrdi sum, da se je pojavila KPK, je dolžna
poslati vzorce v preiskavo in v skladu s pravilnikom in navo-
dilom:

– odrediti zaporo okuženega gospodarstva,
– odrediti označitev okuženega gospodarstva,
– obvestiti pristojne.
Veterinarski inšpektor odredi ukrepe v skladu z navodi-

lom, vključno s pokončanjem živali ter neškodljivim odstra-
njevanjem živalskih trupel.

1.2.3. Določitev okuženega in ogroženega območja
Navodilo določa, da veterinarski inšpektor po navodilih

Državnega središča za nadzor bolezni (v nadaljnjem besedi-
lu: DSNB) in strokovne skupine za KPK z odločbo določi
meje okuženega območja s polmerom najmanj 3 km od vira
okužbe in meje ogroženega območja s polmerom najmanj
10 km od vira okužbe in določa potrebne ukrepe, ki jih je na
teh območjih potrebno izvesti.

1.2.4. Cepljenje
V navodilu je predvideno, da v primeru nenadzorovane-

ga širjenja bolezni minister lahko predpiše zaščitno ceplje-
nje za KPK dovzetnih živali.

1.2.5. Pomoč policije
Veterinarski inšpektorji imajo na podlagi ZVet poobla-

stilo, da v nujnih primerih zahtevajo pomoč policije in civilne
zaščite.

2. Finančne določbe
Iz proračuna Republike Slovenije se krijejo v skladu z

določbami ZVet in navodila naslednji stroški:



Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 22. 9. 2000 / Stran 9961

– za dodatno osebje, ki ga zaposli Ministrstvo za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
MKGP), če je zaradi zatiranja bolezni to potrebno;

– za manjšo opremo in potrošno blago, ki se uporablja
pri zatiranju KPK;

– za pokončanje, uničenje trupel in kontaminiranega
materiala ter zdravstveno oskrbo;

– za izplačila odškodnin;
– za cepljenje v nujnih primerih.

3. Shema delovanja služb
3.1. Minister pooblašča na podlagi določb ZVet za

vodenje strategije ukrepov, direktorja Veterinarske uprave
RS (v nadaljnjem besedilu: VURS), ki je obenem tudi vodja
DSNB.

Ime in naslov središča:
MKGP, Veterinarska uprava Republike Slovenije
Parmova 53
1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 300 13 00
Telefax: +386 1 436 32 14
Elektronska pošta: vurs@gov.si
V primeru izbruha bolezni bo središče usklajevalo dr-

žavno strategijo po okvirnih navodilih direktorja VURS.
Veterinarski inšpektor je odgovoren za nadzor KPK

(okuženih gospodarstev in omejitev na ozemlju območne
enote).

Minister za kmetijstvo
↓

Direktor Veterinarske uprave RS
↓

Državno središče za nadzor
 bolezni → Veterinarski inštitut

(DSNB) Slovenije

↓
 Območna enota veterinarske inšpekcije

↓
Območna enota Veterinarskega

zavoda Slovenije
Veterinarske organizacije

– koncesionarji

4. Državno središče za nadzor bolezni
Direktor VURS je ob podpori DSNB odgovoren za:
– dajanje navodil lokalnim središčem za nadzor bolezni,
– stike z diagnostičnimi laboratoriji,
– pripravljanje finančnih določb za načrte ukrepov,
– izvajanje programov usposabljanja in imenovanje

osebja za programe usposabljanja,
– izvajanje akcij za prosvetljevanje o bolezni,
– usmerjanje državne strategije v primeru izbruha bo-

lezni,
– razporejanje osebja in sredstev v lokalna središča za

nadzor bolezni,
– določanje okuženih in ogroženih območij,
– svetovanje v zvezi z zaprtjem mejnih prehodov,
– naročanje cepiv in določanje območij cepljenja,
– pogajanja o finančnih določbah v nujnih primerih za

pokritje stroškov, povezanih z epizootijo,
– stike z Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj,

Kmetijsko-gozdarsko zbornico in kmetijsko-pospeševalno
službo ter mediji,

– poročanje Mednarodnemu uradu za živalske kužne
bolezni (OIE),

– stike z Evropsko komisijo.

5. Nadzor na lokalni ravni
5.1. Za pripravljenost in nadzor KPK na lokalni ravni je

odgovoren veterinarski inšpektor v sodelovanju z epizootio-
logom, ki deluje med drugim tudi v lokalnem središču za
nadzor bolezni. Vsako lokalno središče vodi doktor veteri-
narske medicine, ki ga določi vodja DSNB. Vodja lokalnega
središča je odgovoren vodji DSNB. Organiziranih je 13 ob-
močnih enot veterinarske inšpekcije in 9 območnih enot
Veterinarskega zavoda Slovenije.

5.2. V primeru izbruha lahko direktor VURS ustanovi
lokalno središče za nadzor bolezni na kraju izbruha bolezni.

5.3. Območne enote VURS so ustrezno opremljene,
da se lahko nemudoma odzovejo na izbruh bolezni. Zaloge
opreme bodo po potrebi dopolnjene iz osrednje zaloge.

5.4. V nujnih primerih se lahko nabavo nujne opreme s
pogodbo uredi tudi prek zasebnih podjetij.

5.5. Odgovornosti območne enote veterinarske inšpek-
cije v skladu z zakonskimi pooblastili zajemajo:

– ohranjanje osveščenosti o bolezni in pripravljenosti
na njihovem ozemlju,

– izvajanje aktivnosti za osveščanje o bolezni,
– izvajanje vaj pripravljenosti na bolezen in sodelovanje

v njih,
– vzdrževanje povezave z Veterinarskim inštitutom Slo-

venije (v nadaljnjem besedilu: VIS) za diagnostiko glede
izročanja in prevoza vzorcev,

– vzdrževanje povezave s policijo, kmetijskimi in trgov-
skimi organizacijami, sejmi, trgi, klavnicami in kafilerijami,

– usmerjanje in izvajanje lokalne strategije nadzora v
primeru izbruha bolezni,

– pripravo epizootioloških raziskav skupaj s strokovno
skupino za KPK in prevoz vzorcev v diagnostične laboratori-
je,

– povezavo z državnim središčem za nadzor bolezni,
da se določi obseg okuženih in ogroženih območij,

– povezavo s policijo, da se osami okuženo gospodar-
stvo ter poskrbi za nadzor prometa in vseh oblik zbiranja,

– nadzor nad omejitvijo gibanja in nad vsemi ostalimi
ukrepi in postopki na okuženem gospodarstvu, vključno z
ocenjevanjem, pokončanjem in uničenjem okuženih živali
ter živali, ki so bile z njimi v stiku,

– razkuževanje in čiščenje na okuženem gospodarstvu
in drugod v okuženem in ogroženem območju,

– urejanje odškodnin za lastnike živali,
– nadzor v gospodarstvih z živino na okuženem in ogro-

ženem območju; vsa gospodarstva, za katera se meni, da
predstavljajo posebno tveganje, se pregleda v skladu s pri-
poročili strokovne (epizootiološke) skupine,

– pri izvajanju cepljenja v nujnih primerih aktiviranje
izvajalcev cepljenja.

5.6. Tudi drugi organi imajo svoje odgovornosti v pri-
meru izbruha.

Policija, vojska, civilna zaščita – pomagajo pri zavaro-
vanju okuženega gospodarstva in pri omejitvah gibanja.

5.7. V lokalnem središču za nadzor bolezni deluje:
3–5 doktorjev veterinarske medicine,
3–5 veterinarskih tehnikov,
5 administrativnih delavcev.
Enote vodijo doktorji veterinarske medicine. V primeru

izbruha bolezni lahko vodja središča v povezavi z DSNB
aktivira tudi drugo osebje. Osebje je vedno pripravljeno za
odziv na nujne primere.

5.8. Lokalna središča za nadzor bolezni zagotavljajo
podporo strokovni skupini za KPK pri izvajanju preiskav in se
povezujejo s to skupino, da določijo lokalno strategijo za
nadzor bolezni.
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6. Strokovna (epizootiološka) skupina za KPK
6.1. DSNB in VIS ustanovita posebno strokovno skupi-

no, ki je sestavljena iz strokovnjakov, ki so posebej uspo-
sobljeni na področju epizootiologije.

6.2. Veterinarji z vsakega območja se na specialistič-
nih tečajih v Sloveniji in tujini usposabljajo v vseh vidikih KPK
s posebnim poudarkom na epizootiologiji.

6.3. V primeru pojava bolezni se strokovno skupino
nemudoma mobilizira in pošlje na teren. Primarna naloga
skupine je državnim in lokalnim središčem za nadzor bolezni
priskrbeti popolno poročilo o pojavu, morebitnem izvoru in
možnostih za širjenje bolezni.

Skupaj z osebjem lokalnega središča zbirajo diagno-
stične vzorce, ki jih pošiljajo VIS, in če je tako odločeno,
prek njega referenčnim laboratoriju za KPK v evropskih dr-
žavah.

Skupina bo svetovala tudi glede čiščenja in razkuževa-
nja ter neškodljivega odstranjevanja trupel.

6.4. Člani strokovne skupine sodelujejo v programih
usposabljanja za osebje po območnih enotah.

7. Kadrovski viri
7.1. DSNB vodi seznam oseb, ki jih je mogoče aktivira-

ti v primeru pojava KPK.
Strokovna skupina, ki ima izkušnje s postopki za zatira-

nje KPK (oziroma ima izkušnje s KPK), je naslednja:
– specialist virološkega laboratorija VIS,
– specialist oddelka za zdravstveno varstvo prašičev

VIS,
– specialist oddelka za pato-morfološko diagnostiko

VIS,
– epizootiolog VURS,
– veterinarski inšpektor.

8. Stalna navodila
Izvod delovnega priročnika za KPK za veterinarje bo

izdelala Veterinarska uprava Republike Slovenije.

9. Diagnostični laboratoriji
9.1. Diagnostični laboratorij za KPK je:
Veterinarski inštitut Slovenije
Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Enota za virologijo
SI-1115 Ljubljana, Gerbičeva 60, p.p. 3425
9.2. Laboratorij lahko izvaja vso potrebno diagnostiko

za KPK:
– izolacija virusa KPK na celični kulturi PK-15,
– dokazovanje nevtralizacijskih protiteles na celicah PK-

15 z referenčnim virusom KPK Alfort/187,
– dokazovanje celokupnih protiteles s testom ELISA,
– dokazovanje antigena virusa KPK s testom ELISA,
– dokazovanje virusne nukleinske kisline s testom RT-

PCR,
– določanje nukleotidnega zaporedja produktov RT-

PCR (tipizacija virusa KPK),
– laboratorij obvlada tudi diagnostiko Afriške prašičje

kuge, ki je potrebna pri postavljanju diferencialne diagnoze
(izvajanje diagnostike z inaktiviranimi, nekužnimi reagenti),

– laboratorij od leta 1995 sodeluje v interlaboratorijski
kontroli KPK, ki jo vsako leto izvaja Evropska unija.

9.3. Laboratorijske kapacitete
Laboratorij še nima pooblastila za izvajanje celotne di-

agnostike KPK.
Tedenske kapacitete za dokazovanje:
– protiteles so: 5000–10 000 serumskih vzorcev;
– izolacije virusa: 200 vzorcev;
– dokazovanje virusnega antigena: 3000 vzorcev.

Kapacitete veljajo samo v primeru, če se opusti vse
ostalo delo, ki ga opravlja Enota za virologijo.

Laboratorij lahko v primeru potrebe po večjem številu
preiskav na KPK poskuša organizirati izvajanje diagnostike
tudi v drugih laboratorijih VIS, ki opravljajo ELISA teste (Inšti-
tut za zdravstveno varstvo prašičev).

10. Cepljenje v nujnih primerih
10.1. V Republiki Sloveniji se še izvaja cepljenje večje-

ga dela populacije domačih prašičev s sevom K-lapinizirane-
ga virusa KPK. Po prenehanju rutinskega cepljenja proti
KPK se bo vakcinacija lahko uporabljala v skladu z določili
navodila samo v nujnih primerih, ko obstaja nevarnost ne-
nadzorovanega širjenja bolezni. V teh primerih je predvidena
uporaba markirane (delecijske) vakcine.

10.2. Priročnik za izvedbo cepljenja bo pripravila Vete-
rinarska uprava Republike Slovenije.

11. Programi usposabljanja
11.1. V okviru rednega izobraževanja veterinarjev VURS

so v programu 2-krat letno izobraževanja glede zakonodaje,
nadzora nad kužnimi boleznimi v državi in načrtov ukrepov v
primeru pojava posebno nevarnih kužnih bolezni.

11.2. V programu je izpeljava simulacijske vaje izbruha
KPK.

12. Obveščanje in osveščenost o bolezni
– VIS vsako leto pripravlja predavanja/predstavitve;
– VURS in VZS organizirata predavanja za prosvetljeva-

nje imetnikov živali in drugih organizacij.

BANKA SLOVENIJE

3779. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 25. 9. do 1. 10.
2000

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem ob-
dobju (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.

S E Z N A M
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno

okolje v obdobju od 25. 9. do 1. 10. 2000

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

Amba co. d.o.o. 05100-8000030062
ARK Maja D.O.O. 04751-0000100591
Arxel d.o.o. 05100-8000026473
Blago-mix d.o.o. 02027-0019082234
Emo kemija d.o.o. 06000-0073352087
GD, Podjetje za gradbeno

dejavnost, d.o.o. 26331-0017222523
Glin IPP d.o.o. 03117-1010389776
Hoedlmayr d.o.o. 30000-0080089347
Integral Stojna d.o.o. 03113-1008213777
Iris mednarodna trgovina d.o.o. 05100-8000067407
Jera mix, d.o.o. 02921-0014569347
Kimi d.o.o. 03131-1005934850
Kindlhofer d.o.o. 06000-0058683844
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

Lorcos Kozmetika d.o.o. 29000-0003280882
Mcdonald’s Slovenija d.o.o. 29000-0003119765
Meblo Iverka d.o.o. 14000-0582758234
Meblo Iverka d.o.o. 03130-1012046384
Mega Metal d.o.o 25100-9700267102
Mineral, d.d. 02921-0015746345
MURENC TRADE d.o.o. 04750-0000100446
NAVIGO d.o.o. 17000-0000024675
Pablo d.o.o. 24100-9003964839
Pami d.o.o. 14000-0582122302
Parks 1 d.o.o. 30000-0002834764
PIL IMPEX d.o.o 04753-0000100687
Resinex d.o.o. 30000-0003913404
SGP Zidgrad d.d. 14000-0507595553
Sijaj d.d. 26331-0019349733
SKB Nepremičnine & Leasing d.o.o. 03100-1007641629
Unilever Slovenija d.o.o. 29000-0055035814
Volk&volk d.o.o. 30000-0002352771
Zts intershop d.o.o. 30000-0080083818

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 19. septembra 2000.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banke Slovenije

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

3780. Sklep o razrešitvah in imenovanjih

Na podlagi sklepa 7. seje Republiške volilne komisije z
dne 1.  10. 1997 v zvezi z določbami 33. in 34. člena
zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 44/92,
60/95 in 67/97 – odločba US) izdajam

S K L E P E
o razrešitvah in imenovanjih

v 3. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Štefan CASAR
se imenuje:
– za člana:
Franc NOVAK, roj. 1943, Banovci 2/b, Veržej.

v 6. okrajni volilni komisiji 8. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika predsednice:
Peter MARINKOVIČ
se imenuje:
– za namestnika predsednice:
Andrej HUSAR, roj. 1944, Vodovodna 6, Gornja Rad-

gona

v 1. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednika:
Marija LEVSTEK-ZABUKOVEC
– dolžnosti člana:
Zdravko KLEMEN
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Zora NOČ, roj. 7.  6. 1960, Dolenje Jezero 14, Cer-

knica.
– za članico:
Olga SMODILA, roj. 1960, Postojnska 7, Rakek

v 10. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Andrej OREL
– dolžnosti namestnice predsednika:
Darinka KOGOJ
se imenuje:
– za predsednico:
Darinka KOGOJ, Ul. Andreja Kumarja11, Rožna doli-

na, Nova Gorica
– za namestnico predsednika:
Valentina MARKIČ, Ul. Bratov Hvalič 70, Nova Gorica

v 9. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Pavel BUDIN
– dolžnosti namestnice predsednika:
Valentina MARKIČ
– dolžnosti člana:
Marjan PINTAR
se imenuje:
– za predsednika:
Andrej OREL, Vipavska cesta 17, Rožna dolina, Nova

Gorica
– za namestnika predsednika:
Marjan PINTAR, roj. 1959, Ul. 15. septembra 12, No-

va Gorica
– za članico:
Irena HAREJ, Zalošče 29 e, Dornberk

v 10. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika člana:
Sašo BOSNIČ, Cesta Cirila Kosmača 80, Šmartno pod

Šmarno Goro

v 5. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Jožef Kapun
se imenuje:
– za člana:
Borut MIDLIL, roj. 17. 2. 1963, Ul. Janka Semeca 68,

Maribor

v 7. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se imenuje:
– za namestnico člana:
Bojana ŠMIRMAUL, roj. 16. 5. 1956, Nad čreto 23,

Kamnica
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v 10. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Edita ŽIVEC
– dolžnosti člana:
Alojz CRNKOVIČ
se imenuje:
– za predsednico:
Sonja NOVAK, roj. 17. 6. 1964, Kajnčičeva 5, Mari-

bor
– za člana:
Dušan NAJDIČ, roj. 1948, Arnolda Tovornika 9, Mari-

bor

v 11. okrajni volilni komisiji 4. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Mojca SMREKAR TOMELJ
se imenuje:
– za predsednico:
Anita JANJOŠ, roj. 1965, Neubergerjeva 21, Ljubljana

v 4. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika predsednice:
Alojz MAROLT
se imenuje:
– za namestnika predsednice:
Klemen KASTELIC, roj. 1973, Zgornje Bitnje 204,

Žabnica

v 5. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Igor MOKOREL
se imenuje:
– za predsednico:
Marjeta DVORNIK, roj. 1963, Nazorjeva ul. 2, Kranj

v 10. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednice:
Irma PAVLINIČ KREBS
se imenuje:
– za namestnico predsednice:
Frančiška PORI, roj. 1955, Na produ 43, Prevalje

v 4. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednika:
Dragica KOTNIK
se imenuje:
– za namestnico predsednika:
Vanja BAŽEC, roj. 1972, Frenkova cesta 4, Pobegi

v 5. okrajni volilni komisiji 2. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednice:
Marinela MARAS
– dolžnosti namestnice predsednice:
Natalija SAKAL
– dolžnosti člana:
Boris STRLE
– dolžnosti namestnice člana
Tea STOPAR
– dolžnosti članice:
Barbara LOVREČIČ

se imenuje:
– za predsednico:
Natalija SAKAL, roj. 1967, Erjavčeva 24, Koper
– za namestnico predsednice:
Marinela MARAS, roj. 1962, Beblerjeva 8, Koper
– za člana:
Radislav KRAŠNA, roj. 1934, Jadranska cesta 78,

Ankaran
– za namestnika člana:
Dušan ŠTROMAR, roj. 1934, Ulica OF 16, Koper
– za člana:
Andrej KUKEC, roj. 1973, Kampel 65, Koper

v 2. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se imenuje:
– za namestnika člana:
Andrej MATTIAS, roj. 1952, Turnovše 14, Vrhnika

v 7. okrajni volilni komisiji 6. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti predsednika:
Silvester ZAGRAJŠEK
– dolžnosti namestnika predsednika:
Ivan KOVAČ
– dolžnosti namestnice člana:
Eva ŠPAN
se imenuje:
– za predsednika:
Ivan KOVAČ, roj. 1959, Log 45, Boštanj
– za namestnika predsednika:
Silvester ZAGRAJŠEK, roj. 1951, Ul. Heroja Maroka

23, Sevnica
– za namestnico člana:
Petra POZDEREC, roj. 1972, Naselje heroja Maroka

17, Sevnica

v 10. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Stanko PRISTOVNIK
se imenuje:
– za članico:
Ljudmila KOREN, roj. 1947, Pot na okope 21, Maribor

v 7. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti člana:
Milan GASPARI
se imenuje:
– za člana:
Marko POLIČ, roj. 23. 1. 1946, Valvazorjeva 7, Ljub-

ljana
– za namestnika člana:
Janko ŠTAJNBAHER, roj. 27. 1. 1949, Pod hribom

54, Ljubljana

v 4. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti članice:
Katja FLORJANČIČ
se imenuje:
– za članico:
Bojana KOŠIČEK, roj. 1. 6. 1974, Ul. Dolenjskega

odreda 39, Ivančna Gorica
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v 6. okrajni volilni komisiji 3. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnice predsednice:
Maja TRATAR
– dolžnosti člana:
Anton POTOČNIK
se imenuje:
– za namestnico predsednice:
Tanja PLEŠKO, roj. 3. 3. 1972, Ul. Bratov Učakar

102, Ljubljana
– za člana:
Sašo PERGAR, roj. 2.  11. 1966, Reboljeva 2, Ljubljana

v 6. okrajni volilni komisiji 1. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Tomaž HRIBERNIK
se imenuje:
– za namestnika člana:
Marko KOVAČIČ, roj. 3. 9. 1960, Dražgoška ul. 6,

Kranj

v 2. okrajni volilni komisiji 7. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Milan BORKO
se imenuje:
– za namestnika člana:
Franc CINTAVER, roj. 26. 10. 1935, Špidlerjeva ul.

22, Slovenska Bistrica

v 7. okrajni volilni komisiji 5. volilne enote
se razreši:
– dolžnosti namestnika člana:
Ana Roza HRIBAR
se imenuje:
– za namestnika člana:
Jože PEČEČNIK, roj. 22. 3. 1945, Velenje, Laze 53

Št. 1-1/96-1/00
Ljubljana, dne 15. septembra 2000.

Predsednik RVK
Anton Gašper Frantar l. r.

3781. Sklep o imenovanju volilne komisije 9. volilne
enote, ki obsega območje občin Koper, Izola,
Piran za volitve poslanca italijanske narodne
skupnosti (sedež: Koper), se imenujejo

Na podlagi 33. in 34. člena zakona o volitvah v Državni
zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95 in 67/97 – odločba
US) je Republiška volilna komisija na 39. seji dne 23. 8.
2000 sprejela

S K L E P
o imenovanju volilne komisije 9. volilne enote, ki

obsega območje občin Koper, Izola, Piran za
volitve poslanca italijanske narodne skupnosti

(sedež: Koper), se imenujejo

za predsednika:
Aleš ARH, roj. 1961
Koper, Prisoje 6

za namestnika predsednika:
Meri MIKAC, roj. 1967
Koper, Sončna ul. 7

za člana:
Dario APOLLONIO, roj. 1950
KOPER, Cesta med vinogradi 19

za namestnika člana:
Claudio ANTONAZ, roj. 1943
KOPER, Kolarska ul. 18

za člana:
Claudio GEISSA, roj. 1956
KOPER, Gregorčičeva ul. 6 a

za namestnika člana:
Lino CERNAZ, roj. 1940
KOPER, Ul. Sergeja Mašere 1

za člana:
Sandro KRAVANJA, roj. 1961
PIRAN, Gregorčičeva ul. 43

za namestnika člana:
Samanta ORLANDO, roj. 1975
IZOLA, Ob starem zidovju 11

Št. 1-1/96-9
Ljubljana, dne 24. avgusta 2000.

Predsednik RVK
Anton Gašper Frantar l. r.

3782. Sklep o imenovanju volilne komisije 10. volilne
enote, ki obsega območje občin Murska Sobota
in Lendava za volitve poslanca madžarske
narodne skupnosti (sedež: Lendava), se
imenujejo

Na podlagi 33. in 34. člena zakona o volitvah v Državni
zbor (Uradni list RS, št. 44/92, 60/95 in 67/97 – odločba
US) je Republiška volilna komisija na 39. seji dne 23. 8.
2000 sprejela

S K L E P
o imenovanju volilne komisije 10. volilne enote,

ki obsega območje občin Murska Sobota in
Lendava za volitve poslanca madžarske narodne

skupnosti (sedež: Lendava), se imenujejo:

za predsednika:
Milan REGVATA, roj. 1958
Črtomirjeva 8, Černelavci

za namestnico predsednika:
Darinka PUŠENJAK, roj. 1956
Sončna 10, Murska Sobota

za člana:
Terezija BIRO, roj. 1959
Kranjčeva 49, Lendava
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za namestnika člana:
Aranka FÜLE, roj. 1969
Dobrovnik 158, Dobrovnik

za člana:
László GÖNCZ, roj. 1960
Dolga vas 88, Lendava

za namestnika člana:
Štefan BOGDAN, roj. 1959
Motvarjevci 2/b, Prosenjakovci

za člana:
György TOMKA, roj. 1943
Glavna ul. 16, Lendava

za namestnika člana:
Ferenc SZABÓ, roj. 1946
Dolina 19/c, Lendava

Št. 1-1/96-10
Ljubljana, dne 24. avgusta 2000.

Predsednik RVK
Anton Gašper Frantar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

3783. Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre na
srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom Hitra
srečka, številka pogodbe 471-9/97 z dne 29. 12. 1998,
delniška družba Športna loterija in igre na srečo, d.d., ob-
javlja

D O D A T E K
k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

1
Začetek prodaje srečk 15. serije igre Hitra srečka je

21. 9. 2000.

2
Zadnji dan prodaje srečk 15. serije igre Hitra srečka je

20. 9. 2001.

3
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 15. serije srečk igre

Hitra srečka je 20. 12. 2001.

Št. 270/00
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
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OBČINE

GORNJI PETROVCI

3784. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Gornji Petrovci, ki zajema naselje
Gornji Petrovci in Peskovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendu-
mu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odl. US, 38/96 in 43/96) in 59. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 68/98) je Svet krajevne
skupnosti Gornji Petrovci na seji dne 4. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za Krajevno skupnost Gornji
Petrovci, ki zajema naselje Gornji Petrovci in

Peskovci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Gornji
Petrovci, ki zajema naselje Gornji Petrovci in Peskovci.

2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporablje-

na za:
– izgradnjo ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje vaških in poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kabelskega TV omrežja v Pe-

skovcih,
– sofinanciranje društev in delovanja KS.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000, od

7. do 19. ure na volišču v vaški dvorani v Gornjih Petrovcih
in na volišču v gasilskem domu v Peskovcih.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2006.

5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Gornji
Petrovci in vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še
niso vpisani v splošni volilni imenik.

Pravico glasovati na referendumu imajo tudi lastniki
vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš na območju Krajev-
ne skupnosti Gornji Petrovci, ki nimajo stalnega prebivališča
na območju KS Gornji Petrovci, za njih se izid glasovanja
ugotavlja posebej.

Pravico glasovati na referendumu imajo tudi obrtniki
oziroma samostojni podjetniki, ki nimajo stalnega bivališča v
KS Gornji Petrovci, imajo pa sedež dejavnosti na območju
KS Gornji Petrovci.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče na območju Krajevne skupnosti Gornji Petrovci
ter lastniki vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš na obmo-
čju Krajevne skupnosti Gornji Petrovci ter obrtniki in samo-
stojni podjetniki, ki nimajo stalnega prebivališča na območju
Krajevne skupnosti Gornji Petrovci.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-
skega in pogodbenega dela,

– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavno-
sti,

– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samo-
stojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sede-
žem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Gornji Pet-
rovci,

– 1% od pokojnin,
– 2.000 SIT mesečno občani s stalnim prebivališčem

na območju KS Gornji Petrovci, ki so na začasnem delu v
tujini,

– 500 SIT mesečno od vikendov, vinskih kleti in počit-
niških hiš zgrajenih na območju KS Gornji Petrovci.

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS,
št. 35/85 in Uradni list RS, št. 48/96).

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nado-
mestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorar-
jev pri vsakem izplačilu.

Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtego-
valo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slove-
nije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.

Obrtniki in samostojni podjetniki bodo samoprispevek
plačevali pri obračunu oziroma pri plačilu prispevkov in dav-
kov.

Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Gornji Petrovci dostaviti se-
znam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine ter lastniki viken-
dov, vinskih kleti in počitniških hiš, plačujejo samoprispevek
dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Gornji Petrov-
ci, in sicer do 30. 6.  za prvih šest mesecev in do 31. 12. za
drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Gor-
nji Petrovci pošlje zavezancem položnice za plačilo.

9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz mese-

ca septembra 2000 ocenjen na ca. 30,000.000 SIT. S
krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvi-
doma 17,500.000 SIT.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Gornji Petrovci št. 51900-842-031-82502, s pri-
pisom “samoprispevek KS Gornji Petrovci“.
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10. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki

so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

11. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

12. člen
Vrstni red izvajanja programa določi Svet KS Gornji

Petrovci.

13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet KS Gornji
Petrovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru obča-
nov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet – Podružnica Murska
Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Dav-
čni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristoj-
nosti.

14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci s tajnim

glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Gornji Petrovci

GLASOVNICA
Za glasovanje na referendumu, dne 15. oktobra 2000,

o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet
let, to je od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2006, na območju KS
Gornji Petrovci za financiranje naslednjih programov:

– izgradnja ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje vaških in poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kabelskaga tv omrežja v Pe-

skovcih,
– sofinanciranje društev in delovanja KS

GLASUJEM
“ZA“ “PROTI“

Glasujete tako, da obkrožite besedo “ZA“, če se stri-
njate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo
“PROTI“, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.

15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Gornji Petrovci.

16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

Št. 1/2000
Gornji Petrovci, dne 6. septembra 2000.

Predsednik
Sveta krajevne skupnosti

Gornji Petrovci
Aleksander Bencik l. r.

HAJDINA

3785. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Hajdina za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 – odločba US, 56/98) in 30. člena
statuta Občine Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj,
št. 2/99) je Občinski svet občine Hajdina na 16. redni seji
dne 12. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Hajdina za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Hajdina za leto 2000

(Uradni list RS, št. 14/00) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

»Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2000
znašajo 346,914.000 SIT, in sicer v:

bilanci prihodkov in odhodkov
– skupaj prihodki 346,914.000 SIT,
– skupaj odhodki 357,363.406 SIT,
– proračunski primanjkljaj –10,449.406 SIT.
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna

in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in od-
hodkov, ki je sestavni del odloka.«

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-01/2000
Hajdina, dne 12. septembra 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

3786. Odlok o priznanjih Občine Hajdina

Na podlagi 16. člena statuta Občine Hajdina (Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS, št.
109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 16. redni seji
dne 12. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Hajdina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Hajdina, posto-

pek, način podeljevanja priznanj in način vodenja evidence
podeljenih priznanj.

2. člen
Občina Hajdina podeljuje priznanja občanom, drugim

posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in skupi-
nam, združenjem in drugim pravnim osebam za dosežke na
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področju gospodarstva, šolstva, kulture, znanosti, športa,
ekologije, zaščite in reševanja ter na drugih področjih člove-
kove ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejše-
mu in popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za
razvoj in ugled Občine Hajdina.

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

3. člen
Občina Hajdina podeljuje naslednja priznanja:
1. »ČASTNI OBČAN« ima pomen priznanja za življenj-

sko delo posameznika.
2. »PRIZNANJE OBČINE HAJDINA« ima pomen prizna-

nja za dosežke v večletnem obdobju.
3. »ZLATA PLAKETA OBČINE HAJDINA« ima pomen

priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih po-
dročjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.

4. »ZAHVALNA LISTINA« ima pomen za posebne za-
sluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v občini.

5. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE HAJDINA« ima po-
men osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvet-
nem, športnem in tudi na drugih področjih ustvarjalnosti v
obdobju zadnjega leta.

6. »PRIZNANJE ZA NAJLEPŠE UREJENO VAŠKO
SKUPNOST«.

7. »PRIZNANJE ZA NAJLEPŠE UREJENE OBJEKTE«.

4. člen
Najvišje častno priznanje Občine Hajdina je »ČASTNI

OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo živ-
ljenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na
znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgoj-
no-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humani-
tarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezni-
ku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu
in uveljavitvi Občine Hajdina, da ima to trajni pomen.

Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi dru-
gemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.

Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listi-
no v velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa,
s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo grb občine, ter
štampiljka oziroma pečat občine. Priznanje »častni občan«
naj bo namenu primerno uokvirjeno.

5. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je »PRIZNANJE OB-

ČINE HAJDINA«. Ta listina se podeljuje tistim posamezni-
kom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosež-
ke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kul-
turnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v večletnem
obdobju. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali
tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben
pomen za razvoj in napredek Občine Hajdina.

Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je
priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko
ali pa pečatom, izdelana je umetniško na F = A3 in je
namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se lahko vsako leto,
vendar v največ treh primerih.

6. člen
»ZLATA PLAKETA OBČINE HAJDINA« ima pomen priz-

nanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj ime-
novanih področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovin-
ska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemelji-
tve s katero je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni
sredini. Nje velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno v
posebni šatulji, spremlja jo odločba o priznanju. Zlato plake-

to lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne
osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh
primerih.

7. člen
»ZAHVALNA LISTINA« ima pomen priznanja za pose-

bne zasluge in dejanja na vseh področjih dela in življenja v
občini.

To priznanje vsebuje utemeljitev sklepa s katerim je
priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko
ali pa pečatom, izdelana je umetniško na F = A4 in je
namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se lahko vsako leto.

8. člen
»PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE HAJDINA« ima pomen

osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini.
Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih
primerih tudi ostalim, bodisi na občinskem prazniku, bodisi
priložnostno.

II. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ

9. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji za podelitev priznanj

Občine Hajdina so lahko občani, politične stranke, vaške
skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in sku-
pnosti.

10. člen
Priznanja Občine Hajdina se podeljujejo na podlagi

javnega razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi župan
na ustrezen način v javnih glasilih enkrat letno, najkasneje
dva meseca pred občinskim praznikom za tekoče leto, v
primeru podelitve za leto 2000 pa 15 dni pred občinskim
praznikom.

Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma pre-

dlog,
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude oziroma

predlogi.
Kandidate za 5. stopnjo priznanja lahko izbere župan

po lastni presoji.

11. člen
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja ter

osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

12. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

obravnava pobude za podelitev priznanj najkasneje v 30
dneh po prejemu pobude.

Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno

utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, ob-

činske organe ali druge ustrezne organizacije.



Stran 9970 / Št. 84 / 22. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije

III. NAČIN PODELITVE PRIZNANJ

13. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep o podelitvi priznanj in

ga posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.

14. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med

seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega
pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje
besedilo sklepa o podelitvi.

Priznanja se izroči na svečani seji občinskega sveta,
ob praznovanju občinskega praznika, lahko pa tudi na sve-
čan način ob posebnih slovesnostih ali s svečanim spreje-
mom ob dogodkih in datumih, pomembnih za občino ali
dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje takšnemu datumu.

IV. NAČIN VODENJA EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ

15. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem priznanj opravlja Občinska uprava občine Hajdina. Ce-
lotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na
vpogled pri občinski upravi.

16. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj

kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o pre-

jemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi

priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja.

17. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski

svet v proračunu za vsako leto posebej.

V. KONČNA DOLOČBA

18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-04-2000
Hajdina, dne 12. septembra 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

LENART

3787. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja, za
katerega je bil sprejet zazidalni načrt dela
industrijske cone v Lenartu za podjetje Klemos,
Livarna in Unior

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 34/99), 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,

37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 22. in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in
74/98) je Občinski svet občine Lenart na 14. seji dne 27.
julija 2000 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za del območja, za katerega

je bil sprejet zazidalni načrt dela industrijske
cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in

Unior

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme zazidalni načrt za del obmo-

čja, za katerega je bil sprejet zazidalni načrt dela industrijske
cone v Lenartu za podjetja Klemos, Livarna in Unior, ki ga je
pod št. 15/98 - ZN/LT v maju 2000 izdelala ZEU - Družba
za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota.

2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualne opise in

grafične prikaze, ki se nanašajo na mejo območja ter na
lego, potek, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.

Tekstualni del obsega:
1. Splošni del
2. Opis in utemeljitev prostorskih pogojev za realizacijo

po posameznih področjih
3. Soglasja pristojnih organov.
Grafični del obsega:
I. Prikaze iz prostorskih sestavin planskih aktov
1. Izrez iz Družbenega plana M 1:5000
II. Prikaze prostorskih ureditev po

posameznih področjih
2. Kopija katastrskega načrta z območjem

obdelave M 1:500
3. Parcelacijski načrt M 1:500
4. Zakoličbena situacija M 1:500
5. Ureditvena situacija z zasnovo zelenih

površin M 1:500
6. Komunalna ureditev M 1:1000
7. Prometna situacija M 1:500
8. Varstvo pred naravnimi in drugimi

nesrečami M 1:500

II. OBSEG, NAMENSKA OPREDELITEV OBMOČJA

3. člen
Območje obdelave, za katerega se sprejema zazidalni

načrt, je razvidno iz grafičnih prilog navedenih v 2. členu
tega odloka in obsega parcele št. 93, 94, 95/1, 95/2, 96,
97, 98, 99, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 in
110, vse k.o. Lenart.

4. člen
Znotraj območja zazidalnega načrta so predvidene na-

slednje dejavnosti:
– industrijska proizvodnja
– proizvodnja na obrtni ravni
– skladiščenje vseh vrst blaga
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– trgovina široke potrošnje na drobno in debelo
– splošne storitve
– gostinstvo.

5. člen
Gradnja stanovanjskih (oziroma poslovno-stanovanj-

skih) objektov je dovoljena ob zahodnem robu obravnavane-
ga območja (ob Kraigherjevi ulici).

III. POGOJI ZA IZRABO - OBLIKOVANJE POSEGOV V
PROSTOR

6. člen
Na območju zazidalnega načrta je dovoljen razvoj pred-

videnih dejavnosti, navedenih v 4. členu tega odloka, pod
naslednjimi pogoji:

– gradbene linije predvidenih objektov so razvidne iz
grafičnih prilog;

– tlorisne dimenzije predvidenih objektov ne smejo pre-
segati maksimalnih gabaritov, razvidnih iz grafičnih prilog,
navedenih v 2. členu tega odloka. Spremeniti jih je možno
pod pogoji, navedenimi v 17. členu tega odloka;

– maksimalni vertikalni gabarit predvidenih objektov ob-
sega največ dve proizvodni ali poslovni etaži nad terenom ter
strešne konstrukcije s primernim naklonom (10° do 25°);

– velikost funkcionalnih zemljišč, ki pripadajo posa-
meznemu objektu, je razvidna iz grafičnih prilog.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OBMOČJA

7. člen
Infrastrukturne ureditve se morajo izvajati po določilih

grafičnega lista št. 6 “Komunalna ureditev”. Vodi do objek-
tov se polagajo podzemsko. Infrastrukturni vodi območja se
z mestnimi infrastrukturnimi sistemi navežejo preko infra-
strukturnih vodov sosednjih območij.

1. Promet
Ceste se uredijo po trasah, kot je prikazano v grafičnih

prilogah. Minimalna širina asfaltne prevleke znaša 6 m.
2. Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ločenega kanalizacijskega si-

stema. Fekalni vodi se priključijo na obstoječe kanalizacij-
sko omrežje.

Meteorne vode se zbirajo in odvajajo v potok Velka.
Meteorne vode s cestnih površin se morajo odvajati preko
lovilcev olj.

3. Vodovod in hidrantno omrežje
Na območju je predvidena zgraditev sistema krožnega

vodovoda PEHD ∅ 110 s hidrantnim omrežjem, s priključi-
tvijo na obstoječi mestni vodovod.

4. Elektrika
Objekti bodo priključeni na novozgrajeno nizkonapeto-

stno razdelilno kabelsko omrežje obstoječih in novih tran-
sformatorskih postaj, zgrajenih v skladu z idejnim projek-
tom, katerega mora investitor naročiti pri Javnem podjetju
Elektro Maribor.

5. Javna razsvetljava
Uredi se javna razsvetljava ob predvidenih ulicah zno-

traj industrijske cone.
6. Informacijsko omrežje
Vodi informacijskega sistema (telefonski vodi, vodi ka-

belske televizije in morebitni drugi informacijski vodi) se
navežejo na obstoječe informacijsko omrežje. Vodi informa-
cijskega sistema se skupno vodijo v posebnih ceveh.

8. Javna higiena
Zbiranje odpadkov se uredi ločeno za vsak industrijski

objekt znotraj njegovega funkcionalnega zemljišča. Način
odvoza in odlaganja se določi v skladu z odlokom o ravnanju
z odpadki v Občini Lenart.

V primeru  postavitve proizvodnje, pri kateri bi nastajali
posebni ali nevarni odpadki, je potrebno v postopku pridobi-
tve lokacijskega dovoljenja določiti poseben režim shranje-
vanja in odvoza takšnih odpadkov.

8. člen
Predvideno je individualno ogrevanje posameznih ob-

jektov ali niza objektov. Predvidena je gradnja plinskih ko-
tlovnic ali kotlovnic na lahko kurilno olje.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV
V PROSTOR

Varovanje in izboljšanje delovnega okolja

9. člen
Odmiki med objekti morajo omogočati ustrezno oson-

čenje vseh objektov.

10. člen
Znotraj območja se izvaja III. oziroma IV. stopnja var-

stva pred hrupom. Predvidene dejavnosti ne smejo povzro-
čati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne (60 dbA, oziroma
70 dbA) in nočne (50 dbA, oziroma 70 dbA) ravni hrupa.

11. člen
Vsi obstoječi in predvideni proizvodni ter drugi objekti,

ki onesnažujejo okolje s prekomernimi emisijami, morajo biti
opremljeni z ustreznimi čistilnimi napravami.

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja za posamezne in-
dustrijske objekte je potrebno opraviti presojo vplivov pred-
videne proizvodnje na okolje.

12. člen
Dostopi in dovozi morajo omogočiti dovoz interventnih

vozil in izpolnjevati pogoje za varen umik. Oskrba s požarno
vodo se zagotovi preko predvidenega hidrantnega omrežja z
nadzemnimi hidranti.

13. člen
Deli parcel, ki ne služijo kot manipulacijske in parkirne

površine, se v največji možni meri zazelenijo. Za vsak posa-
mezni industrijski (obrtni, trgovski) kompleks je potrebno
pred izdajo gradbenega dovoljenja izdelati zasaditveni načrt,
ki bo upošteval zasaditev predvideno v grafičnem delu zazi-
dalnega načrta.

VI. ETAPNOST IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

14. člen
Zazidalni načrt predvideva etapno gradnjo. Objekti se

bodo gradili v skladu z interesi investitorjev. V prvi fazi se
predvideva gradnja objektov na severnem delu območja (ob
Kraigherjevi cesti). V naslednjih fazah se bodo gradili objekti
predvideni na južnem delu območja.

Gradnja predvidenih posameznih objektov je pogojena
z ureditvijo minimalne komunalne infrastrukture (ureditev us-
treznih dovozov, izvedba predvidenih komunalnih priključ-
kov do parcele).
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VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

15. člen
Poleg zahtev iz drugih določb tega odloka morajo inve-

stitorji posegov v prostor in izvajalci zazidalnega načrta upoš-
tevati:

– plodno zemljo, ki bo odstranjena zaradi gradnje no-
vih objektov, prometnih in manipulacijskih površin, je treba
uporabiti za ureditev zelenih površin,

– odpraviti v najkrajšem možnem času vse morebitne
škodljive posledice zaradi gradnje,

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev,

– evidentirati stanje obstoječe infrastrukture pred pri-
četkom gradnje,

– zagotoviti zavarovanje gradbišča.

16. člen
Pri izdelavi tehnične dokumentacije in izvedbi morata

investitor in izvajalec natančno upoštevati določila zazidalne-
ga načrta.

Če se pogoji v naslednjih etapah izvajanja zazidalnega
načrta spremenijo in niso več v skladu z osnovnimi določili
zazidalnega načrta, je potrebno le-tega novelirati.

Investitor in izvajalci morajo vse predvidene posege
izvesti tehnično neoporečno, ekološko sprejemljivo, varno
in ekonomsko opravičljivo, ter pri tem ne smejo poslabšati
razmer na sosednjih območjih.

Investitor in izvajalci predvidenih objektov in naprav
morajo pri izdelavi izvedbene dokumentacije in pri gradnji
upoštevati soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so
sestavni del zazidalnega načrta.

VIII. ODSTOPANJA

17. člen
Dopustna odstopanja od predvidenih tlorisnih gabari-

tov znašajo ± 2 m v smeri, ki ni omejena z gradbeno linijo.
Vsi objekti v enem nizu morajo biti enakih dimenzij.

Ker vsebina posameznih predvidenih objektov ni na-
tančno določena, so možna tudi večja odstopanja od grafič-
nih prilog, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstve-
na in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je
potrebno ponovno preveriti pogoje tega odloka z novo us-
trezno strokovno podlago pred izdajo lokacijskega dovolje-
nja. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso
bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.

IX. NADZOR

18. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

X. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri Uradu Občinske

uprave občine Lenart.

20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok

o zazidalnem načrtu dela industrijske cone v Lenartu za
podjetja Klemos, Livarna in Unior (Uradni list SRS, št. 6/88
in Uradni list RS, št. 67/95) v tistem delu, ki se nanaša na
območje, za katerega je sprejet ta zazidalni načrt.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-1/1998
Lenart, dne 27. julija 2000.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ.dipl. inž. l. r.

3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Lenart

Na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave RS, 61.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10//98 in 74/98), 3., 4.
in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93) 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja
RS, št. 32/93) ter 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Lenart na 14. seji
dne 27. 7. sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

gospodarskih javnih službah v Občini Lenart

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Lenart

(Uradni list RS, št. 6/95, 6/96, 53/96 in 13/98) se v 17.
členu v prvi alinei črta točka 2.

2. člen
V 17. členu se za tretjo alineo doda nova četrta alinea,

ki se glasi:
“– v občinskih javnih podjetjih, v katerih se opravljajo

javne službe oziroma z dajanjem koncesij, s katerimi se
zagotavlja opravljanje javnih služb, navedenih v točki 2  4.
člena tega odloka.”

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

listu Republike Slovenije.

Št. 353-4/94
Lenart, dne 27. julija 2000.

Župan
Občine Lenart

mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.
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LJUTOMER

3789. Odlok o spremembah in dopolnitvah
lokacijskega načrta kanalizacije Ljutomer

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
in 44/97), na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupra-
vi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) ter 14. člena statuta Občine Ljutomer
(Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer
na 17. seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah lokacijskega

načrta kanalizacije Ljutomer

1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba in dopolnitev

lokacijskega načrta kanalizacije Ljutomer, ki ga je izdelal
Zavod za ekonomiko in urbanizem Murska Sobota pod šifro
19/88-LN/LJ junija 1989 (Uradni list RS, št. 71/96).

Spremembe in dopolnitve odloka o lokacijskem načrtu
kanalizacije Ljutomer je izdelala LINIJA Jerica Mlinarič, s.p.
Ljutomer pod št. LN-70/00 julija 2000.

2. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se nana-

šajo na mikrolacijske pogoje kanala »Ž« v delu, ki se nanaša
na potek trase od Kidričevega naselja v Ljutomeru vse do
čistilne naprave, kjer se priključi na M kanal.

Sprememba trase kanala Ž je obdelana v grafični prilo-
gi, ki je sestavni del lokacijskega načrta. S spremembo in
dopolnitvijo lokacijskega načrta kanalizacije Ljutomer se
spremeni in dopolni:

– pregledna situacija trase kanala Ž M 1: 5000
– zakoličbena situacija trase kanala Ž M 1: 1000

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

lokacijskem načrtu za kanalizacijske zbiralnike v Ljutomeru
(Uradni list RS, št. 15/90).

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

dnem listu RS.

Št. 352-02-5/00-2778
Ljutomer, september 2000.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler inž., kmet. l. r.

3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Občine Ljutomer za leto 2000

Na podlagi 40. in 51. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) ter 14., 63. in 92. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet
občine Ljutomer na seji dne 15. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

proračunu Občine Ljutomer za leto 2000

1. člen
Spremeni se tretji člen odloka o proračunu Občine

Ljutomer za leto 2000 (Uradni list RS, št. 30/00) tako, da
se glasi:

Proračun Občine Ljutomer za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Prihodki skupaj 1,293.993.477
II. Odhodki skupaj 1,359.344.558
III. Proračunski primanjkljaj ali
presežek - 65,351.081
B) Bilanca finančnih terjatev in naložb
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačevanje dolgov 7,200.000
IX. Neto zadolževanje - 7,200.000
X. Spremembe sredstev na računih od tega:
stanje denarnih sredstev iz leta1998 16,554.616
stanje denarnih sredstev iz leta1999 55,996.465

Pregled prejemkov občinskega proračuna in njihovih
izdatkov, ki so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja je sestav-
ni del odloka.

V bilanco prihodkov in odhodkov so vključeni tudi pri-
hodki in odhodki ožjih delov Občine Ljutomer in Stanovanj-
skega sklada občine Ljutomer.

2. člen
V 5. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti

odstavek:
Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti so

odgovorni predsedniki krajevnih skupnosti. O prerazporedi-
tvi sredstev med postavkami posamezne krajevne skupnosti
med letom odločajo sveti krajevnih skupnosti, ki o tem sproti
obveščajo župana in občinsko upravo.

3. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek oziroma besedi-

lo:
Župan poleg z zakonom dovoljenih prerazporeditvah

proračunskih sredstev lahko prerazporedi sredstva proraču-
na na posameznem področju oziroma pri neposrednem upo-
rabniku med postavkami znotraj istega sklopa postavk kon-
tov skupin 40, 41, 42, 43 s sklepom:

1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi, ker planiranih
sredstev na določenih postavkah zaradi objektivnih razlogov
ne bo mogoče porabiti v proračunskem letu, na drugih
postavkah pa so izkazane potrebe po povečanju sredstev,

2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na
drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih,

3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realiza-
cija.

O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu.

4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
Župan lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki

bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, če je za ta namen
že odprta proračunska postavka in so za ta namen planirana
sredstva v proračunu tekočega leta, in sicer v naslednjem
največjem obsegu za posamezne namene:
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1. Pri tekočih odhodkih konta-40 in tekočih transferih
konta-41 obveznosti za posamezne namene ne smejo pre-
segati 25% teh pravic porabe v proračunu za leto 2000.

2. Pri investicijskih odhodkih konta-42 in investicijskih
transferih konta-43 obveznosti za posamezne namene ne
smejo presegati 75% teh pravic porabe v proračunu za leto
2000.

5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-1/00
Ljutomer, dne 19. septembra 2000.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

3791. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – Obv. razlaga,
73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US,
44/96 – Odl. US, 26/97 – dopolnitev, 70/97, 10/98,
68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 –
popr. sklepa US in 59/99 – Odl. US) ter 7., 14. in 86.
člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je
Občinski svet občine Ljutomer na 17. seji dne 15. 9. 2000
sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem do-

bru, ki so označene s parc. št. 1351/19 neplodno v izmeri
29 m2, parc. št. 1351/20 neplodno v izmeri 41 m2, parc.
št. 1351/21 neplodno v izmeri 50 m2, parc. št. 1351/22
neplodno v izmeri 52 m2, parc. št. 1351/23 neplodno v
izmeri 59 m2, parc. št. 1351/24 neplodno v izmeri 10 m2,
parc. št. 1351/25 vodotok v izmeri 61 m2 in parc. št.
1351/26 neplodno v izmeri 87 m2, neplodno v izmeri 10
m2, vodotok v izmeri 300 m2, vodotok v izmeri 83 m2 ter so
pripisane k seznamu II k.o. Ljutomer.

2. člen
Nepremičnine parc. št. 1351/19, 1351/20,

1351/21, 1351/22, 1351/23, 1351/24, 1351/25 in
1351/26 k.o. Ljutomer prenehajo imeti status dobrine v
javnem dobru in postanejo last Občine Ljutomer ter se vknji-
žijo pri ZKV št. 1870 k.o. Ljutomer.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-05-5/00-2760
Ljutomer, dne  8. septembra 2000.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

MEŽICA

3792. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda
Osnovna šola Mežica

Na podlagi 40., 41. in 140. člena zakona o organizaci-
ji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) ter 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 16/99) je Občinski svet občine Mežica na 17. redni seji
dne 12. 9. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in

vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola
Mežica

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Mežica, s sedežem v Mežici,

Trg svobode 1 (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ustanav-
lja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva pred-
šolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni in vzgojno-varstveni
zavod Osnovna šola Mežica (v nadaljevanju: zavod), v čigar
sestavo sodi:

– Enota vrtca Mežica.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Mežica.
Sedež zavoda: Partizanska 16, Mežica.
V sestavo OŠ Mežica sodi:
– Enota vrtca Mežica.

3. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

Zavod odgovarja s popolno odgovornostjo za svoje
obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki
so v pravnem prometu.

Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.

4. člen
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-

nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in predšolsko
vzgojo.

2. Pečat zavoda

5. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-

mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Mežica.

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm, z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v
pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in
dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam,
občanom, učencem in varovancem oziroma njihovim star-
šem.
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Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod
za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumen-
tacije.

6. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način

varovanja in uničenje določi ravnatelj.

3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

7. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja nje-

gov pomočnik (delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje
pooblasti ravnatelj). Pomočnik ravnatelja (pooblaščeni dela-
vec zavoda) ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravna-
telja.

Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

8. člen
Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so poobla-

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravlja.

V odnosih z banko in Agencijo RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, podpisujejo za zavod ravnatelj,
računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi pri Agenci-
ji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki jih
določi ravnatelj.

Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so poo-
blaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navede-
ni v tem statutu.

4. Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih in
vzgojno-varstvenih potreb

9. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po

osnovnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšol-
skih otrok na področju celotne Občine Mežica.

V Osnovni šoli Mežica, kjer je sedež zavoda se vpisuje
otroke v osnovno šolo, v dnevno predšolsko varstvo in v
druge oblike oskrbe otrok za celotno področje zavoda.

II. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen
Dejavnosti zavoda so:
– M/80.101 – dejavnost vrtcev,
– M/80.102- osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvaja-

nje je v javnem interesu.

11. člen
Zavod opravlja javnoveljavni izobraževalni program in

program za predšolske otroke, ki je sprejet na način in po
postopku, določenim z zakonom.

12. člen
Zavod je devetrazredna osnovna šola in opravlja vzgoj-

no-izobraževalno dejavnost od 1. do 9. razreda obvezne
osnovne šole.

Zavod izdaja spričevalo o uspehu in izobrazbi ki štejejo
kot javne listine.

Vrtec izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otro-
ke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo.

Lahko organizira dnevno varstvo otrok, predvsem od 3. leta
starosti, tudi v varstvenih družinah.

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljane dejavnosti gle-
de tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi pred-
pisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstve-
nega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkorišča-
nju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljane vpisanih
registriranih dejavnosti.

13. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne

posle samo v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register.

III. ORGANI ZAVODA

14. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja dolo-
či s pravili.

1. Svet zavoda

15. člen
Zavod upravlja svet, ki ga sestavljajo predstavniki usta-

novitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki star-
šev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet.
Predstavniki delavcev zavoda so izvoljeni, enega pred-

stavnika volijo delavci enote vrtca, enega tehnično-admini-
strativni delavci, enega predstavnika pa učitelji.

Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji pred-

sednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člane sveta

zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je pove-

zan s statusom njihovih otrok oziroma varovancev v zavodu.

16. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi

uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih progra-

mov,
– obravnava poročila o izobraževalni in vzgojni proble-

matiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca in

otroka,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami in obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,



Stran 9976 / Št. 84 / 22. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije

– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izo-
braževalnim delom v šoli in v vrtcu,

– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih
določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda, določa finančni
načrt in sprejema zaključne in periodične račune,

– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev de-
javnosti,

– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih,

– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– določa o najemu kreditov,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v

skupnosti zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in
računovodskih nalog za opravljanje drugih skupnih del,

– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti
zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

17. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v

svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred
iztekom mandatne dobe. Volitve opravijo najkasneje 15 dni
pred pretekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo.

Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija,

ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana
ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov
namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v
svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.

Volilna komisija je imenovana za dobo štirih let.

18. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima

najmanj desetina delavcev zavoda z aktivno volilno pravico
in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje 21 dni po dnevu razpisa volitev,
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.

19. člen
Glasovanje na voliščih vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena

tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak
delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kan-
didatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko
kandidatov se voli.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mo-
goče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi
glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih
je potrebno izvoliti. Volitve so veljavne, če se jih je udeležila
več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

20. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,

kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva
kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima
daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v
roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

21. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu

zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahte-
vo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindi-
kat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti
predloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpo-
klic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno
pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zahteva za odpoklic, v 30 dneh
razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v sve-
tu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovala večina delavcev, ki imajo aktivno
volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe odloka
in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet zavoda.

22. člen
Za volitve in odpoklic predstavnika delavcev v svetu

zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelo-
vanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sode-
lovanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

23. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-

telj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

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

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok in dolžnosti

učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev

in vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in spremembah pravic

otrok in obveznosti učencev,
– določa o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– določa o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodjo eno-

te vrtca,
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– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno
službo,

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi
predpisi.

24. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje

za vzgojitelja oziroma učitelja ali za svetovalnega delavca v
zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.

Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z
ministrom za šolstvo in šport. Mandat ravnatelja traja štiri
leta.

Svet zavoda si mora pred imenovanjem ali razrešitvijo
ravnatelja pridobiti mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbo-
ra ter ustanovitelja.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor o mnenju za imenovanje
ravnatelja glasuje tajno.

Če učiteljski zbor ali občina ne da mnenja v roku 20 dni
od dneva, ko je bila zanj zaprošena, lahko svet zavoda
imenuje ravnatelja brez tega mnenja.

25. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma nih-

če izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda
imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delav-
cev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar
največ za eno leto.

Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet
zavoda ne imenuje niti ravnatelja, niti vršilca dolžnosti ravna-
telja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih
dneh minister.

a) Pomočnik ravnatelja

26. člen
Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpol-

njuje pogoje za ravnatelja.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj,

potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje
učiteljskega in vzgojiteljskega zbora.

Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega
razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed stro-
kovnih delavcev zavoda.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi
ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

b) Vodja enote vrtca

27. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje

pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj pet let naziv men-
tor.

Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed
delavcev enote vrtca.

Vodja vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske na-
loge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z
opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji
delovnih mest in za katerega ga pisno pooblasti.

3. Strokovni organi

28. člen
Strokovni organi v zavodu so učiteljski zbor, vzgojiteljski

zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik in strokovni aktivi.
Učiteljski in vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni de-

lavci zavoda.

Učiteljski in vzgojiteljski zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, poveza-

nih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih progra-

mov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in izobra-

ževanja in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja in

pomočnika ravnatelja,
– določa o vzgojnih ukrepih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

29. člen
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki

opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem
oddelku.

Oddelčni učiteljski zbor:
– obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko v od-

delku,
– oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in tistimi,

ki težje napredujejo,
– odloča o vzgojnih ukrepih in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

30. člen
Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševa-
nje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, so-
deluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih
ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

31. člen
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta ozi-

roma predmetnih področij ter vzgojitelji in pomočniki vzgoji-
teljev.

Strokovni aktivi obravnavajo problematiko predmeta ozi-
roma predmetnega področja, usklajujejo merila za ocenje-
vanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe star-
šev in učencev ter opravljajo druge strokovne naloge, dolo-
čene z letnim delovnim načrtom.

Strokovni aktivi v vrtcih obravnavajo vzgojno delo, daje-
jo zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnava-
jo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge,
določene v letnem načrtu.

4. Svet staršev

32. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v

zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem

vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na
roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic staršev opravi ravnatelj.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstardardnih

storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja zavoda in

o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraže-

valni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobra-

ževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
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5. Svetovalna služba

33. člen
Zavod organizira, v skladu z normativi in standardi,

svetovalno službo, ki svetuje učencem in otrokom ter sode-
luje z učitelji in vzgojitelji in vodstvom šole pri načrtovanju,
spremljanju in evalaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju
vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno svetuje.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna slu-
žba posvetuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.

6. Knjižnica

34. člen
Zavod ima knjižnico.
Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obde-

luje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko
dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalne-
ga dela v zavodu.

Zavod ustanovi učbeniški sklad, čigar upravljanje dolo-
či minister.

Za učence, ki zaradi socialnega položaja ne morejo pla-
čati prispevka za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada,
zagotovi sredstva država v skladu z merili, ki jih določi minister.

V. ZAPOSLENI V ZAVODU

35. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavo-

du opravljajo učitelji, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, sve-
tovalni sodelavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z
njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za
nemoteno delovanje zavoda (v nadaljnjem besedilu: stro-
kovni delavci).

Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v
skladu z zakonom in javnoveljavnimi programi tako, da zago-
tavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem
strokovno avtonomni.

Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni je-
zik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugi-
mi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.

Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri
strokovnem izpitu. Pri učiteljih in vzgojiteljih, ki niso diplomi-
rali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižne-
ga jezika preverja ob prvi namestitvi.

Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce v pri-
merih ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi
minister, potem ko si je pridobil mnenje pristojnega strokov-
nega sveta.

Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela
opravljajo delavci določeni s sistemizacijo delovnih mest.

Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo
določeno s sistemizacijo delovnih mest, obvladati morajo
slovenski jezik.

36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri upravljanju in

uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod
uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo ter z zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v
svojem splošnem aktu.

Na prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev
zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest.
Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in
standardov ravnatelj, v soglasju s šolsko upravo, na obmo-
čju katere ima zavod sedež, za vrtec pa ravnatelj v soglasju z
ustanoviteljem.

Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta
pridobiti soglasje ministra.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA

37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,

s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter
sredstva in premoženje enote vrtca.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremič-
ninsko premoženje ali le to obremeniti s stvarnimi ali drugimi
bremeni brez soglasja ustanovitelja.

38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev,

sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, plačil staršev za
storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in
izdelkov ter donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih
virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s
prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravlja-
njem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih
dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo
materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije,
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v
zavodu določi minister.

Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavno-
sti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in
standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije
ustanovitelj oziroma država.

39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sred-

stva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in
drugimi viri, določenimi z zakonom.

Zavod lahko ustanovi šolski sklad ali sklad vrtca iz
katerega se financirajo dejavnosti posameznega razreda ali
starostne skupine vrtca, ki niso sestavina izobraževalnega
programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev za
nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda pouka
(vzgoje in varstva) in podobno.

Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz pri-
spevkov staršev, dotacij, zapuščin in drugih virov.

Sklad upravlja odbor, ki ima predsednika in šest čla-
nov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda.

Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavo-
da predlaga svet zavoda.

Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOST
ZAVODA

40. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno

subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.

VIII. NADZOR

41. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja
v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.

Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki
niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institu-
cije družbenega razvoja, določene z zakonom.
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42. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja

nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju zavoda.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

43. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v

drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati interno normativ-
no, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila
sprejema svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon. Pravila in drugi
splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v
neskladju s tem odlokom.

44. člen
Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-

telj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov

zavoda se določi s pravili zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavo-

da v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

46. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku določenem s tem odlokom.

Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan
uveljavitve zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne
dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika
dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima
srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma
pomočnika ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za
ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določ-
bo prvega odstavka 25. člena oziroma drugega odstavka
27. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj
kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je
opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja
najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziro-
ma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega od-
stavka 25. člena oziroma drugega odstavka 27. člena tega
odloka.

47. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnov-
na šola Mežica (Uradni list RS, št. 13/97) in odlok o ustano-

vitvi Javnega vzgojno-varstvenega zavoda Mežiške doline
(Uradni list RS, št. 68/99).

Št. 640-01-5/00
Mežica, dne 12. septembra 2000.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

MORAVSKE TOPLICE

3793. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje dela
Krajevne skupnosti Bogojina – za naselje
Bukovnica

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85, 48/86 ter Uradni list RS, št. 99/99 –
odl. US), 3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciati-
vi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list
RS, št. 38/96 in 43/96), 46.a člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 64. in 84. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99)
je Svet KS Bogojina na seji dne 8. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje dela Krajevne
skupnosti Bogojina – za naselje Bukovnica

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka v denarju za območje dela Krajevne skupnosti Bogo-
jina, za naselje Bukovnica.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za:
– sofinanciranje vodovodnega omrežja,
– asfaltno prevleko ceste v naselju Bukovnica,
– asfaltiranje ceste na pokopališče,
– tekoče vzdrževanje vaških poti in drugih infrastruktur-

nih objektov.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od 7.

ure do 19. ure v prostorih vaškega doma v Bukovnici.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik za naselje Bukovnica.
Referendum vodi Volilna komisija KS Bogojina, pri če-

mer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno

prebivališče v naselju Bukovnica.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena bodo samo-

prispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač in drugih prejem-

kov, ki imajo značaj plač,
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– 1% od neto pokojnin,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavno-

sti,
– 2% od neto plač obrtnikov,
– 2.000 SIT mesečno krajani, ki so stalno ali začasno

zaposleni v tujini.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, pla-

čujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.

7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po

določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 in Uradni list RS, št. 48/96).

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-

ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu. Kmetij-
skim proizvajalcem oziroma zavezancem za samoprispevek
od katastrskega dohodka bo obračunavala in odtegovala
samoprispevek pristojna izpostava DURS.

Ob vsakem plačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno Krajevni skupnosti Bogojina dostaviti seznam za-
vezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Bogojina.
Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo
dvakrat letno.

9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz mese-

ca avgusta 2000 ocenjen na ca. 5,000.000 SIT. S krajev-
nim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma
2,000.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se
določi s programom in finančnim načrtom Krajevne skupno-
sti Bogojina ob upoštevanju predloga Vaškega odbora Bu-
kovnica.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Bogojina št. 51900-842-078-82021.

10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

11. člen
Vrstni red izvajanja referendumskega programa določi

Svet krajevne skupnosti Bogojina ob upoštevanju predloga
Vaškega odbora Bukovnica.

12. člen
Za zbiranje sredstev, za izvajanje referendumskega pro-

grama in za nadzor je odgovoren Svet krajevne skupnosti Bo-
gojina, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter
pristojna izpostava DURS.

13. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno, s tajnim

glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Bogojina
naselje Bukovnica

GLASOVNICA
za glasovanje na referendumu dne 15. oktobra 2000 o

uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005, v naselju Bukovnica za finan-
ciranje naslednjih programov:

– sofinanciranje vodovodnega omrežja,
– asfaltno prevleko ceste v naselju Bukovnica,
– asfaltiranje ceste na pokopališče,
– tekoče vzdrževanje vaških poti in drugih infrastruktur-

nih objektov

GLASUJEM
“ZA“ “PROTI“

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA“, če se
glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziro-
ma besedo “PROTI“, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinja.

14. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Bogojina.

15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen
način.

Št. 006-03/00-1
Bogojina, dne 8. septembra 2000.

Predsednik
Sveta KS Bogojina

Andrej Benkovič l. r.

3794. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Filovci – za naselje Filovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85, 48/86 ter Uradni list RS, št. 99/99 –
odl. US), 3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciati-
vi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list
RS, št. 38/96 in 43/96), 46.a člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 64. in 84. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99)
je Svet KS Filovci na seji dne 4. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci – za
naselje Filovci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Filovci, ki
obsega naselje Filovci.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za:
– razširitev mrliške vežice in ureditev pokopališča,
– kanalizacijo,
– ureditev parkirnega prostora in parka,
– sofinanciranje dejavnosti društev v vasi,
– obnovo vodovodnega omrežja,
– asfaltiranje posameznih odsekov cest v vasi,
– tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– obnovo ostrešja in notranjosti vaške kapele,
– sanacijo in izkope jarkov ter vzdrževanje poljskih poti.
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3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od 7.

ure do 19. ure v prostorih vaško-gasilskega doma v Filovcih.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik za naselje Filovci.
Referendum vodi Volilna komisija KS Filovci, pri čemer

smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno

prebivališče v naselju Filovci.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena bodo samo-

prispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-

skega in pogodbenega dela,
– 2% od neto pokojnin,
– 3% od neto plače obrtnikov oziroma samostojnih

podjetnikov,
– 7,5% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavno-

sti,
– 20.000 SIT letno delavci na začasnem delu v tujini.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, pla-

čujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.

7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po

določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 in Uradni list RS, št. 48/96).

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-

ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu. Kmetij-
skim proizvajalcem oziroma zavezancem za samoprispevek
od katastrskega dohodka bo obračunavala in odtegovala
samoprispevek pristojna izpostava DURS.

Ob vsakem plačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno Krajevni skupnosti Filovci dostaviti seznam zave-
zancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samopri-
spevek na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Filovci.
Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo
dvakrat letno.

9. člen
Predvideni znesek zbranih sredstev v referendumskem

obdobju bo znašal 27,000.000 SIT, prav toliko pa tudi
poraba za navedeni petletni referendumski program.

Višina sredstev za posamezne namene se določi s pro-
gramom in finančnim načrtom Krajevne skupnosti Filovci.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Filovci št. 51900-842-078-82710.

10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

11. člen
Vrstni red izvajanja referendumskega programa določi

Svet krajevne skupnosti Filovci.

12. člen
Za zbiranje sredstev in za izvajanje referendumskega

programa ter za nadzor je odgovoren Svet krajevne skupnosti
Filovci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter
pristojna izpostava DURS.

13. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno, s tajnim

glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Filovci
naselje Filovci

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 15. oktobra 2000 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005, v naselju Filovci za financira-
nje naslednjih programov:

– razširitev mrliške vežice in ureditev pokopališča,
– kanalizacijo,
– ureditev parkirnega prostora in parka,
– sofinanciranje dejavnosti društev v vasi,
– obnovo vodovodnega omrežja,
– asfaltiranje posameznih odsekov cest v vasi,
– tekoče vzdrževanje komunalne infrastrukture,
– obnovo ostrešja in notranjosti vaške kapele,
– sanacijo in izkope jarkov ter vzdrževanje poljskih poti

GLASUJEM
“ZA“ “PROTI“

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA“, če se
glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziro-
ma besedo “PROTI“, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinja.

14. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Filovci.

15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen
način.

Št. 006-03/00-2
Filovci, dne 4. septembra 2000.

Predsednik
Sveta KS Filovci
Milan Varga l. r.

3795. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Moravske Toplice – za naselje
Moravske Toplice

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85, 48/86 ter Uradni list RS, št. 99/99 –
odl. US), 3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciati-
vi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list
RS, št. 38/96 in 43/96), 46.a člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 64. in 84. člena
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statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99)
je Svet KS Moravske Toplice na seji dne 12. 9. 2000
sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske
Toplice – za naselje Moravske Toplice

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Moravske
Toplice, ki obsega naselje Moravske Toplice.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena

za:
– ureditev in vzdrževanje vaških cest in poti,
– dograditev mrliških vežic ter ureditev in vzdrževanje

pokopališč,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov in na-

prav ter potokov in jarkov,
– asfaltiranje cest (Kot, Podov, Talian–Bencak, Stara

cesta, Moravske Gorice in del ceste za Dugi breg),
– ureditev pločnikov,
– obnovo in dograditev ulične razsvetljave,
– dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje vaško-gasilskih domov,
– sofinanciranje programa del in nakupa opreme za

požarno varnost in civilno zaščito,
– nakup zemljišča za potrebe športno-rekreativnega

centra v KS Moravske Toplice,
– plačevanje električne energije za objekte KS,
– združevanje sredstev za funkcionalne potrebe KS,
– financiranje drugih funkcionalnih obveznosti KS in

društev.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od

7. do 19. ure na naslednjih glasovnih mestih:
1. Moravske Toplice I., gasilski dom Moravske Toplice
obsega območje ulic: Levstikova ul., Ob igrišču, Delav-

ska ul., Kratka, Kranjčeva ul., Na bregu, Lešče, Brezje,
Brzinšček in del Dolga ul. (neparne hiš št. od 1 do 115 in
parne št. od 4 do 116).

2. Moravske Toplice II., vaško-gasilski dom – Zgornji
Moravci obsega območje ulic: Rumičev breg, Cuber, Mo-
ravske Gorice in Vinska graba ter del Dolge ulice (parne št.
od 200 do 264 ter neparne št. od 201 do 293).

4. člen
Izid glasovanja se ugotavlja skupno za volišče Morav-

ske Toplice I. in Moravske Toplice II.

5. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 5 let, in sicer od

1.  11. 2000 do 31. 10. 2005.

6. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo občani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik naselja Moravske Toplice.
Referendum vodi Volilna komisija KS Moravske Topli-

ce, pri čemer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih
volitvah in določila zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi.

7. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno

prebivališče v naselju Moravske Toplice.

Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:

– 1% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtor-
skega dela in pogodbenega dela,

– 1% od neto pokojnin,
– 2% od neto plač obrtnikov oziroma samostojnih po-

djetnikov,
– 4% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavno-

sti,
– 1.000 SIT mesečno prejemniki pokojnin iz tujine,
– 1.500 SIT mesečno krajani, ki so stalno ali začasno

zaposleni v tujini.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz več virov, plačujejo

samoprispevek od vsakega vira posebej.

8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci po do-

ločbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS,
št. 35/85).

9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali na-
domestil in pokojnin pri vsakem izplačilu.

Zavezancem za plačilo samoprispevka od katastrskega
dohodka bo obračunavala in odtegovala samoprispevek pri-
stojna izpostava DURS.

Ob vsakem plačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno Krajevni skupnosti Moravske Toplice dostaviti sez-
nam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter zavezanci in pre-
jemniki pokojnin iz tujine plačujejo samoprispevek dvakrat
letno na žiro račun Krajevne skupnosti Moravske Toplice, in
sicer do 31. 6.  za prvih šest mesecev in do 31.12. za
drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost poš-
lje zavezancem položnice za plačilo.

10. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz mese-

ca avgusta 2000 ocenjen na ca. 300 mio SIT. S krajevnim
samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 25
mio SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s
programom in finančnim načrtom Krajevne skupnosti Mo-
ravske Toplice.

Vrstni red izvajanja referendumskega programa določi
Svet krajevne skupnosti Moravske Toplice.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Moravske Toplice št. 51900-842-078-82469.

11. člen
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki

so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.

12. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

13. člen
Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s

samoprispevkom zbranih sredstev opravlja Svet krajevne
skupnosti Moravske Toplice, ki najmanj enkrat letno o tem
poroča zboru občanov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter
pristojna izpostava DURS, v okviru svojih pristojnosti.
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14. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno, s tajnim

glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Moravske Toplice
naselje Moravske Toplice

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 15. oktobra 2000 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za dobo pet let,
to je od 1.  11. 2000 do 31. 10. 2005, v KS Moravske
Toplice – v naselju Moravske Toplice za financiranje nasled-
njih programov:

– ureditev in vzdrževanje vaških cest in poti,
– dograditev mrliških vežic ter ureditev in vzdrževanje

pokopališč,
– ureditev in vzdrževanje komunalnih objektov in na-

prav ter potokov in jarkov,
– asfaltiranje cest (Kot, Podov, Talian–Bencak, Stara

cesta, Moravske Gorice in del ceste za Dugi breg),
– ureditev pločnikov,
– obnovo in dograditev ulične razsvetljave,
– dokončanje izgradnje kanalizacijskega omrežja,
– vzdrževanje vaško-gasilskih domov,
– sofinanciranje programa del in nakupa opreme za

požarno varnost in civilno zaščito,
– nakup zemljišča za potrebe športno-rekreativnega

centra v KS Moravske Toplice,
– plačevanje električne energije za objekte KS,
– združevanje sredstev za funkcionalne potrebe KS,
– financiranje drugih funkcionalnih obveznosti KS in

društev

GLASUJEM

“ZA“ “PROTI“

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA“, če se
glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziro-
ma besedo “PROTI“, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinja.

15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Moravske Toplice.

16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen
način.

Št. 006-03/00-3
Moravske Toplice, dne 12. septembra 2000.

Predsednik
Sveta KS Moravske Toplice

Štefan Kuhar l. r.

3796. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Noršinci – za naselje Noršinci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85, 48/86 ter Uradni list RS, št. 99/99 –
odl. US), 3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciati-
vi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US, Uradni list

RS, št. 38/96 in 43/96), 46.a člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 64. in 84. člena
statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99)
je Svet KS Noršinci na seji dne 14. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za Krajevno skupnost Noršinci –
 za naselje Noršinci

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Noršinci,
ki obsega naselje Noršinci.

2. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena

za:
– izgradnjo meteorne kanalizacije,
– izgradnjo pločnikov,
– ozelenitev in ureditev naselja,
– nujno vzdrževanje komunalne infrastrukture v uprav-

ljanju krajevne skupnosti,
– soudeležbo pri opremljanju društev in organizacij v

kraju,
– druge naloge KS.

3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000 od 7.

do 19. ure v prostorih gasilskega doma v Noršincih.

4. člen
Samoprispevek bo uveden za obdobje 4 let, in sicer od

1. 2. 2001 do 31. 1. 2005.

5. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo krajani, ki so

vpisani v splošni volilni imenik za naselje Noršinci.
Referendum vodi volilna komisija KS Noršinci, pri če-

mer smiselno uporablja določila zakona o lokalnih volitvah in
določila zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

6. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani, ki imajo stalno

prebivališče v naselju Noršinci.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena bodo samo-

prispevek plačevali v denarju v naslednji višini:
– 2% od neto plač zaposlenih v RS,
– 1% od neto pokojnin,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 2.000 SIT mesečno krajani, ki so stalno ali začasno

zaposleni v tujini.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, pla-

čujejo samoprispevek od vsakega vira posebej.

7. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci po

določbah 12. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85 in Uradni list RS, št. 48/96).

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-

ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač ali nadomestil in pokojnin pri vsakem izplačilu. Kmetij-
skim proizvajalcem oziroma zavezancem za samoprispevek
od katastrskega dohodka bo obračunavala in odtegovala
samoprispevek pristojna izpostava DURS.
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Ob vsakem plačilu oziroma nakazilu samoprispevka je
potrebno Krajevni skupnosti Noršinci dostaviti seznam zave-
zancev, za katere se nakazuje samoprispevek.

Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samopri-
spevek na poseben žiro račun Krajevne skupnosti Noršinci.
Krajevna skupnost pošlje zavezancem položnice za plačilo
dvakrat letno.

9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz mese-

ca avgusta 2000 ocenjen na ca. 25,000.000 SIT. S krajev-
nim samoprispevkom se bo v štirih letih zbralo predvidoma
9,500.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se
določi s programom in finančnim načrtom Krajevne skupno-
sti Noršinci.

S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo
v celoti namenila za izvajanje programa iz 2. člena tega
sklepa, zbirala pa se bodo na zbirnem računu Krajevne
skupnosti Noršinci št. 51900-842-078-82640.

10. člen
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačajo v roku,

se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov.

11. člen
Vrstni red izvajanja referendumskega programa določi

Svet krajevne skupnosti Noršinci.

12. člen
Za zbiranje sredstev, za izvajanje referendumskega pro-

grama in za nadzor je odgovoren Svet krajevne skupnosti
Noršinci, ki najmanj enkrat letno o tem poroča zboru obča-
nov.

Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet RS oziroma banka ter
pristojna izpostava DURS.

13. člen
Na referendumu glasujejo volilci neposredno, s tajnim

glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Noršinci
naselje Noršinci

GLASOVNICA

za glasovanje na referendumu dne 15. oktobra 2000 o
uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za obdobje od
1. 2. 2001 do 31. 1. 2005, v naselju Noršinci za financira-
nje naslednjih programov:

– izgradnjo meteorne kanalizacije,
– izgradnjo pločnikov,
– ozelenitev in ureditev naselja,
– nujno vzdrževanje komunalne infrastrukture v uprav-

ljanju krajevne skupnosti,
– soudeležbo pri opremljanju društev in organizacij v

kraju,
– druge naloge KS.

GLASUJEM
“ZA“ “PROTI“

Glasuje se tako, da se obkroži beseda “ZA“, če se
glasovalec strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka oziro-
ma besedo “PROTI“, če se z uvedbo samoprispevka ne
strinja.

14. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi

Krajevna skupnost Noršinci.

15. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v

Uradnem listu Republike Slovenije ter na krajevno običajen
način.

Št. 006-03/00-4
Noršinci, dne 14. septembra 2000.

Predsednik
Sveta KS Noršinci
Ludvik Sočič l. r.

VLADA

3797. Uredba o spremembi uredbe o prenehanju
veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih
podjetij za proizvodnjo električne energije

Na podlagi drugega odstavka 5. in 120. člena energet-
skega zakona (Uradni list RS, 79/99) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o prenehanju veljavnosti

uredb o preoblikovanju javnih podjetij za
proizvodnjo električne energije

1. člen
Drugi člen uredbe o prenehanju veljavnosti uredb o

preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne ener-
gije (Uradni list RS, št. 79/00) se spremeni tako, da se
glasi:

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

nem listu Republike Slovenije in se uporablja po uveljavitvi
družbenih pogodb družb iz 1. člena te uredbe.“

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

nem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 9. sep-
tembra 2000.

Št. 312-29/2000-2
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3798. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza
potnikov po železnici v notranjem potniškem
prometu

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in storitev za
katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št.
80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
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U R E D B O
o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po

železnici v notranjem potniškem prometu

1. člen
Cene prevoza potnikov po železnici v notranjem potni-

škem prometu, ki so bile oblikovane v skladu s predpisi in
uporabljene na tržišču na dan uveljavitve te uredbe, se dolo-
čijo kot najvišje.

2. člen
Ta uredba začne veljati 1. 10. 2000.

Št. 385-03/99-3
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3799. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
poštnih storitev

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99), 2. člena uredbe o listi blaga in storitev, za
katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št.
80/00) in 10. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list
RS, št. 35/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev

1. člen
Določijo se najvišje cene osnovnih poštnih storitev, in

sicer:

Vrsta storitve Cena v SIT

standardizirano pismo 20
nestandardizirano pismo

I. stopnja mase do 20 g 21
II. stopnja mase nad 20 g do 100 g 40

standardizirana dopisnica 20
nestandardizirana dopisnica 21

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev (Uradni list
RS, št. 26/00 in 64/00).

3. člen
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 384-07/99-4
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3800. Uredba o ustanovitvi zavodov za prestajanje
kazni zapora v Republiki Sloveniji

Na podlagi 204. in 266. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o ustanovitvi zavodov za prestajanje kazni

zapora v Republiki Sloveniji

1. člen
V Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih

sankcij se ustanovijo naslednji zavodi za prestajanje kazni
zapora:

1. Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kaz-
ni zapora Celje,

2. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni,
3. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig,
4. Zavod za prestajanje kazni zapora Koper,
5. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana,
6. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor.

2. člen
Območja posameznih zavodov za prestajanje kazni za-

pora se določijo z navodilom o razporejanju in pošiljanju
obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestaja-
nje kazni zapora, ki ga izda minister, pristojen za pravosodje.

3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo z delom kazen-

ski poboljševalni zavodi, ustanovljeni z 21. členom zakona o
izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78,
Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95,
10/98, 72/98, 26/99 in 22/00), njihove naloge pa pre-
vzamejo:

1. Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kaz-
ni zapora Celje – naloge Zaporov Celje in Kazenskega po-
boljševalnega doma za mladoletnike Celje,

2. Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni –
naloge Kazenskega poboljševalnega doma Dob pri Mirni,

3. Zavod za prestajanje kazni zapora Ig – naloge Ka-
zenskega poboljševalnega doma Ig pri Ljubljani,

4. Zavod za prestajanje kazni zapora Koper – naloge
Zaporov Koper,

5. Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana – nalo-
ge Zaporov Ljubljana,

6. Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – naloge
Zaporov Maribor in Odprtega kazenskega poboljševalnega
doma Rogoza – Maribor.

4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prevzame pravice in ob-

veznosti ter delavce, ki so opravljali naloge v kazenskih
poboljševalnih zavodih, Uprava Republike Slovenije za izvr-
ševanje kazenskih sankcij, kakor tudi opremo, prostore,
inventar, dokumentacijo in arhiv.

5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 250-01/2000-1
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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3801. Sklep o spremembi sklepa o organizaciji in delu
Javnega zavoda Kobilarna Lipica

Na podlagi 11. člena zakona o Kobilarni Lipica (Uradni
list RS, št. 29/69) izdaja Vlada Republike Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o organizaciji in delu

Javnega zavoda Kobilarna Lipica

1. člen
V 2. členu sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda

Kobilarna Lipica (Uradni list RS, št. 33/96 in 92/99) se
besedilo v celoti spremeni, tako da se glasi:

“Dejavnosti Kobilarne Lipica so:
1. A/kmetijstvo, in sicer:
– A/01.1 pridelovanje krmnih rastlin;
– A/01.22 živinoreja, od tega reja in vzreja konj;
– A/01.42 storitve za živinorejo brez veterinarskih sto-

ritev, od tega: pripuščanje, odvzem semena, osemenjeva-
nje, selekcija, rodovništvo, preizkušanje, oskrba živali;

2. DE/22 založništvo, in sicer:
– DE/22.11 izdajanje knjig;
– DE/22.15 drugo založništvo;
3. G/trgovina, in sicer:
– G/51 na debelo;
– G/51.21 s krmo za domače živali;
– G/51.23 z živimi živalmi;
– G/51.42 s konjsko in konjeniško opremo;
– G/51.57 s konjskim gnojem;
– G/52 na drobno, in sicer:
– G/52.11 v nespecializiranih prodajalnah pretežno z

živili;
– G/52. s konji;
– G/52.47 s knjigami, domačim in tujim dnevnim in

periodičnim tiskom, revijami, spominki in izdelki domače
obrti, pisalnimi potrebščinami, razglednicami, znamkami in
kovanci, turistično informativnim gradivom;

– G/52.481 s konjsko in konjeniško opremo;
– G/52.486 z umetniškimi izdelki;
4. H/gostinstvo, in sicer:
– H/55.11 dejavnost hotelov z restavracijo;
– H/55.301 dejavnost restavracij in gostiln;
– H/55.302 dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih

restavracij, picerij;
– H/55.401 točenje pijač in napitkov v točilnicah in

dnevnih barih;
– H/55.402 točenje pijač in napitkov v diskotekah in

nočnih barih;
– H/55.403 točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5. I/promet, in sicer:
– I/60.23 drug kopenski potniški promet;
– I/60.24 cestni tovorni promet;
– I/63.30 dejavnost potovalnih agencij in organizator-

jev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6. J/finančno posredništvo, in sicer:
– J/67.13 pomožne dejavnosti povezane s finančnim

posredništvom: od tega samo menjalnice;
7. K/najem in poslovne storitve, in sicer:
– K/71.401 izposojanje športne opreme;
– K/71.403 izposojanje drugih predmetov široke po-

rabe;
– K/73.102 raziskovanje in eksperimentalni razvoj na

področju tehnologije;
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
– K/74.843 druge poslovne dejavnosti, d.n.;

8. L/dejavnost javnih ustanov, in sicer:
– L/75.12 dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo sto-

ritve na področju kulture;
– L/75.13 dejavnost javnih ustanov za pospeševanje

poslovnih dejavnosti;
9. N/zdravstvo, in sicer:
– N/85.20 veterinarstvo;
10. O/rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti, in

sicer:
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne prireditve;
– O/92.52 dejavnost muzejev in varstvo kulturne dedi-

ščine;
– O/92.53 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter

naravnih rezervatov;
– O/92.61 obratovanje športnih objektov;
– O/92.623 druge športne dejavnosti;
– O/92.72 druge dejavnosti za sprostitev;
11. druge dejavnosti, za katere da soglasje Vlada Re-

publike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj).“

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 309-00/98-18
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

BANKA SLOVENIJE
3802. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do

nakupa deviz

Na podlagi prvega odstavka 6. točke v zvezi s 3. točko
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99) in na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

S K L E P

o določitvi premije za nakup pravice do nakupa
deviz

1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz 3. točke

sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99 in 37/00) v četrtem četrtletju 2000 znaša 0,4%
višine kupljenih pravic.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 22. septembra 2000.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.
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PREDPISI O VOLITVAH
V DRŽAVNI ZBOR
s pojasnili dr. Franca Grada, Marka Golobiča in Pavleta Sveteta

Volilni glasovi bodo na bližnjih volitvah v državni zbor razdeljeni po Droopovem količniku. Tako je
predpisal ustavni zakon, sprejet pred razpisom volitev 2000. Odgovor na vprašanje, kako bodo
razdeljeni mandati v volilnih enotah, ponujajo obširna pojasnila zakona o volitvah v državni zbor. S
pomočjo tabel pa je mogoče tudi hitro odkriti ključ za izračun Droopovega količnika.

Poleg zakona o volitvah v državni zbor s komentarjem so v knjigi objavljeni še:
– ustavni zakon o dopolnitvi 80. člena ustave RS
– ključne spremembe in doponitve zakona o političnih strankah
– zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor
– zakon o evidenci volilne pravice
– zakon o volilni kampanji
– odločbi ustavnega sodišča
– odlok o razpisu volitev v državni zbor
– rokovnik za izvedbo volitev poslancev v državni zbor

Cena 1188 SIT z DDV 10532

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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VLADA
3773. Uredba o zaščitnih ukrepih 9950
3797. Uredba o spremembi uredbe o prenehanju veljavnosti

uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo
električne energije 9984

3798. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po
železnici v notranjem potniškem prometu 9984

3799. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih stori-
tev 9985

3800. Uredba o ustanovitvi zavodov za prestajanje kazni za-
pora v Republiki Sloveniji 9985

3774. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezi-
jo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geo-
dezijo v Geodetski inštitut Slovenije 9954

3801. Sklep o spremembi sklepa o organizaciji in delu Jav-
nega zavoda Kobilarna Lipica 9986

MINISTRSTVA
3775. Odredba o uvedbi namakanja na območju Občine Kr-

ško 9957
3776. Odredba o uvedbi melioracije na kompleksu imenova-

nem Namakalni sistem Vogršček–južni krak–oroševal-
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ca pri Mirni 9958

3777. Pravilnik o etični komisiji za poskuse na živalih 9958
3778. Navodilo o dopolnitvah navodila o ukrepih za ugotavlja-

nje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge
(Pestis suum) 9960

BANKA SLOVENIJE
3802. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do nakupa

deviz 9986
3779. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v ban-

čno okolje v obdobju od 25. 9. do 1. 10. 2000 9962

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
3780. Sklep o razrešitvah in imenovanjih 9963
3781. Sklep o imenovanju volilne komisije 9. volilne enote, ki

obsega območje občin Koper, Izola, Piran za volitve
poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper),
se imenujejo 9965

3782. Sklep o imenovanju volilne komisije 10. volilne enote,
ki obsega območje občin Murska Sobota in Lendava
za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (se-
dež: Lendava), se imenujejo 9965

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3783. Dodatek k pravilom igre na srečo »Hitra srečka« 9966

OBČINE
GORNJI PETROVCI

3784. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za Krajevno skupnost Gornji Petrovci, ki
zajema naselje Gornji Petrovci in Peskovci 9967
HAJDINA

3785. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Hajdi-
na za leto 2000 9968

3786. Odlok o priznanjih Občine Hajdina 9968
LENART

3787. Odlok o zazidalnem načrtu za del območja, za katere-
ga je bil sprejet zazidalni načrt dela industrijske cone v
Lenartu za podjetje Klemos, Livarna in Unior 9970

3788. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospo-
darskih javnih službah v Občini Lenart 9972
LJUTOMER

3789. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega na-
črta kanalizacije Ljutomer 9973

3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora-
čunu Občine Ljutomer za leto 2000 9973

3791. Sklep o ukinitvi javnega dobra 9974
MEŽICA

3792. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in
vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Mežica 9974
MORAVSKE TOPLICE

3793. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za območje dela Krajevne skupnosti Bo-
gojina – za naselje Bukovnica 9979

3794. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za Krajevno skupnost Filovci – za naselje
Filovci 9980

3795. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice
– za naselje Moravske Toplice 9981

3796. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega sa-
moprispevka za Krajevno skupnost Noršinci – za na-
selje Noršinci 9983

MEDNARODNE POGODBE
113. Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin

(spremenjene) (MKVRS) 1193
114. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju za pre-

prečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu
(MSPČK) 1210

115. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju
na področju veterinarske medicine (BBOSVM) 1220

116. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Organizacijo severnoatlantskega pakta o
tranzitu za KFOR (MOSAPK) 1223

117. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Moldove o mednarodnem
cestnem prevozu (BMDMCP) 1227

118. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega
kraljestva Velike Britanije in Severne Irske o sodelovanju
pri kartografiji in geodeziji ter izmenjavi kartografskih
gradiv med Sektorjem za civilno obrambo Ministrstva
za obrambo Republike Slovenije in Obrambno vojaško
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– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe 1248

9 771318 057017

  ISSN 1318-0576 Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naroč-
nine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina
za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 125 14 19, računovodstvo 200 18 62, prodaja 200 18 38,
preklici 125 02 94, računovodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 125 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

VSEBINA


	䐀刀紁䄀嘀一䤀 娀䈀伀刀
	3766. Zakon o dopolnitvi in spremembi zakona o matiènih knjigah (ZMK-D)
	3767. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3768. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3769. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3770. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3771. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
	3772. Sprememba poroèila o gospodarskih dru•bah, podjetjih ali zavodih

	VLADA
	3773. Uredba o zašèitnih ukrepih
	3797. Uredba o spremembi uredbe o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo elektriène energ
	㌀㜀㤀㠀⸀ 唀爀攀搀戀愀 漀 搀漀氀漀ഁ椀琀瘀椀 渀愀樀瘀椀愁樀椀栀 挀攀渀 瀀爀攀瘀漀稀愀 瀀漀琀渀椀欀漀瘀 瀀漀 縁攀氀攀稀渀椀挀椀 瘀 渀漀琀爀愀渀樀攀洀 瀀漀琀渀椀愁欀攀洀 瀀爀漀洀攀琀甀
	3799. Uredba o doloèitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev
	3800. Uredba o ustanovitvi zavodov za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji
	3774. Sklep o statusnem preoblikovanju Inštituta za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Geodet
	3801. Sklep o spremembi sklepa o organizaciji in delu Javnega zavoda Kobilarna Lipica

	MINISTRSTVA
	3775. Odredba o uvedbi namakanja na obmoèju Obèine Krško
	㌀㜀㜀㘀⸀ 伀搀爀攀搀戀愀 漀 甀瘀攀搀戀椀 洀攀氀椀漀爀愀挀椀樀攀 渀愀 欀漀洀瀀氀攀欀猀甀 椀洀攀渀漀瘀愀渀攀洀 一愀洀愀欀愀氀渀椀 猀椀猀琀攀洀 嘀漀最爀愁ഁ攀欀ⴀ樀甀縁渀椀 欀爀愀欀ⴀ漀爀漀愁攀瘀愀氀渀椀 猀椀猀琀攀洀 瀀漀氀樀愀 倀漀搀 䬀愀爀
	㌀㜀㜀㜀⸀ 倀爀愀瘀椀氀渀椀欀 漀 攀琀椀ഁ渀椀 欀漀洀椀猀椀樀椀 稀愀 瀀漀猀欀甀猀攀 渀愀 縁椀瘀愀氀椀栀

	BANKA SLOVENIJE
	3779. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle raèun v banèno okolje v obdobju od 25. 9. do 1. 10. 2000
	3802. Sklep o doloèitvi premije za nakup pravice do nakupa deviz

	REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
	3780. Sklep o razrešitvah in imenovanjih
	3781. Sklep o imenovanju volilne komisije 9. volilne enote, ki obsega obmoèje obèin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca ita
	3782. Sklep o imenovanju volilne komisije 10. volilne enote, ki obsega obmoèje obèin Murska Sobota in Lendava za volitve poslan

	䐀刀唀䜀䤀 䐀刀縁䄀嘀一䤀 伀刀䜀䄀一䤀 䤀一 伀刀䜀䄀一䤀娀䄀䌀䤀䨀䔀
	3783. Dodatek k pravilom igre na sreèo »Hitra sreèka«

	OBÈINE
	GORNJI PETROVCI
	3784. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Gornji Petrovci, ki zajema naselje Go

	HAJDINA
	3785. Odlok o spremembi odloka o proraèunu Obèine Hajdina za leto 2000
	3786. Odlok o priznanjih Obèine Hajdina

	LENART
	3787. Odlok o zazidalnem naèrtu za del obmoèja, za katerega je bil sprejet zazidalni naèrt dela industrijske cone v Lenartu za 
	㌀㜀㠀㠀⸀ 伀搀氀漀欀 漀 猀瀀爀攀洀攀洀戀愀栀 椀渀 搀漀瀀漀氀渀椀琀瘀愀栀 漀搀氀漀欀愀 漀 最漀猀瀀漀搀愀爀猀欀椀栀 樀愀瘀渀椀栀 猀氀甀縁戀愀栀 瘀 伀戀ഁ椀渀椀 䰀攀渀愀爀琀

	LJUTOMER
	3789. Odlok o spremembah in dopolnitvah lokacijskega naèrta kanalizacije Ljutomer
	3790. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proraèunu Obèine Ljutomer za leto 2000
	3791. Sklep o ukinitvi javnega dobra

	䴀䔀紁䤀䌀䄀
	3792. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobra•evalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Me•ica

	MORAVSKE TOPLICE
	3793. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za obmoèje dela Krajevne skupnosti Bogojina - za naselje B
	3794. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Filovci - za naselje Filovci
	3795. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Moravske Toplice - za naselje Moravsk
	3796. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Noršinci - za naselje Noršinci



