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3841.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

Cena 1100 SIT

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117-02/98-3
Ljubljana, dne 15. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

Za prispevek k prepoznavanju slovenske kulture v svetu podeljujem
Častni znak svobode Republike Slovenije dr. Tomu
Priestlyu, profesorju na Univerzi Alberta v Edmontonu.

3843.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Leto X

1. člen
Vojislav Šuc se razreši dolžnosti generalnega konzula
Republike Slovenije v New Yorku.

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode
Republike Slovenije

Št. 996-01-24/2000
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.

ISSN 1318-0576

Odlok o postavitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v New Yorku

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1), 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94, 23/96, 47/97,
23/99) na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o postavitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v New Yorku

VLADA
3842.

Odlok o razrešitvi generalnega konzula
Republike Slovenije v New Yorku

Na podlagi 27. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-1), 21. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 7/94, 23/96, 47/97,
23/99) na predlog ministra za zunanje zadeve izdaja Vlada
Republike Slovenije

ODLOK
o razrešitvi generalnega konzula Republike
Slovenije v New Yorku

1. člen
Za generalnega konzula Republike Slovenije v New
Yorku se postavi Andrej Podvršič.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 117-02/98-10
Ljubljana, dne 15. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega
načrta za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec,
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Radovljica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine
Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta
1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto
na odseku Vrba–Črnivec,
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Radovljica
za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana občine
Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990
v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega
načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je
izdelal LUZ d.d., pod št. projekta 4707, v juliju 2000 in
predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v
naslovu navedenih planskih aktov Občine Radovljica, ki jih
je izdelal LUZ d.d. v februarju 2000.
Ob javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta se Občino Radovljico seznani s “Primerjavo nepoglobljenega in
poglobljenega poteka trase avtoceste na odseku preko radovljiškega polja“, ki sta ga izdelala LUZ, d.d., št. proj.
4707 in PNZ, d.o.o., št. proj. 12-561 v februarju 2000 ter
predstavi “Strokovno gradivo za poglobljeno traso avtoceste
na odseku Vrba–Črnivec“, ki ga je izdelal LUZ, d.d., št. proj.
4707 v maju 2000.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95, 13/96 – kartografski del in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86,
41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski del in 11/99), v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski
planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 18/97, 15/98, 32/98 in
Uradni list SRS, št. 4/90) in srednjeročnega družbenega
plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88,
9/89, 9/89, 18/97, 15/98, 32/98 in Uradni list SRS, št.
2/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 26/91, 1/93, 4/94,
37/94, 48/94, 5/95, 21/99) v delu, ki ga opredeljuje
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osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in
dopolnitve planskih aktov občine).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Radovljica v
obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih
aktov občine.
IV
Občina Radovljica mora poskrbeti za izvedbo javne
razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih
aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se začne
tretji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Radovljica mora v roku 30 dni po preteku javne
razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane
pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme
pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/98-6
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
3845.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne
zaščite

Na podlagi drugega odstavka 13. člena uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99 in 99/99) minister
za obrambo izdaja

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih
za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
I
V odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 23/00) se v drugem odstavku
II. točke beseda “petih” nadomesti z besedo “desetih”.
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II
V prilogi 1 odredbe se spremenijo merila za organiziranje in opremljanje služb za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
in se nadomestijo z novimi merili, ki so določena v prilogi 1
te odredbe in je njen sestavni del.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-06-2/2000
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo

PRILOGA 1

MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE SLUŽB ZA VZDRŽEVANJE
IN UPORABO ZAKLONIŠČ
Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč organizirajo gospodarske družbe in zavodi, lastniki oziroma upravljalci
stanovanjskih stavb ter lokalne skupnosti, in sicer:
– v vsakem zaklonišču s 25 do 200 zakloniščnimi mesti mora biti vodja zaklonišča;
– v vsakem zaklonišču z 201 do 400 zakloniščnimi mesti morata biti vodja in namestnik vodje zaklonišča;
– v zakloniščih s 401 do 600 zakloniščnimi mesti morajo biti vodja in dva namestnika vodje zaklonišča;
– za vsakih nadaljnjih 200 zakloniščnih mest se določi še en namestnik vodje zaklonišča.
Naloge službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč so:
– sodelovanje pri vzdrževanju zaklonišč;
– označevanje dostopov do zaklonišč;
– pripravljanje zaklonišč za uporabo;
– organiziranje bivanja v zakloniščih;
– skrb za delovanje naprav in opreme v zakloniščih.
1. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA S 25 DO 200 ZAKLONIŠČNIMI MESTI
1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE
IN UPORABO ZAKLONIŠČ

1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI
Zap.
št.

Zadolžitev,
delovno mesto

Število

Stopnja
izobrazbe

Usmeritev

Posebna
znanja

1.

Vodja zaklonišča
Skupaj v službi

1
1

V.

tehnična

tečaj CZ
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1.3. OSEBNA OPREMA
1. Uniforma CZ
2. Opasač z oprtačem
3. Komplet, osebni, za PP
4. Pribor, jedilni
5. Vreča, transportna (nahrbtnik)
6. Maska, zaščitna
7. Ogrinjalo, zaščitno
8. Pribor za osebno dekontaminacijo
9. Dozimeter, poveljniški
10. Avtoinjektor
11. Torbica, poveljniška
12. Svetilka, baterijska

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kos
kos
kos
kpl.
kos
kos
kos
kos

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Opomba: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.
2. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA Z 201 DO 400 ZAKLONIŠČNIMI MESTI
2.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE
IN UPORABO ZAKLONIŠČ

2.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI
Zap.
št.

Zadolžitev,
delovno mesto

Število

Stopnja
izobrazbe

Usmeritev

Posebna
znanja

1.
2.

Vodja zaklonišča
Namestnik vodje
Skupaj v službi

1
1
2

V.
V.

tehnična
tehnična

tečaj CZ
tečaj CZ

2.3. OSEBNA OPREMA
1. Uniforma CZ
2. Opasač z oprtačem
3. Komplet, osebni, za PP
4. Pribor, jedilni
5. Vreča, transportna (nahrbtnik)
6. Maska, zaščitna
7. Ogrinjalo, zaščitno
8. Pribor za osebno dekontaminacijo
9. Dozimeter, poveljniški
10. Avtoinjektor
11. Torbica poveljniška
12. Svetilka, baterijska

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kos
kos
kos
kpl.
kos
kos
kos
kos

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Opomba: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.
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3. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA Z VEČ KOT 400 ZAKLONIŠČNIMI MESTI
3.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE
IN UPORABO ZAKLONIŠČ

3.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI
Zap.
št.

Zadolžitev,
delovno mesto

Število

Stopnja
izobrazbe

Usmeritev

Posebna
znanja

1.
2.
3.

Vodja zaklonišča
Namestnik vodje
Namestnik za vsakih nadaljnjih
200 zakloniščnih mest
Skupaj v službi

1
1

V.
V.

tehnična
tehnična

tečaj CZ
tečaj CZ

2+x
2+x

V.

tehnična

tečaj CZ

3.3. OSEBNA OPREMA
1. Uniforma CZ
2. Opasač z oprtačem
3. Komplet, osebni, za PP
4. Pribor, jedilni
5. Vreča, transportna (nahrbtnik)
6. Maska, zaščitna
7. Ogrinjalo, zaščitno
8. Pribor za osebno dekontaminacijo
9. Dozimeter, poveljniški
10. Avtoinjektor
11. Torbica, poveljniška
12. Svetilka, baterijska

kpl.
kpl.
kpl.
kpl.
kos
kos
kos
kpl.
kos
kos
kos
kos

2+x
2+x
2+x
2+x
2+x
2+x
2+x
2+x
2+x
2+x
2+x
2+x

Opomba: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.

3846.

Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje
zaposlitev brezposelnim osebam

Na podlagi petega odstavka 20. člena pravilnika o
pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje
(Uradni list RS, št. 48/99 in 79/00) izdaja minister, pristojen za delo

SKLEP
o določitvi plačila agenciji, ki posreduje
zaposlitev brezposelnim osebam
I
Agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam,
ki so najmanj 3 mesece vpisane v evidenci brezposelnih
oseb in so sklenile pogodbo o zaposlitvi, se zagotavlja plačilo za posredovanje zaposlitve v višini, ki je določena s tem
sklepom.
Pogoj vpisa v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3
mesece ne velja v primerih, ko je oseba starejša od 50 let ali
prejemnik denarnega nadomestila oziroma, ko je brezposel-

na oseba invalid, katere invalidnost je ugotovljena z odločbo
pristojnega organa.
Do plačila za opravljeno storitev posredovanja zaposlitve iz prejšnjega odstavka je upravičena agencija, ki ima z
ministrstvom, pristojnim za delo, sklenjeno koncesijsko
pogodbo za posredovanje zaposlitve.
II
Pri določitvi višine plačila storitev agenciji se upoštevajo naslednja merila:
– trajanje zaposlitve (nedoločen, določen čas),
– vrsta delovnega časa (poln, skrajšan delovni čas),
– delež brezposelnih oseb v prebivalstvu v območni
službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), kjer se brezposelni osebi posreduje
zaposlitev,
– ali je brezposelna oseba prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti oziroma denarnega dodatka po predpisih o socialnem varstvu (v nadaljnjem besedilu: dajatev),
– invalidnost, priznana z odločbo pristojnega organa,
– ali je brezposelna oseba starejša od 50 let,
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– čas, ko je bila brezposelna oseba prijavljena na
zavodu,
– ali gre za iskalca prve zaposlitve, pripravnika oziroma
brezposelno osebo brez osnovnošolske izobrazbe.
III
Višina plačila storitev agenciji je ob upoštevanju meril iz
prejšnje točke določena kot osnovna cena in dodatki.
IV
Osnovna cena za posredovano zaposlitev znaša:
– za zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim
časom: 35.000 SIT,
– za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 6 mesecev, s polnim delovnim časom: 10.000 SIT,
– za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 12 mesecev, s polnim delovnim časom: 17.000 SIT,
– za zaposlitev za določen čas, ki ni krajši od 24 mesecev, z najmanj polovico polnega delovnega časa: 17.000 SIT.
V
Dodatki na osnovno ceno za posredovano zaposlitev
znašajo:
– pri zaposlitvi invalidne osebe:
50%,
– pri zaposlitvi osebe, ki je starejša od 50 let: 50%,
– pri zaposlitvi iskalca prve zaposlitve, pripravnika oziroma brezposelne osebe brez osnovnošolske izobrazbe:
20%.
VI
Dodatek na osnovno ceno glede na preostale mesece
prejemanja dajatev se določi:
Preostali meseci
prejemanja
dajatev

% na osnovno
ceno za
prejemnike
denarnega
nadomestila

% na osnovno
ceno za
prejemnike
denarne
pomoči

% na osnovno
ceno za
prejemnike
denarnega
dodatka

1 do 3
nad 3 do 6
nad 6 do 9
nad 9 do12
nad 12 do15
nad 15 do18
nad 18

40
50
60
70
80
90
100

10
20
30
40
50

15
30

VII
Dodatek za čas, ko je bila brezposelna oseba prijavljena na zavodu znaša 25% na osnovno ceno za vsakih 12
mesecev prijave na zavodu, vendar največ 75% na osnovno
ceno.
VIII
Dodatek na osnovno ceno zaradi deleža brezposelnosti znaša 15% na osnovno ceno za 3% ali več % odstopanja
nad povprečjem brezposelnosti v Republiki Sloveniji.
IX
Znesek plačila lahko znaša največ 100.000 SIT na
osebo.
X
Agencija, ki posreduje zaposlitev brezposelni osebi za
določen čas s polnim ali z najmanj polovičnim delovnim
časom, lahko uveljavlja plačilo storitev, če se brezposelna
oseba ni zaposlila pri istem delodajalcu, pri katerem je bila

nazadnje zaposlena oziroma pri povezani fizični oziroma
pravni osebi in, če je prekinitev zaposlitev pri istem delodajalcu daljša od 30 dni.
XI
Plačila za opravljene storitve posredovanja zaposlitve
se izvajajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, določenih za ta namen.
Plačila storitev izvaja zavod na podlagi dokazila o realizirani zaposlitvi (fotokopija prijave v zavarovanje – obrazec
M-1) in na podlagi potrjene napotnice za zaposlitev s strani
delodajalca.
V primeru, ko več agencij opravlja storitev posredovanja zaposlitve za isto brezposelno osebo, prejme plačilo
tista agencija, ki je zavodu dostavila fotokopijo prijave v
zavarovanje in potrjeno napotnico s strani delodajalca, na
kateri je vpisan najnižji datum in ura zglasitve brezposelne
osebe pri delodajalcu.
Natančnejši postopek in način plačila storitev se določi
v pogodbi o sodelovanju, sklenjeni med agencijo in zavodom, ki jo je zavod v petnajstih dneh od podpisa dolžan
posredovati v soglasje ministrstvu, pristojnemu za delo.
XII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-001/00-019
Ljubljana, dne 13. septembra 2000.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
dr. Miha Brejc l. r.

3847.

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o
minimalnem obsegu storitev za opravljanje
gostinske dejavnosti

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 29/95, 44/96, 40/99 in
36/00), izdaja minister za malo gospodarstvo in turizem v
soglasju z ministrom za okolje in prostor in ministrom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRAVILNIK
o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem
obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta pravilnik določa minimalne tehnične pogoje, ki
se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave v
posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na
kmetijah, pogoje glede zunanjih površin gostinskih obratov
in pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov (v nadaljnjem besedilu: minimalni tehnični pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti) ter pogoje glede
minimalnega obsega storitev za opravljanje gostinske dejavnosti v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajal-
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cih in na kmetijah (v nadaljnjem besedilu: minimalne storitve
za opravljanje gostinske dejavnosti).
(2) Pri rekonstrukciji objektov, ki so zavarovani v skladu
s predpisi o kulturni dediščini, se lahko minimalni tehnični
pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti razlikujejo od predpisanih. Soglasje za odstopanje se lahko da v postopku
izdaje dovoljenja za gradnjo ali rekonstrukcijo v skladu s
predpisi o urejanju prostora in graditvi objektov, pod pogojem, da odstopanje ni takšno, da bi bilo zaradi tega ogroženo zdravje in življenje ljudi.
2. člen
Minimalni tehnični pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti se nanašajo na:
– označevanje gostinskega obrata,
– zunanje površine gostinskega obrata,
– poslovne prostore v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah,
– opremo in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in kmetijah,
– opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega
obrata.
3. člen
Minimalni obseg storitev za opravljanje gostinske dejavnosti se nanaša na:
– posamezne vrste gostinskih obratov,
– sobodajalce,
– kmetije,
– opravljanje gostinskih storitev zunaj gostinskega
obrata.
4. člen
(1) Gostinski obrati se delijo v nastanitvene gostinske
obrate in prehrambene gostinske obrate. Ti obrati so:
A) nastanitveni gostinski obrati: hoteli, moteli, penzioni,
gostišča, prenočišča, hotelska naselja, apartmajska naselja, planinski in drugi domovi, kampi;
B) prehrambeni gostinski obrati: restavracije, gostilne,
kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi.
(2) Poleg gostinskih obratov opravljajo gostinsko dejavnost tudi:
C) sobodajalci;
D) turistične kmetije.
(3) Kmetija, ki opravlja gostinske dejavnost kot dopolnilno dejavnost (v nadaljnjem besedilu turistična kmetija),
mora imeti organizirano lastno kmetijsko pridelavo.
II. SKUPNE DOLOČBE
1. Označevanje gostinskega obrata
5. člen
(1) Gostinski obrat mora imeti vidno označeno vrsto in
ime obrata.
(2) Vsi napisi morajo biti v slovenskem jeziku. Poleg
slovenskega jezika se uporabljajo lahko tudi ustrezni mednarodni znaki ali napisi v drugih jezikih.
(3) Vhod v gostinski obrat in napis morata biti v času
nočnega obratovanja osvetljena.
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2. Zunanje površine gostinskega obrata
6. člen
Zunanje površine gostinskega obrata so:
– tisti del funkcionalnega zemljišča objekta ali dela objekta v katerem je gostinski obrat, ki je namenjen in potreben za redno opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem
obratu (v nadaljnjem besedilu: funkcionalno zemljišče) ter
– druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata in na prostem.
7. člen
Površine namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov
morajo biti fizično in vidno ločene od zunanjih površin, namenjenih gostom in od drugih zunanjih javnih površin (obvezno pri novogradnjah in rekonstrukcijah).
8. člen
(1) Gostinski obrat mora imeti urejen dostop do vhoda
za goste.
(2) Gostinski obrat, ki je dosegljiv z motornimi vozili,
mora zagotoviti gostom parkiranje osebnih vozil. Za vsakih
10 sedežev ali 5 sob mora zagotoviti parkiranje enega osebnega vozila. Izjema je gostinski obrat v naselju, kjer so
parkirni prostori urejeni v okviru javnih parkirnih površin (obvezno pri novogradnjah in rekonstrukcijah).
9. člen
Gostinski obrat mora imeti urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak, varstvo pred požarom, priključitev na
električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z
javnim telefonskim omrežjem.
10. člen
Zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti in so z gostinskim obratom (gostinski vrt ipd.)
neposredno povezane, morajo biti primerno utrjene (popeskane ali popločene) in urejene (odvod meteorne vode in
podobno) ter ograjene ali na drug način ustrezno označene.
11. člen
Druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju
gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata, so površine
za postavitev premičnih objektov oziroma objektov, sredstev
ali naprav, prirejenih v ta namen.
3. Prostori, oprema in naprave
12. člen
(1) Poslovni prostori gostinskega obrata ter prostori pri
sobodajalcih in na kmetijah so funkcionalno povezani ter
opremljeni prostori, za opravljanje določene vrste gostinske
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: prostori).
(2) Prostori so namenjeni za:
– nastanitev gostov,
– za pripravo in strežbo jedi in pijač ter
– za zaposlene.
A) Prostori za nastanitev gostov
13. člen
Prostori za nastanitev gostov so:
– prostor za sprejem gostov,
– sobe za nastanitev,
– komunikacijske poti (stopnišče, hodniki, dvigala),
– zajtrkovalnica,
– dnevni prostor za goste.

Stran

10092 / Št. 88 / 29. 9. 2000

14. člen
(Prostor za sprejem gostov)
(1) Hotel, motel, penzion, hotelsko in apartmajsko
naselje morajo urediti poseben prostor za sprejem gostov (v
nadaljnjem besedilu: recepcijo), če ima posamezni obrat
več kot 15 sob (obvezno pri novogradnji).
(2) Recepcija ima:
– prostor za goste,
– prostor za sprejemno osebje,
– prostor za odlaganje prtljage.
(3) Prostor za sprejemno osebje mora biti fizično ločen
od prostora, kjer se zadržujejo gosti.
15. člen
(Soba za nastanitev)
Soba za nastanitev vključuje:
– bivalni prostor,
– kopalnico in
– predprostor (če je kopalnica pred vhodom v sobo).
16. člen
(1) Soba mora imeti najmanj:
– enoposteljna soba 8m2 površine (obvezno pri novogradnji),
– dvoposteljna soba 12m2 površine (obvezno pri novogradnji),
– na vsako dodatno ležišče 4 m2 površine (obvezno pri
novogradnji),
– okno z naravno svetlobo,
– splošno razsvetljavo,
– električno vtičnico,
– posteljo, velikosti 90 x 190 in pri francoskih posteljah 135 x 190 cm,
– omarico ali polico pri ležišču,
– omaro za perilo in obleke z najmanj 5 obešalniki,
– mizo in 1 stol na vsako ležišče,
– nočno svetilko,
– zatemnitev sobe,
– pred vsakim ležiščem položen predposteljnik (če tla
niso obložena s tekstilno oblogo),
– koš za odpadke,
– navodila v primeru požarne nevarnosti,
– splošne informacije,
– cenik storitev, ki se nudijo v sobi.
(2) Določila glede velikosti sobe in postelje se ne nanašajo na gostišča, prenočišča, sobodajalce, turistične kmetije z nastanitvijo, planinske in druge domove.
17. člen
(1) Soba, ki nima lastne kopalnice mora imeti:
– umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo,
– ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico,
– pred umivalnikom položeno pralno preprogo (brisačo),
– obešalnik za brisače,
– 2 brisači na osebo,
– polico za toaletni pribor,
– kozarec in milo na osebo.
(2) Določila glede umivalnika v sobi se uporabljajo za
sobodajalce, turistične kmetije z nastanitvijo, planinske in
druge domove.
18. člen
Kopalnica v sobi za nastanitev mora imeti najmanj:
– toplo in hladno tekočo vodo,
– kopalno kad ali prho z zaveso,
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– umivalnik,
– polico za toaletni pribor,
– ogledalo z osvetlitvijo in vtičnico,
– splošno razsvetljavo, ki se prižge ob vhodu v kopalnico (obvezno pri novogradnji),
– stranišče (če stranišče ni urejeno v posebnem prostoru),
– obešalnik za brisače,
– 2 brisači na osebo,
– naravno ali umetno prezračevanje,
– 1 kozarec na osebo,
– 1 milo na osebo ali tekoče milo,
– pri kadi ali prhi pralno preprogo (brisačo),
– 2 zavitka toaletnega papirja,
– plastično vrečo za odpadke,
– zaprto posodo za odpadke,
– obesno kljuko,
– pribor za čiščenje stranišča.
19. člen
V nastanitvenih prostorih, kjer so sobe brez kopalnice
in stranišča, mora biti v vsaki etaži na vsakih 20 postelj
najmanj:
– 1 kopalnica,
– 1 žensko stranišče,
– 1 moško stranišče in 1 pisoar (obvezno pri novogradnji).
20. člen
(Komunikacijske poti)
(1) Komunikacijske poti so:
– stopnišča,
– hodniki in
– dvigala.
(2) V gostinskem obratu mora biti stopnišče oziroma
dvigalo za goste ločeno od stopnišča oziroma dvigala za
gospodinjsko oskrbo, če je v prenočitvenih poslovnih prostorih več kot 20 sob (obvezno pri novogradnji).
(3) Tla komunikacijskih poti, ki so namenjena gostom
morajo biti proti hrupu zaščitena.
(4) Hodnik mora biti vedno primerno osvetlen in zračen.
(5) Nastanitveni gostinski obrat, ki ima več kot tri nadstropja, mora imeti dvigalo.
21. člen
(Zajtrkovalnica)
Zajtrkovalnica je prostor za pripravo in strežbo zajtrkov.
Zajtrkovalnico mora imeti nastanitveni obrat, ki nudi zajtrk,
nima pa kuhinje in jedilnice.
22. člen
(Dnevni prostor za goste)
Nastanitveni obrat mora imeti skupni dnevni bivalni prostor za goste. Če je na voljo le jedilnica ali zajtrkovalnica,
mora biti le-ta dostopna gostom ves čas obratovanja.
B) Prostori za pripravo in strežbo jedi in pijač
23. člen
Prostori za pripravo in strežbo jedi in pijač (v nadaljnjem
besedilu: prehrambeni prostori) so glavni prostori:
– kuhinja s pripadajočimi skladiščnimi in pomožnimi
prostori,
– jedilnica,
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– točilnica,
– premični objekti ter
pomožni prostori:
– stranišče za goste,
– garderobni prostori in stranišče za zaposlene.
24. člen
(Kuhinja)
(1) Kuhinja je prostor v katerem se v tehnološko povezanem procesu izvajajo nečisti in čisti delovni postopki.
(2) Nečisti postopki so:
– sprejem živil in drugih neživilskih izdelkov,
– hlajeno in nehlajeno skladiščenje živil,
– predpriprava živil,
– pomivanje posode in inventarja (kuhinjske posode,
pribora in posode za transport jedi ter jedilne posode in
pribora),
– kratkotrajno odlaganje odpadkov.
(3) Čisti postopki so:
– priprava jedi (toplotno obdelanih jedi, hladnih jedi,
sladic),
– izdajanje jedi.
(4) Kuhinja, ki se oskrbuje s predpripravljenimi in očiščenimi živili ter polpripravljenimi jedmi, ne potrebuje prostora za predpripravo živil.
25. člen
Prostori za skladiščenje oziroma shranjevanje živil (kratkotrajno skladiščenje) morajo imeti:
– odlagalne površine za posamezne skupine živil (meso, zelenjavo, mleko in mlečne izdelke, mesne izdelke,
zamrznjena živila),
– naravno ali prisilno prezračevanje,
– zaščito pred glodalci in mrčesom.
26. člen
(Jedilnica)
(1) Jedilnica je prostor za strežbo jedi in pijač.
Ločimo:
– jedilnico restavracije in
– jedilnico gostilne.
(2) Jedilnica restavracije ima:
– 1,5 m2 površine na vsak restavracijski sedež,
– 1 m2 površine na sedež v specializirani restavraciji,
– opremo za shranjevanje strežnega inventarja.
(3) Jedilnica gostilne (gostilniška soba) ima:
– 1 m2 površine na vsak gostilniški sedež,
– točilno mizo, ki je odmaknjena od miz za goste najmanj 2m (če ni v posebnem prostoru).
27. člen
(Točilnica)
(1) Točilnica je prostor za točenje pijač. Točilnica mora
biti vezana na jedilnico in ločena od priprave hrane.
(2) Točilnica ima:
– točilno mizo za izdajanje pijač in sprejemanje steklenine,
– pomivalni stroj za steklenino ali dve pomivalni koriti z
odcejalnikom,
– priročni odlagalni prostor za embalažo, ki je fizično in
vidno ločen od gostov,
– hladilno napravo za hlajenje pijač,
– priročno skladišče pijač,
– skladišče embalaže (v točilnici ali izven).
(3) V restavraciji kjer strežejo pijače gostom neposredno s točilne mize, mora biti točilna miza v posebnem prostoru (točilnici).
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28. člen
(Stranišče za goste)
(1) Prostor za strežbo jedi in pijač mora imeti:
– do 50 sedežev: 1 stranišče za ženske ter 1 stranišče
in 1 pisoar za moške,
– nad 50 do 100 sedežev: v restavraciji 2 stranišči za
ženske ter 1 stranišče za moške in 2 pisoarja, v gostilni,
okrepčevalnici in baru 1 stranišče za ženske, ter 1 stranišče
za moške in 2 pisoarja,
– na vsakih nadaljnjih začetih 100 sedežev: 1 stranišče za ženske ter 1 stranišče in 1 pisoar za moške.
(2) V predprostoru stranišča mora biti najmanj:
– umivalnik s tekočo vodo,
– pribor za umivanje in sušenje rok,
– koš za odpadke.
(3) V kabini mora biti najmanj:
– toaletni papir,
– obešalna kljuka za obleko,
– pribor za čiščenje in
– posoda za odpadke.
(4) Število stranišč se določa glede na stalno število
sedežev v gostinskem obratu.
(5) Število stranišč za večje število prehrambenih prostorov oziroma obratov (prireditveni centri, nakupovalni centri, sejmišča ipd.), se izračunajo na osnovi skupnega števila
sedežev.
(6) Za obrate (okrepčevalnica, premični objekt ipd.), v
katerih konzumacija jedi in pijače ni mogoča oziroma jih
gost odnese s seboj, določbe tega člena niso obvezne.
29. člen
(Premični objekti)
(1) Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega
obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, sredstvi ali
napravami, ki so prirejene v ta namen.
(2) Premični objekt (kiosk, stojnica ipd.) mora imeti:
– površine za pripravo jedi (če jih nudi),
– hladilne oziroma grelne naprave za jedi in pijače (glede na obseg ponudbe),
– prostor za strežbo jedi in pijač (če je organizirana
strežba oziroma samopostrežba jedi in pijač),
– umivalnik, ki mora imeti lastno napravo s tekočo vodo, če objekt ni priključen na vodovodno omrežje (razen
pečenje kostanja, koruze ipd.),
– posodo za odpadke,
– stranišče za goste (če se jedi in pijača konzumirajo
pri mizah).
Če se jedi in pijača ne strežejo v posodi za enkratno
uporabo, mora biti urejeno pomivanje posode.
(3) Premični gostinski objekt sme nuditi:
– ožji izbor jedi po naročilu,
– v naprej pripravljene tople in hladne jedi,
– ožji izbor alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
(4) Površine za predpripravo jedi niso obvezne, če se
objekt oskrbuje s predpripravljenimi živili.
(5) Če se gostinska dejavnost opravlja izven premičnega objekta s sredstvi ali napravami, ki so prirejene v ta
namen, se lahko nudijo le:
– embalirane jedi,
– točenje pijač v posode za enkratno uporabo.
C) Prostori za zaposlene
30. člen
(1) Gostinski obrat mora imeti garderobo za zaposleno
osebje, ki mora imeti:
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– garderobne omarice,
– umivalnik s toplo in hladno vodo.
(2) Število garderobnih omaric mora ustrezati številu
zaposlenih. Garderobne omarice morajo biti dvodelne za
ločeno shranjevanje civilne in delovne obleke.
(3) V gostinskem obratu mora biti na vsakih 10 zaposlenih v eni izmeni 1 stranišče in na vsakih 10 zaposlenih v
kuhinji 1 prha.
(4) Določbe tega člena ne veljajo za tiste obrate, kjer
zaposleno osebje stanuje v istem objektu in so v sklopu
stanovanjskih prostorov ustrezne sanitarije.
III. POSEBNE DOLOČBE
A) Nastanitveni gostinski obrati
31. člen
(Pogoji glede minimalnega obsega storitev)
(1) Pogoji glede minimalnega obsega storitev v posameznih vrstah nastanitvenih gostinskih obratov se nanašajo
na količino, obseg in kakovost nudenih storitev.
(2) Pri sprejemu:
– prenočišče z zajtrkom,
– sprejem gostov najmanj 12 ur na dan,
– kontaktna oseba dosegljiva 24 ur na dan,
– čuvanje ključev,
– čuvanje vrednostnih predmetov,
– telefon za zunanje klice,
– posredovanje sporočil za gosta,
– prenašanje in čuvanje prtljage na željo gosta.
(2) V sobi:
– čisto posteljno perilo,
– menjava perila najmanj 1 krat tedensko,
– menjava brisač(e) vsak drugi dan, oziroma po potrebi, če gost želi.
(3) V jedilnici:
– kontinentalni zajtrk,
– nudenje zajtrka najmanj do 9. ure,
– nudenje jedi med 12. in 14. uro ter med 18. in 21.
uro,
– čisto namizno perilo,
– dnevna menjava perila, oziroma po potrebi po posameznih obrokih,
– čista in nepoškodovana posoda, steklo in pribor.
(4) Ostalo:
– skupni dnevni prostor za goste opremljen z dnevnimi
časopisi in s TV, če le-te ni v vseh sobah,
– dnevno čiščenje in vzdrževanje vseh prostorov, ki so
na voljo gostu.
32. člen
(Hotel)
(1) Hotel je nastanitveni obrat, ki ima:
– najmanj 10 nastanitvenih enot (sobe, apartmaji),
– najmanj 30% sob s kopalnico,
– sobe z 1 ali 2 posteljama,
– recepcijo,
– zajtrkovalnico,
– skupni dnevni prostor za goste,
– parkirni prostor za goste,
– neobvezno tudi hotelske apartmaje in prostore za
pripravo ter strežbo jedi in pijač.
(2) Hotel, ki nudi le nočitev z zajtrkom se označuje kot
hotel z zajtrkom (garni).
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33. člen
(1) Hotelski apartmaji imajo:
– najmanj 1 spalnico,
– dnevno sobo,
– kopalnico in
– predprostor.
Vsi prostori morajo biti med seboj funkcionalno povezani.
(2) Hotel, ki nudi nastanitev pretežno v hotelskih apartmajih se označuje kot aparthotel.
34. člen
Hotelska soba mora biti urejena v skladu z določbami
15. do19. člena tega pravilnika.
Dodatno mora imeti:
– prižiganje in ugašanje luči pri vratih in pri postelji
(obvezno pri novogradnjah),
– telefon v vsaki etaži (če niso vse sobe opremljene s
telefoni), z navodili v slovenskem in enem tujem jeziku,
– informacije o hišnem redu in varnosti v slovenskem
in enem tujem jeziku.
35. člen
Depandansa je od hotela ločeni objekt s hotelskimi
sobami, ki nudi le nastanitev. Vse ostale storitve izvaja matični hotel.
36. člen
(Motel)
(1) Motel je nastanitveni obrat, ki ima:
– najmanj 10 nastanitvenih enot,
– neposredno zvezo na prometne poti,
– prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač.
(2) Gostom nudi:
– prenočišče z zajtrkom,
– jedi in pijače,
– parkiranje oziroma garažiranje avtomobilov,
– informacije o prevoznosti cest in servisih za avtomobile.
(3) Ostale določbe tega pravilnika, ki veljajo za hotele,
se smiselno uporabljajo tudi za motele.
37. člen
(Penzion)
(1) Penzion je gostinski obrat, ki nudi gostom nastanitev in prehrano.
(2) Penzion ima:
– najmanj 5 sob z eno, dvema ali tremi posteljami,
– prostor za pripravo in strežbo jedi in pijač.
(3) Gostom nudi:
– prenočišče z zajtrkom,
– jedi na osnovi polpenziona ali polnega penziona,
– vse vrste alkoholnih in brezalkoholnih pijač.
38. člen
(Gostišče)
(1) Gostišče (gostilna z nastanitvijo) je gostinski obrat,
ki nudi nastanitev in prehrano. Izbor jedi in urejenost obrata
so prilagojeni domačemu in kraju značilnemu okolju.
(2) Gostišče ima:
– eno ali več sob z eno ali več posteljami,
– prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač.
(3) Gostom nudi:
– nastanitev z zajtrkom,
– ožji izbor toplih in hladnih jedi (lahko tudi v obliki
polpenziona ali penziona),
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– najmanj dve v naprej pripravljeni jedi in najmanj tri
jedi značilne za območje,
– pijače in napitke vseh vrst.
39. člen
(Prenočišče)
(1) Prenočišče je gostinski obrat, ki nudi nastanitev v
sobi ali v postelji (souporaba sobe).
(2) Prenočišče mora imeti:
– prostor za sprejem gostov (če ima več kot 20 sob),
– sobe z največ 4 posteljami,
– v sobi omaro z obešalniki za obleke in perilo, ki ima
toliko predalov s ključem, kolikor je postelj,
– na vsakih 20 postelj 2 stranišči s predprostorom,
1 za ženske in 1 za moške (pri novogradnjah obvezno s
pisoarjem),
– na vsakih 10 postelj 1 kopalnico,
– ločeno urejeno umivalnico za moške in ločeno za
ženske (če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo).
(3) V prenočišču, ki ima do 20 sob se ključi hranijo pri
osebi, ki čisti in vzdržuje prenočišče.
40. člen
(Hotelsko naselje)
Hotelsko naselje je skupina nastanitvenih objektov hotelskega tipa, ki so zgrajeni na enovitem, prostorsko sklenjenem in označenem prostoru z enotnim upravljanjem in s
skupno recepcijo.
41. člen
(Apartmajsko naselje)
(1) Apartmajsko naselje je eden ali več apartmajev na
enovitem, prostorsko sklenjenem in označenem prostoru ali
v večetažni zgradbi, s skupnim upravljanjem in s skupno
recepcijo (če je več kot 20 apartmajskih enot).
(2) Apartma je enosobni (studio) ali večsobni nastanitveni prostor, kjer si gosti sami pripravljajo jedi.
(3) Apartma ima:
– skupni vhod,
– dnevni bivalni prostor,
– eno ali več spalnic,
– prostor za pripravo jedi,
– kopalnico in stranišče,
– navodila v primeru požarne nevarnosti,
– splošne informacije,
– cenik storitev, ki se nudijo v apartmaju,
– posodo za odpadke.
(4) Enosobni apartma (studio) ima spalni prostor urejen
v dnevnem bivalnem prostoru.
(5) Dnevni bivalni prostor ima:
– okno z naravno svetlobo v velikosti najmanj 1/10
sobne površine,
– sedežno garnituro s toliko stoli (sedeži) kot je oseb v
apartmaju in drugo potrebno funkcionalno opremo,
– splošno razsvetljavo in dodatno svetilko pri sedežni
garnituri,
– največ 2 ležišči,
– prostor za pripravo jedi (kuhinjska niša, če ni urejena
kuhinja),
– večnamensko mizo (če ni oddeljen jedilni prostor).
(6) Za spalnice se smiselno uporabljajo določbe prvega odstavka 16. člena tega pravilnika, z izjemo 14. do
17. alinee.
(7) Prostor za pripravo jedi ima:
– štedilnik, posodo in pribor za kuhanje,
– tekočo pitno hladno in toplo vodo ter pomivalno korito z odcejalnikom,
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– posodo in jedilni pribor za serviranje,
– hladilnik in omaro za shranjevanje jedi in inventarja,
– omaro za hrambo čistil in čistilnega pribora,
– posodo za odpadke.
(8) V apartmajskem naselju mora biti organizirana oskrba z živili in drugimi proizvodi, če v oddaljenosti do 2 km ni
tovrstne trgovine.
42. člen
(Kamp)
(1) Kamp je prostorsko in funkcionalno zaokrožen,
ograjen in varovan prostor, ki nudi gostom:
– prostore za postavitev avtodomov, šotorov, počitniških prikolic in hišic ter osebnih avtomobilov,
– nastanitev v že postavljenih šotorih, počitniških prikolicah in hišicah,
– hrambo vrednostnih stvari.
(2) Kamp mora imeti:
– napis in ponoči osvetljen vhod (kadar kamp obratuje),
– vstopno zapornico oziroma vrata,
– načrt kampa, če ima več kot 100 kampirnih prostorov,
– sprejemni prostor (recepcijo),
– dovozno cesto in dovozne poti, najmanj 3m širine,
– pribor za prvo pomoč,
– ravne in urejene kampirne površine,
– električne priključke (najmanj za 40% kampirnih prostorov),
– razsvetljene poti do sprejemnega prostora in do sanitarij,
– tekočo vodo (200 l/kampirni prostor/dan),
– posode za odpadke (pokrite posode, zabojnike) –
15 l/kampirni prostor,
– posebna mesta za kurišča, zavarovana pred požarom,
– prostor za postavitev šotora ali počitniške prikolice s
povprečno velikostjo 55 m2 (brez glavnih dovoznih poti in
objektov),
– v delih, kjer je strnjeno šotorišče, najmanjši odmik
med šotori 3m,
– parkirni prostor pred vhodom v kamp, če ni možnosti
postavitve avtomobila na kampirnem prostoru,
– 1 umivalnik in 1 tuš kabino s toplo vodo,
– 1 pipo s toplo vodo,
(3) Na skupno število kampirnih prostorov mora imeti
na vsakih:
– 13 prostorov 1 umivalnik,
– 25 prostorov 1 prho,
– 25 prostorov 1 stranišče za ženske,
– 35 prostorov 1 stranišče za moške,
– 35 prostorov 1 pipo s pitno vodo,
– 50 prostorov 1 pralnik in 1 dvodelno korito za pomivanje posode z odcejalnikom (ločeno od stranišča),
– 100 prostorov 1 pisoar,
– 200 prostorov 1 prostor za čiščenje kemičnega stranišča.
43. člen
(Planinski dom)
(1) Planinski dom je gostinski obrat, če je dostopen z
osebnimi avtomobili ali z žičnico za prevoz oseb preko celega leta in je vpisan v evidenco pri Planinski zvezi Slovenije.
(2) Planinski dom ima:
– sobe za nastanitev z do 4 posteljami (ležišči),
– skupne spalnice z do 8 posteljami (ležišči),
– skupna ležišča (ležišča v nizu),
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– ležišča v dveh etažah,
– velikost postelje v sobi in skupni spalnici najmanj 80
x 190 cm,
– velikost ležišča v nizu (skupno ležišče) najmanj 70 x
190 cm,
– v prostorih za nastanitev police in obešalnike za odlaganje obleke in opreme,
– prostore za pripravo in strežbo ožjega izbora jedi in
pijač,
– pribor za prvo pomoč,
– stranišče za goste.
(3) Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo, mora imeti
planinski dom ločeno urejeno umivalnico za moške in ženske. Kolikor ima planinski dom etažno urejena stranišča, so
lahko umivalnice urejene v predprostoru stranišča.
(4) Planinski dom nudi:
– sprejem in nastanitev,
– čuvanje ključev (upravitelj postojanke),
– ožji izbor jedi in pijač.
44. člen
(Drugi domovi)
(1) Če drugi domovi (mladinski, počitniški ipd.) opravljajo gostinsko nastanitveno dejavnost, se uvrščajo med
gostinske obrate in se zanje upoštevajo določila tega pravilnika.
(2) Dom mora imeti:
– sobe za nastanitev (lahko tudi skupna ležišča),
– velikost postelje najmanj 80 x 190,
– v prostorih za prenočevanje omare oziroma obešalnike in police za odlaganje obleke, perila in osebnega
pribora,
– prostore za pripravo in strežbo jedi in pijač,
– stranišče za goste.
Za skupna ležišča se smiselno uporabljajo določbe
43. člena tega pravilnika.
(3) Če v sobah ni umivalnika s tekočo vodo, mora imeti
dom ločeno urejeno umivalnico za ženske in moške. Kolikor
ima dom etažno urejena stranišča je lahko umivalnica v
predprostoru stranišča.
(4) Dom nudi:
– sprejem in nastanitev,
– čuvanje ključev,
– ožji (penzionski) izbor jedi in pijač.
B) Prehrambeni gostinski obrati
45. člen
(1) Prehrambeni gostinski obrati so obrati za pripravo in
strežbo jedi ter pijač (v nadaljevanju: prehrambeni obrati).
(2) Prehrambeni obrati so:
– restavracija,
– gostilna,
– kavarna,
– slaščičarna,
– okrepčevalnica,
– bar,
– obrat za pripravo in dostavo jedi (catering).
46. člen
(Restavracija)
(1) Restavracija mora imeti:
– kuhinjo,
– eno ali več jedilnic za goste,
– točilnico (če se točijo pijače gostom neposredno s
točilne mize),
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– stranišče za goste,
– garderobo ali obešalnike za goste ter
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Restavracija nudi po naročilu:
– širok izbor toplih in hladnih jedi,
– menuje za kosilo in večerjo,
– napitke in pijače.
Jedi in pijače se strežejo pri mizah.
(3) Specializirana restavracija nudi specializirani izbor
jedi (npr. ribja restavracija, vegetarijanska restavracija, kitajska restavracija ipd.).
47. člen
(Gostilna)
(1) Gostilna mora imeti:
– kuhinjo,
– gostilniško sobo (s točilnim pultom) ali
– točilnico in jedilnico,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Gostilna nudi po naročilu:
– ožji izbor toplih in hladnih jedi,
– najmanj tri za območje značilne tople jedi,
– najmanj dve v naprej pripravljeni topli jedi,
– napitke in pijače vseh vrst.
(3) Izbor jedi in urejenost gostilne so prilagojeni domačemu in kraju značilnemu okolju.
(4) Gostilna nudi gostom jedi ves čas obratovanja.
48. člen
(Kavarna)
(1) Kavarna mora imeti:
– prostor za pripravo jedi (če nudi jedi),
– prostor za strežbo, ki ima na vsak sedež najmanj
0,75 m2 površine,
– posebno udobne sedeže,
– prostor za glasbenike (če ima živo glasbo),
– plesišče (če ima glasbo za ples),
– urejeno garderobo ali obešalnike,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Kavarna nudi:
– tople in hladne napitke,
– slaščice in enostavne tople in hladne prigrizke,
– brezalkoholne in alkoholne pijače,
– dnevne časopise in revije.
Pijače strežejo na kavarniški način (strežba na tasi).
(3) Priprava in strežba enostavnejših toplih jedi in slaščic je lahko v istem prostoru, če je priprava ločena od
gostov s strežnim pultom in je izvajanje nečistih del izven
prostora za pripravo jedi v skladu z določbo 24. člena tega
pravilnika.
49. člen
(Slaščičarna)
(1) Slaščičarna mora imeti:
– kuhinjo za pripravo sladic s pripadajočimi prostori (če
pripravlja sladice v obratu),
– hladilni pult za sladice,
– prostor za goste,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Slaščičarna nudi:
– najmanj pet vrst sladic,
– hladne in tople napitke,
– brezalkoholne pijače.
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Slaščičarna ne nudi alkoholnih pijač, lahko nudi le
likerje, desertna in peneča vina.
50. člen
(Okrepčevalnica)
(1) Dejavnost okrepčevalnice je priprava in strežba hitro in v naprej pripravljenih jedi in pijač. Izbira jedi je ožja.
Jedi in pijače se lahko konzumirajo v okrepčevalnici (s strežbo ali samopostrežbo) ali pa jih gost odnese s seboj.
(2) Okrepčevalnica mora imeti:
– prostor za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(3) Okrepčevalnica nudi:
– tople in hladne jedi,
– pijače vseh vrst,
– tople in hladne napitke.
(4) Priprava in strežba jedi in pijač je lahko v istem
prostoru, če je priprava jedi ločena od gosta s strežnim
pultom. Izvajanje nečistih del mora biti izven prostora za
pripravo jedi v skladu z določbo 24. člena tega pravilnika.
(5) Okrepčevalnica lahko nudi gostom le posamezne
vrste jedi ali napitkov. Posebna ponudba mora biti označena
v napisu (npr. mlečna okrepčevalnica, picerija, hitra prehrana itd.).
51. člen
(Bar)
(1) Bar mora imeti:
– točilnico s pripadajočimi prostori,
– stranišče za goste,
– garderobo in stranišče za zaposlene.
(2) Bar nudi:
– pijače vseh vrst,
– tople in hladne napitke,
– lahko tudi v naprej pripravljene tople in hladne prigrizke.
Strežba gostom je praviloma pri točilni mizi.
(3) Bar lahko nudi gostom le posamezne vrste pijač ali
napitkov (kava bar, čajnica ipd.).
52. člen
Gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za
ples oziroma družabni program mora imeti:
– prostor za ples, ki mora biti označen in oddvojen od
sedežev,
– proti hrupu zaščiten prostor tako, da glasba ne moti
bližnje okolice,
– prostor za nastopajoče,
– garderobni prostor za nastopajoče.
53. člen
(Obrat za pripravo in dostavo jedi)
(1) Obrat za pripravo in dostavo jedi dobavlja naročnikom jedi v njihove prostore (letalom in drugim prevoznikom,
organizatorjem banketov ipd.), lahko tudi s postrežbo in
dodatnimi storitvami (catering).
(2) Za pripravo in dostavo jedi se smiselno upoštevajo
določbe 23. in 25. člena tega pravilnika.
C) Opravljanje gostinske dejavnosti pri sobodajalcih
54. člen
(1) Sobodajalec oddaja gostom sobe, stanovanje ali
hišo.
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(2) Za sobe sobodajalca se smiselno uporabljajo določbe 15. do 19. člena tega pravilnika. Določila glede umivalnika v sobi, velikosti sobe in postelje niso obvezna.
(3) Stanovanje ali hiša mora imeti:
– eno ali več opremljenih sob,
– kuhinjo ali prostor za pripravo jedi (kuhinjsko nišo),
– kopalnico in stranišče.
(4) Stanovanje, ki ustreza predpisanim pogojem za
apartma, se lahko oddaja kot apartma.
Določila 41. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za apartma pri sobodajalcih.
(5) Sobodajalec nudi:
– nastanitev,
– storitve v zvezi z nastanitvijo,
– čiščenje in vzdrževanje prostorov,
– neobvezno zajtrk.
(6) Če sobodajalec nudi gostom nastanitev z zajtrkom,
mora imeti urejen prostor za pripravo zajtrka in strežbo zajtrka (če se ne streže v sobo).
D) Opravljanje gostinske dejavnosti na kmetijah
(turistična kmetija)
55. člen
(1) Turistične kmetije so:
– kmetija z nastanitvijo,
– izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat),
– vinotoč in osmica.
(2) Zunanja ureditev, prostori in oprema morajo biti
prilagojeni krajevnim arhitekturnim značilnostim in avtentični
okolju.
(3) Prostori, v katerih strežejo jedi in pijače morajo
zagotavljati domačnost (kmečka kuhinja, kmečke izbe ipd.)
in v njih ne sme biti značilne gostilniške opreme (točilni pulti
ipd.).
(4) Prostor za pripravo hrane (kmečka kuhinja) mora
biti ločen od prostora v katerem strežejo jedi in pijače.
(5) V kmečki kuhinji je treba ločiti delovna območja za
čista opravila od delovnih območij za nečista opravila. V
območju za nečista opravila se lahko uporabljajo isti prostori
in oprema za vsa opravila pod pogojem, da se ne izvajajo
istočasno in da se predhodno oprema očisti in po potrebi
razkuži.
56. člen
(Kmetija z nastanitvijo)
(1) Kmetija z nastanitvijo ima:
– sobe (lahko tudi skupna ležišča), stanovanje (apartma) oziroma prostor za kampiranje,
– kuhinjo za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač (kmečko izbo),
– stranišče za goste.
Če je nastanitev gostov v stanovanju (apartmaju) ali
kampu, kjer si gosti sami kuhajo, kuhinja za pripravo jedi
oziroma prostor za strežbo jedi in pijač gostom niso obvezni.
(2) V prostoru, v katerem strežejo jedi in pijače, mora
biti najmanj toliko stolov, kolikor je ležišč.
(3) Kmetija lahko sprejema goste na nastanitev, če ima
urejene nastanitvene prostore v skladu z določili 15. do 19.
in 41. člena tega pravilnika. Za skupna ležišča se smiselno
uporabljajo določila drugega in tretjega odstavka 43. člena.
Določila glede velikosti sobe in postelje niso obvezna.
(4) Kmetija nudi:
– nastanitev z zajtrkom,
– celodnevno oskrbo na osnovi pol ali polnega penziona,
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– oskrbo z lastnimi pridelki (pri nastanitvi v apartmaju ali
kampu).
(5) Za prostor za kampiranje se smiselno uporabljajo
določbe 42. člena tega pravilnika. Sanitarni prostori (umivalnica, stranišče), ki so urejeni v sklopu hiše, ne smejo biti
oddaljeni od prostora za kampiranje več kakor 200 m.

61. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede
minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov,
pri sobodajalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96).

57. člen
(Izletniška kmetija)
(1) Izletniška kmetija (kmetija odprtih vrat) ima:
– kuhinjo za pripravo jedi,
– prostor za strežbo jedi in pijač (kmečko izbo),
– stranišče za goste.
(2) Izletnikom nudi:
– jedi iz domačega okolja,
– doma pridelane in predelane pijače,
– napitke in mineralno vodo.
(3) Kmetija, ki ima v prostoru za strežbo jedi in pijač več
kot 50 sedežev, mora prilagoditi minimalne tehnične pogoje
določbam štirindvajsetega, petindvajsetega in zadnjega odstavka 26. člena tega pravilnika.

62. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

58. člen
(Vinotoč in osmica)
(1) Vinotoč in osmica sta obliki strežbe in prodaje lastnega vina in drugih doma pridelanih alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Gostinske storitve se nudijo na kmetiji oziroma v vinski kleti.
(2) Vinotoč ima:
– prostor za točenje pijač,
– prostor za pripravo prigrizkov,
– tekočo hladno in toplo vodo,
– stranišče za goste.
(3) Vinotoč nudi:
– lastno vino in druge alkoholne in brezalkoholne pijače,
– hladne prigrizke, domač kruh in domače pecivo.
V vinotoču prodajajo in strežejo čez vse leto, dokler
imajo lastno pijačo.
(4) Osmica lahko nudi:
– lastno pijačo,
– hladne prigrizke, domači kruh in domače pecivo,
– eno krajevno značilno jed.
(5) V osmici lahko prodajajo in strežejo jedi in pijačo
največ dvakrat na leto do deset dni.
Za osmico se smiselno uporabljajo določbe drugega
odstavka 29. člena tega pravilnika.
(6) Vinogradnik lahko prodaja lastno vino v skladu z
določili zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Za novogradnjo po tem pravilniku se šteje tisti gostinski
objekt, za gradnjo katerega ob uveljavitvi tega pravilnika še
ni bila vložena vloga za izdajo dovoljenja za gradnjo oziroma
enotnega dovoljenja za gradnjo.
60. člen
Obstoječi gostinski obrati, sobodajalci in turistične kmetije morajo uskladiti:
– minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na opremo ter pogoje glede obsega minimalnih storitev v posamezni vrsti obrata v roku enega leta po uveljavitvi tega pravilnika,
– minimalne tehnične pogoje, ki se nanašajo na poslovne prostore in naprave, ki zahtevajo gradbeno-tehnične
preureditve v treh letih po uveljavitvi tega pravilnika.

Janko Razgoršek l. r.
Minister za malo gospodarstvo in turizem
Soglašam!
dr. Andrej Umek l. r.
Minister za okolje in prostor
Soglašam!
Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

3848.

Pravilnik o pogojih, načinu in sredstvih za
izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in
deratizacije

Na podlagi 30. člena zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), izdaja minister za zdravstvo

PRAVILNIK
o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v nadaljnjem
besedilu: DDD).
DDD lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom, na podlagi dovoljenja, ki ga izda minister za zdravstvo.
II. STROKOVNI POGOJI ZA IZVAJANJE DDD
DEJAVNOSTI
2. člen
Izvajanje DDD dejavnosti vodijo doktor medicine, diplomirani sanitarni inženir, univerzitetni diplomirani inženir agronomije, diplomirani inženir agronomije, doktor veterinarske
medicine ali univerzitetni diplomirani biolog.
Vodje posameznih del DDD so praviloma višji sanitarni
tehnik, sanitarni inženir ali inženir kmetijstva s potrebnimi
znanji iz DDD.
Osnovna dela praviloma izvajajo zdravstveni, sanitarni, veterinarski ali agronomski tehniki s potrebnimi znanji
iz DDD.
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3. člen
Izvajalec DDD del, ki uporablja zelo strupene kemikalije v smislu zakona, ki ureja kemikalije, mora pri izvajanju del
zagotoviti prisotnost zdravnika.
4. člen
Izvajalci del se morajo izobraževati v skladu s programom iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
Organizator izobraževanja iz prejšnjega odstavka je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju
z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Po končanem
izobraževanju se opravi preverjanje znanja in izda potrdilo.
Izobraževanje je obvezno obnavljati na vsakih 5 let.
Izvajalci del morajo pridobiti tudi znanja iz varstva pri
delu – s posebnim poudarkom na nevarnih kemikalijah.
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c) Sredstva za zaščito prostorov in okolja
8. člen
Izvajalec DDD mora zagotoviti najmanj naslednja sredstva za zaščito prostorov in okolja:
– opozorilne letake in obvestila (na dvojezičnih območjih tudi v jeziku narodnosti) o vrsti, mestu in času izvajanja
dejavnosti;
– lepilne trakove;
– plastične folije;
– ročni gasilni aparat;
– posodo za pobiranje ostankov vab in živalskih trupel;
– sredstva za dekontaminacijo.
V. POSEBNE ZAHTEVE

III. PROSTORSKI POGOJI ZA IZVAJANJE DDD
5. člen
Izvajalci DDD dejavnosti morajo zagotoviti naslednje
prostore:
1. pisarna s telefonom in faksom;
2. prostori za izvajalce;
3. garderobo s tušem in WC;
4. tehnično ustrezne prostore za shranjevanje pripomočkov in sredstev za izvajanje DDD dejavnosti;
5. prostor za začasno skladiščenje ostankov sredstev
in embalaže, uporabljene pri izvajanju DDD;
6. tehnično ustrezno skladišče urejeno za shranjevanje
nevarnih kemikalij.
IV. SREDSTVA ZA IZVAJANJE DDD
a) Oprema in pripomočki za izvajanje del
6. člen
Izvajalec DDD dejavnosti mora praviloma zagotoviti najmanj naslednjo opremo in pripomočke:
1. posode za pripravo razredčil;
2. tlačno brizgalko z razpršilci;
3. aparat za mikrorazprševanje;
4. motorno škropilnico;
5. električni atomizer za hladno zamegljevanje;
6. električno škropilnico z zvišanim pritiskom in vročo
vodo;
7. naprava za toplo zamegljevanje prostorov (swingfog);
8. prevozno sredstvo;
9. torbe za prenašanje in prevoz deratizacijskih vab;
10. merilec rezidualnega klora v vodi;
11. hladilna torba za prenos vzorcev;
12. oprema za prvo pomoč z ustreznimi antidoti;
13. reanimacijski komplet.
b) Osebna zaščitna sredsta
7. člen
Izvajalec DDD mora zagotoviti naslednja sredstva za
osebno zaščito:
– delovno obleko, obutev in pokrivalo;
– zaščitna očala;
– zaščitne rokavice;
– plastične rokavice in obutev za enkratno uporabo;
– specialne zaščitne maske z ustreznimi filtri.

9. člen
Izvajalec DDD dejavnosti mora naročnika pred pričetkom seznaniti s potekom dela, z morebitnimi nevarnostmi za
ljudi, živali in okolje, varnostnimi ukrepi in časom trajanja del
oziroma nevarnosti. Po končanem delu mora naročniku predati prostore ali obdelani material s potrdilom o izvedenih
postopkih.
10. člen
Za izvajanje DDD se lahko uporabljajo samo sredstva, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonom, ki ureja
kemikalije.
11. člen
DDD akcije se izvajajo v sodelovanju s krajevno pristojnim zavodom za zdravstveno varstvo po predhodnem obvestilu območne enote Zdravstvenega inšpektorata Republike
Slovenije.
12. člen
Doktrinarna stališča za področje DDD dejavnosti usklajuje Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem DDD dejavnosti opravlja Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Izvajalci DDD dejavnosti morajo voditi evidenco o opravljenih postopkih ter o nabavi in uporabi biocidov ter o tem
poročati krajevno pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo in Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije.
15. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo DDD dejavnost,
morajo voditi evidenco o opravljenih postopkih ter o nabavi
in uporabi pesticidov. O tem morajo pisno poročati krajevno
pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo in Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije najkasneje do 31. 1.
za preteklo leto.
16. člen
Izvajalci morajo uskladiti svojo dejavnost s tem pravilnikom v enem letu po uveljativi tega pravilnika.
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17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati pravilnik o pogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih bolezni (Uradni list SFRJ, št. 42/85).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-7/99
Ljubljana, dne 14. septembra 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r
Minister za zdravstvo

Priloga 1
PROGRAM ZNANJ
IN IZPOPOLNJEVANJA ZA IZVAJANJE DDD
Program izpopolnjevanja traja 24 ur.
Izpopolnjevanje se organizira po skupinah, glede na
stopnjo in vrsto izobrazbe.
Izpopolnjevanje lahko izvajajo le strokovnjaki z univerzitetno izobrazbo, ki jih potrdi Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije.
Izpopolnjevanje poteka v obliki predavanj in praktičnih
prikazov.
Preverjanje znanja se opravi z ustnim ali pisnim izpitom.
1. Uvod: Javno zdravstveni in gospodarski pomen DDD
2. zakonski in podzakonski predpisi s področja zdravstvenega varstva, kemikalij, varstva pri delu in varstva okolja.
3. Dezinfekcija
– dezinfekcija – ukrep za obvladovanje nalezljivih bolezni
– osnovna načela pri izvajanju dezinfekcije
– dezinfekcija posameznih objektov in naprav
– spremljanje učinkovitosti dezinfekcije
– nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in okolja
4. Dezinsekcija
– predstavitev najpomembnejših insektov pri nas
– predstavitev bioloških značilnosti insektov ter njihovih posebnosti
– zaščita pred insekti-tehnični in higienski ukrepi
– nadzor insektov – uporaba insekticidov
– posebnosti pri uporabi insekticidov
– nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in okolja
5. Deratizacija
– biološke značilnosti glodalcev in njihove posebnosti
– predstavitev najpomembnejših vrst glodalcev
– zaščita pred glodalci – tehnični in higienski ukrepi
– nadzor nad glodalci – uporaba antikoagulantov ter
predstavitev nekaterih drugih metod za obvladovanje glodalcev
– nevarnosti pri delu ter zaščita zaposlenih in okolja
6. Prva pomoč pri zastrupitvah
7. Uporaba osebnih zaščitnih sredstev
8. Varstvo okolja pri izvajanju DDD
– zaščita prostorov in
– ravnanje z odpadki.
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3849.

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

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

ZNESKE
povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi
Od 19. septembra 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.697 SIT;
– študentom 19.856 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 49.232 SIT;
– za 20 let delovne dobe 73.848 SIT;
– za 30 let delovne dobe 98.464 SIT;
3. kilometrina 50,13 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni
možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilometer 25,06 SIT;
5. terenski dodatek 843 SIT.
Št. 0102-9-142-03-1/00-14
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za notranje zadeve
dr. Peter Jambrek l. r.

BANKA SLOVENIJE
3850.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
vzpostavitvi registra transakcijskih računov

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o Agenciji RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in
o Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96
in 87/97) in v skladu z 20. členom zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah sklepa
o vzpostavitvi registra transakcijskih računov
1. točka
V sklepu o vzpostavitvi registra transakcijskih računov
(Uradni list RS, št. 85/99) se doda nova 3. točka, ki glasi:
‘’Posredovanje podatkov iz registra Agencije RS za plačilni promet za potrebe delovanja registra transakcijskih računov
3. točka
Agencija RS za plačilni promet dnevno posreduje Banki Slovenije podatke o zaprtih žiro računih pravnih oseb. Ti
podatki morajo vsebovati najmanj:
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1. številko žiro računa pri Agenciji RS za plačilni promet,
2. datum zaprtja žiro računa,
3. matično številko pravne osebe – imetnika zaprtega
žiro računa in davčno številko pravne osebe – imetnika
zaprtega žiro računa.’’
2. točka
Dosedanje točke od 3 do 8 postanejo točke od 4 do 9.
3. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. septembra 2000.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

3851.

Sklep o določitvi plačila velike vrednosti

Na podlagi 3. točke sklepa o vzpostavitvi sistema bruto
poravnave v realnem času (Uradni list RS, št. 25/98 in
79/00) in na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

SKLEP
o določitvi plačila velike vrednosti
1. točka
Za plačilo velike vrednosti se šteje vsako plačilo, ki se
glasi na znesek najmanj 2,000.000,00 SIT.
2. točka
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 2. oktobra 2000.
Ljubljana, dne 25. septembra 2000.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

3852.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 2. do 8. 10. 2000

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 2. do 8. 10. 2000
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Naziv pravne osebe

Agroruše d.o.o.
Agroruše d.o.o.
Ariel d.o.o.
Ariel d.o.o.
Balmico d.o.o.
Bioiks d.o.o.
Cardio trade d.o.o.
Centrovod d.o.o.
Colgate Palmolive Adria d.o.o.
Difa trading d.o.o.
Energus d.o.o.
Eurest d.o.o.
Eurocomputer Systems d.o.o.
Ge consulting d.o.o.
Gora d.o.o.
Gora d.o.o.
Gradbeništvo Gajzer & Co. d.n.o.
Gregor Export Import d.o.o.
Hiko Trade d.o.o
HYPO-LEASING d.o.o. Ljubljana
IBI Kranj, proizv. žakarskih tkanin, d.d.
Infohit d.o.o.
Iskra avtoelektrika d.d.
Iskra avtoelektrika d.d.
Iskra avtoelektrika d.d.
Iskra avtoelektrika d.d.
Javor furnir d.o.o. Prestranek
Klara trans d.o.o.
Kmetijska gozdarska zadruga
Sloga z.o.o.
Komunala Tolmin javno podjetje d.d
Komunala Tolmin javno podjetje d.d.
Kovinar d.o.o.
La Vie Style, d.o.o.
Lestor d.o.o.
Luka Koper d.d.
Maar d.o.o.
Mad d.o.o., Ljubljana
Merxgrad d.o.o.
Modna linija d.o.o.
Mtc holding d.o.o.
Območna obrtna zbornica Dravograd
Oniks d.d., Jesenice
P.E.S. d.o.o.
Reniwax d.o.o.
Rima d.o.o.
Rima d.o.o.
Rižanski vodovod d.o.o.
Rona Kranj d.o.o.
Sava IP d.o.o.
SGP Gorica d.d.
SGP Gorica d.d.
Struc Kovačija Muta d.o.o.
Taj ji quan-hram-csn,
CHEN & CO. d.n.o.
Tekstilius d.o.o.
Telefon trade d.o.o.
TGS d.o.o.
Tilia d.o.o.
TKI Hrastnik d.d.
TKI Tovarna kemičnih izdelkov d.d.
Unicommerce d.o.o.
Vizija d.o.o.
Zadružna kmetijska družba d.o.o.
Zielberger fruit service d.o.o.

Transakcijski račun
v banki

03121-1012028686
04515-0000100903
02921-0017099592
10100-0000055188
20470-0014811075
05100-8000003193
27000-0000109788
02078-0011533911
32000-2210363062
07000-0000000866
05100-8000003775
10100-0000054994
02921-0015199847
05100-8000008043
90672-0000000158
17000-0000000910
04515-0000101291
20470-0017177778
25100-9700011119
33000-7749496249
07000-0000000381
19100-0010007156
02241-0015932925
14000-0504541023
03130-1005933832
04750-0000101028
10100-0000023663
02078-0016027242
19100-0010007447
04753-0000100881
14000-0507753275
07000-0000001157
02044-0089650841
02312-0018940908
10100-0000001935
02078-0010026240
02018-0010738250
02078-0019594223
02078-0019384315
02036-0089814193
20470-0015310625
07000-0000001351
04752-0000100736
02078-0019294493
25100-9706031133
10100-0000055091
10100-0000055382
03126-1008111872
03100-1007785286
14000-0507644732
03130-1005934220
20470-0020081182
04515-0000101194
29000-0055044447
03126-1008462333
20470-0018808930
03150-1006699443
03110-1005324779
26331-0012032441
17000-0000009737
11970-0012589660
19100-0010001336
29000-0055046193
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Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 2. do 8. 10.
2000 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.
Ljubljana, dne 26. septembra 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
3853.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
V 11. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»Za sofinanciranje strokovnih knjig morajo kandidati
pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno mnenje recenzenta. K imenovanju recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javnega razpisa, daje soglasje svet fundacije.«
5. člen
Te spremembe pravilnika so bile sprejete, ko je dal k njim
soglasje Državni zbor Republike Slovenije in začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 132/00
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Spremembe pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji

Predsednik
Sveta fundacije
Tone Vogrinec l. r.

Na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi fundacije za
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 9/98) je svet fundacije na 25. seji dne 27. 9.
1999 sprejel

3854.
SPREMEMBE PRAVILNIKA
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji
1. člen
V 4. členu pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98) se prvi odstavek
spremeni tako, da glasi:
»S sredstvi za športne dejavnosti se sofinancirajo:
– dejavnosti vrhunskega športa – programi reprezentanc do 50%,
– dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc
do 50%,
– dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine,
športne dejavnosti študentov in športna rekreacija do 30%,
– drugi programi do 10% sredstev«.
2. člen
V 9. členu se spremeni drugi odstavek tako, da glasi:
»Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja
fundacija, so lahko za posamezno investicijo odobrena večkrat.«
3. člen
V 10. členu se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
»Izvajalec manjkajočih programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu morajo dokazati, da so
programi skladni s 16. in 27. členom zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98).«
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da glasi:
»Kandidati za štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije doma in v tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače programe morajo dokazati, da
so skladni s 16. in 27. členom zakona o športu.«

Spremembe pravil Kviz loterije “Dobim podarim”

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15,
na seji dne 14. 9. 2000 sprejela

SPREMEMBE PRAVIL
Kviz loterije »Dobim podarim«
1. člen
V pravilih kviz loterije Dobim podarim, ki jih je sprejel
nadzorni svet na seji dne 20. 10. 1998, spremembe in
dopolnitve pravil pa uprava družbe na seji dne 26. 3.
1999, 29. 7. 1999 in 13. 12. 1999, se v prvem odstavku
16. člena besedilo »najmanj tri udeležence, ki sodelujejo«
nadomesti z besedilom »najmanj eden udeleženec, ki sodeluje«.
2. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko jih
potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se od 25. 9. 2000.
Spremembe pravil prireditelj objavi v javnem glasilu.
Št. 245/00
Ljubljana, dne 25. septembra 2000.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo, d.d. prireja klasično
igro na srečo kviz loterijo »Dobim podarim« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom številka 470-04/97-3 (V) dne 11. 12. 1997.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe kviz loterije »Dobim podarim«
potrdilo pod številko 471-212-19/99-8 dne 21. 9. 2000.
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OBČINE

BELTINCI
3855.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za ravninski del Občine
Murska Sobota

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št.
46/00) je Občinski svet Občine Beltinci na 22. redni seji
dne 21. 9. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za ravninski del Občine
Murska Sobota
1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota
(Uradne objave, št. 23/91 in Uradni list RS, št. 70/98), (v
nadaljnjem besedilu: spremembe PUP ravninski).
2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP ravninski del so usklajene s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, dopolnjenega v
letih 1997, 1998 in 1999, ki velja za območje Občine
Beltinci (Uradne objave, št. 68/97, 59/98 in 57/99).
3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP ravninski vsebujejo tekstualni del in grafično prilogo v merilu 1 : 2000 in se nanašajo na:
– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege
v prostor,
– spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov.
4. člen
Spremeni se 5. člen odloka o PUP ravninski del, in
sicer se briše 11. točka, ki se nanaša na zazidalni načrt za
naselje Dokležovje.
5. člen
Dopolni se 6. člen odloka o PUP ravninski, in sicer se
doda nova 13. točka, ki se glasi: »Območje Za ogradi v
naselju Dokležovje«.
6. člen
Dopolni se 7. člen odloka o PUP ravninski, in sicer se
za točko 4. doda nova točka 6, ki se glasi: »Območje
zazidalnega načrta za naselje Dokležovje«.
7. člen
Doda se novi 13.a člen z besedilom:
»Na celotnem območju urejanja v naselju Dokležovje je
gradnja kmetijskih, obrtnih, servisnih in drugih objektov do-

pustna le ob soglasju sosedov – mejašev. Pod enakim pogojem je dopustna tudi sprememba namembnosti stanovanjskih objektov in prostorov v drug namen.
8. člen
Dopolni se 36. člen, in sicer se v četrtem odstavku
doda besedilo: »razen na območju Občine Beltinci, kjer je
višina individualnih stanovanjskih in drugih objektov lahko
največ 2 stanovanjski etaži nad terenom.«
9. člen
Sestavni del odloka je grafična priloga v merilu
1 : 2000 s prikazom območja naselja Dokležovje.
10. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o sprejetju zazidalnega načrta za naselje Dokležovje (Uradne objave, št. 31/86), ter 3. člena odloka o uskladitvi prostorskih
izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine
Beltinci (Uradni list RS, št. 70/98).
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne
inšpekcijske službe.
12. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 135/00
Beltinci, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

3856.

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Beltinci

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona
o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju
(Uradni list RS, št. 48/90), ter na podlagi 16. člena statuta
Občine Beltinci je svet Občine Beltinci na 22. redni seji
dne 21. 9. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin planov Občine Beltinci
1. člen
(Uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 68/97, 59/98 in 57/99), ki so bile
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sprejete na podlagi planskih dokumentov bivše občine Murska Sobota (dolgoročni plan občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986 do leta 2000 - Uradne objave, št.
24/86 in 10/90, ter srednjeročni plan Občine Murska Sobota za obdobje od leta 1986–1990 – Uradne objave, št.
24/86 in 7/87).
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo namenske rabe na območju Občine Beltinci zaradi gradnje stanovanjskih, poslovnih in obrtnih objektov, širitev
rekreacijskih con in pokopališč, namakanja kmetijskih zemljišč, ažuriranja in sanacije gramoznic, ter zaradi uskladitve
z republiškim planom na področju varstva naravne in kulturne dediščine ter kategorizacije državnih cest. Spremembe kmetijskih in gozdnih zemljišč v nezazidana stavbna
zemljišča in kmetijska zemljišča z dvonamensko rabo ter
ostale spremembe so opisane v posebni tabeli, ki je podana v obrazložitvi.
3. člen
(Dolgoročni plan)
Dopolni se tekstualni del dolgoročnega plana (Uradne
objave, št. 24/86), in sicer poglavje 4.11. Komunalna dejavnost, kjer se doda besedilo:
V Občini Beltinci bodo za nemoteno oskrbo s pitno
vodo zgradili vodna zajetja v gozdu Hraščica in jih povezali s
sistemov v Krogu in Črnskih mejah.
Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih naprav
bodo v Občini Beltinci zgradili centralno čistilno napravo,
kjer se bodo čistile odpadne vode iz vseh obmurskih naselij
v Občini Beltinci.

Uradni list Republike Slovenije
8. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci zaradi vrisa predvidenih sprememb namenske rabe in ažuriranja posegov, in sicer:
– karte
v merilu 1:25000 Namenska raba površin
Zasnova kmetijstva in gozdarstva
Zasnova prometnega omrežja
Zasnova varstva naravne in
kulturne dediščine
Zasnova vodnega gospodarstva
Usmeritve za načine urejanja
– karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del
prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana z
oznakami Turnišče 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 35,
41, 42, 43, 44 in 45, Radgona 40 in 50 ter Ljutomer 2 in 3-4.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Beltinci začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Št.137/00
Beltinci, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

3857.
4. člen
Dopolni se poglavje 6.2.1. Območja kmetijskih zemljišč, kjer se pod točko b) Hidromelioracije – namakanje
doda: Lipa (2. območje vel. 28 ha in 93 ha).
5. člen
Dopolni se poglavje 6.2.5. Območja varovanja naravne in kulturne dediščine in ostalih vrednot okolja z besedilom: Občina Beltinci bo pri nadaljnjem načrtovanju v prostoru upoštevala smernice iz inventarja najpomembnejše naravne dediščine na svojem območju.
Najpomembnejše območje naravne dediščine je Krajinski park Mura, ki zavzema celotno dolžino levega brega
Mure znotraj visokovodnega nasipa.
Prav tako bo upoštevana kulturna dediščina iz zbirnega
registra kulturne dediščine na območju Občine Beltinci.
6. člen
(Srednjeročni plan)
Dopolni se tekstualni del Družbenega plana (Uradne
objave, št. 24/86), in sicer v poglavju 7.3.1 Kmetijstvo,
kjer se v točki Hidromelioracije – namakanje doda: Lipa
(2. območje vel. 28 ha in 93 ha).
7. člen
Dopolni se poglavje 8.2. Komunalna infrastruktura, kjer
se na koncu doda:
V občini Beltinci bodo zgrajena vodna črpališča v gozdu Hraščica, ki bodo povezana z že zgrajenim sistemom
vodooskrbe iz zajetij v Krogu in Črnskih mejah.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka
zazidalnega načrta za območje “Granar” v
Beltincih

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/3, 44/97) ter 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni
list RS, št. 46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 22.
redni seji dne 21. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalnega
načrta za območje »Granar« v Beltincih
I
Javno se razgrne osnutek odloka zazidalnega načrta za
območje »Granar« v Beltincih, ki ga je izdelalo podjetje ZEU
– družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. Murska Sobota.
II
Osnutek odloka zazidalnega načrta za območje »Granar« v Beltincih se razgrne v prostorih Občine Beltinci, Mladinska ul. 2, v Beltincih.
Javna razgrnitev traja 30 dni, računajoč od dneva objave tega sklepa na javnem glasilu (CATV).
III
Med javno razgrnitvijo lahko dajo vse pravne in fizične
osebe oziroma njeni zainteresirani ali prizadeti, pisne pripombe pri Občinski upravi občine Beltinci, Mladinska ul. 2,
9231 Beltinci.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IV
Kraj in datum javne razprave o osnutku odloka zazidalnega načrta za območje »Granar« v Beltincih se določi naknadno in se objavi na krajevno običajen način (CATV).
Št. 132/00
Beltinci, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-1/00
Celje, dne 22. septembra 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

CELJE
3858.
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje

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

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje, ki ga je pod št. 17/00 izdelal Nande Korpnik
s.p. in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986
do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter prostorskimi
sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88).
II
Osnutek spremembe zazidalnega načrta se nanaša na
gradnjo stanovanjskega objekta s 24 stanovanji na parc. št.
1219/54 k. o. Sp. Hudinja južno od Drapšinove ulice in
vzhodno od Ulice mesta Grevenbroich.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje se začne osmi dan od
objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti
Dečkovo naselje in v prostorih Mestne občine Celje na
Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje in traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo
organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave
bo Mestna četrt Dečkovo naselje obveščena naknadno. O
pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne
razgrnitve mora organ mestne četrti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora
pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja
stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.

DOBRNA
3859.

Sklep o določitvi javnih športnih površin in
objektov občinskega pomena v Občini Dobrna

Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni
list RS, št. 22/98) in 15. člena statuta Občine Dobrna
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dobrna
na 13. redni seji dne 24. 8. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi javnih športnih površin in objektov
občinskega pomena v Občini Dobrna
1. člen
V skladu z 18. in 64. členom zakona o športu se kot
javne športne površine in objekti občinskega pomena določijo objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa
na področju športa v Občini Dobrna ter izpolnjujejo še naslednje kriterije:
– da so večnamenski in namenjeni za razvoj športa v
Dobrni in v Sloveniji,
– da se na njih izvajajo športne prireditve, tekmovanja, programi športne vzgoje in ostali dogovorjeni športni
programi,
– da so občina ali društva preko občine vložila v njihovo izgradnjo, obnovo in vzdrževanje večja sredstva.
2. člen
Športni objekti in površine, ki so v skladu s 1. členom
tega sklepa določeni kot javne površine in objekti občinskega pomena postanejo na podlagi 64. člena zakona o športu
z vsemi zemljišči in objekti lastnina Občine Dobrna.
3. člen
Javne športne površine in objekti, ki so občinskega
pomena
1. Športna igrišča pri OŠ Dobrna: športno igrišče za
nogomet, košarko, odbojko, površine za atletiko – tek in
skok v daljino, parc. št. 605/5 k.o. Dobrna, vpisana v zk. vl.
št. 411 k.o. Dobrna, v izmeri 9674 m2;
2. Športno igrišče pri Novem gradu; športno igrišče za
nogomet, parc. št. 1509/3 k.o. Dobrna, vpisana v zk. vl. št.
413 k.o. Dobrna, v izmeri 5488 m2;
3. Športno igrišče pri Novem gradu; asfaltirano igrišče
za rokomet, ki leži na parc. št. 1509/1, vpisani v zk. vl. št.
412 k.o. Dobrna.
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Uradni list Republike Slovenije

Športni objekti in zemljišča od 1. do 3. točke se s tem
sklepom določijo za javne športne objekte občinskega pomena in postanejo last Občine Dobrna.

ODLOK
o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka

4. člen
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja
javnih športnih objektov in zemljišč ter pogoje za upravljanje
s temi objekti in zemljišči se določijo s pogodbo, ki jo v
imenu Občine Dobrna podpiše župan.

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v
denarju v delu KS Poljane: v naselju Dolenje Brdo, razen h.
št. 6, v naselju Gorenje Brdo, razen h. št. 6 in 16 in delu
Srednje vasi (h. št. 11a).

5. člen
Nepremičnine določene s tem sklepom se na predlog
Občine Dobrna vknjižijo v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Celju, kot lastnina občine oziroma društva ter zaznamuje objekt kot javni športni objekt.

2. člen
Sredstva samoprispevka se namenijo za pripravo podlage in asfaltiranje ceste Srednja vas–Dolenje Brdo–Petelin
do priključka že asfaltirane ceste (na odseku Srednja vas–
Dolenje Brdo v dolžini 2450 m širine 3,5 m + mulda, na
odseku Prelaze–Petelin v dolžini 700 m pa širine 3 m +
mulda) s polovično udeležbo zavezancev in polovično udeležbo Občine Gorenja vas-Poljane.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
takoj po objavi.
Št. 829/00-6
Dobrna, dne 14. septembra 2000.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

GORENJA VAS-POLJANE
3860.

Odlok o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka

Na podlagi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 - odl. US, 38/96, 43/96
- odl. US in Uradni list RS, št. 57/96), zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo),
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 odl. US, 63/95 - obv. razl., 9/96 - odl. US, 44/96 - odl.
US, 26/97, 70/97 in 74/98), določil statuta Občine Gorenja vas-Poljane, sklepa zbora krajanov Dolenjega in Gorenjega Brda ter Srednje vasi h. št. 11a z dne 6. 9. 2000 in
sklepa 11. seje sveta KS Poljane z dne 12. 9. 2000 je svet
Občine Gorenja vas-Poljane na 14. seji dne 15. 9. 2000
sprejel

Zap.
št.

Ime in priimek ter naslov zavezanca

1

2
3
4
5

3. člen
Referendum bo dne 15. 10. 2000 od 7. do 19. ure v
prostorih stanovanjske hiše Novak Cilke, Dolenje Brdo 8.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, to je od
1. 11. 2000 do 31. 10. 2005 oziroma do pokritja deleža
zavezancev (v skladu s 3. členom), ki bo izračunan ob
zaključku investicije.
Zavezanci na Gorenjem Brdu (h. št. 1, 2a, 3, 4, 5 in
17) začnejo samoprispevek plačevati z zamikom 6 mesecev
(oproščeni so plačila prvih šestih zaporednih obrokov).
5. člen
Za realizacijo referendumskega programa je potrebno
zbrati sredstva po popisu del z upoštevanjem podražitev v
višini ca. 37 mio SIT, od tega bo z referendumom zbranih
ca. 18,5 mio SIT, svojo udeležbo (skladno s 3. členom tega
odloka) pa bo zagotovila tudi Občina Gorenja vas-Poljane iz
občinskega proračuna skladno s finančnim planom oziroma
najkasneje do 31. 10. 2005.
6. člen
Zbrana sredstva s samoprispevkom se letno sproti porabijo za asfaltiranje – najprej mimo stanovanjskih hiš.
7. člen
Samoprispevek bodo plačevali lastniki stanovanjskih
hiš, ki imajo stalno bivališče v delu KS, za katerega je
razpisan referendum, in lastniki nepremičnin (stanovanjskih
in počitniških hiš) na tem območju, ki tukaj nimajo stalnega
bivališča.
Seznam zavezancev, višina obroka in skupnega zneska samoprispevka je razvidna v naslednji razpredelnici:

Ocenjena skupna
višina samoprisp.
v SIT

Mesečni obrok
v SIT
(59 obrokov)

Zadnji (60.) obrok
v l. 2005

Novak Milan ml., Srednja vas 11a

360.000

6.000

Novak Matjaž, Srednja vas 11a
Novak Slavko, Dolenje Brdo 2
Dolinar Marija, Dolenje Brdo 3
Kogelnik Hrovat Alenka, Dolenje Brdo 3

480.000
480.000
480.000
480.000

8.000
8.000
8.000
8.000

Razlika po obr.
skladno s 3. in 5. čl.
tega sklepa
‘’
‘’
‘’
‘’
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Zap.
št.

Ime in priimek ter naslov zavezanca

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Bolčina Andrej, Dolenje Brdo 4
Demšar Venčeslav, Dolenje Brdo 7
Novak Marija, Dolenje Brdo 8
Oblak Janko, Dolenje Brdo 9
Šubic Zvonko, Dolenje Brdo 10a
Šubic Janez, Dolenje Brdo 11
Šubic Franc ml., Dolenje Brdo 12
Omejc Marjan, Dolenje Brdo 13
Omejc Janez, Dolenje Brdo 13
Rupar Roman, Dolenje Brdo 13a
Proj Marija, Dolenje Brdo 17
Prijatelj Ivan, Dolenje Brdo 18
Oblak Tomaž, Dolenje Brdo 19
Oblak Marjan, Dolenje Brdo 19
Oblak Franc ml., Dolenje Brdo 19
Ažman Bernarda, Dolenje Brdo 20
Bogataj Milan, Gorenje Brdo 1
Benedičič Pavel, Gorenje Brdo 2a
Oblak Tanja, Gorenje Brdo 3
Pintar Tomaž, Gorenje Brdo 4
Jesenko Jurij, Gorenje Brdo 9
Frelih Drago, Gorenje Brdo 11
Ržek Mirko, Gorenje Brdo 12
Dolinar Jože, Gorenje Brdo 5
Justin Martin, Dorenje Brdo14
Albreht Jože, Gorenje Brdo17
Markelj Anton, Gorenje Brdo 18
Stržinar Klemen, Gorenje Brdo 10
Benedičič Jože, Gorenje Brdo 2
Klemenčič Janez, Dolenje Brdo 15
Ceglar Danica, Zatišje 6, 6320 Portorož
Primožič Mateja, Čevljarska ul. 55, Žiri
Mlinar Marjan, Sestranska v. 16, Gorenja vas
Novak Pavle, Sestranska v. 17, Gorenja vas
Stare Stane, Bavdkova ul. 20, Kranj
Grasselli Ana, Karlovška 3, 1000 Ljubljana
Frelih Milena, Podporezen 5, 5243 Podbrdo
Bohinc Stanka, Poljane 15, 4223 Poljane

8. člen
Eventualna razlika med zbranim samoprispevkom po
8. členu tega odloka ter deležem zavezancev, izračunan po
končani investiciji, se obračuna pri zadnjem (60.) obroku in
se lahko razdeli na več obrokov.
9. člen
Zavezanci imajo možnost plačila samoprispevka v enkratnem znesku, če za to sklenejo poseben dogovor z Občino Gorenja vas-Poljane.
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Ocenjena skupna
višina samoprisp.
v SIT

Mesečni obrok
v SIT
(59 obrokov)

Zadnji (60.) obrok
v l. 2005

480.000
480.000
360.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
480.000
420.000
420.000
480.000
480.000
480.000
360.000
432.000
432.000
324.000
432.000
480.000
480.000
480.000
378.000
480.000
432.000
420.000
480.000
216.000
240.000
480.000
480.000
480.000
480.000
360.000
360.000
240.000
360.000

8.000
8.000
6.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
7.000
8.000
8.000
8.000
6.000
8.000
8.000
6.000
8.000
8.000
8.000
8.000
7.000
8.000
8.000
7.000
8.000
4.000
4.000
8.000
8.000
8.000
8.000
6.000
6.000
4.000
6.000

‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

13. člen
Zavezanci so dolžni poravnati zapadlo obveznost v
roku, ki je določen v tem sklepu, sicer se jih bremeni z
zamudnimi obrestni po veljavnih predpisih. Morebitna izterjava bo v skladu z zakonom o davkih občanov preko
davkoizterjevalca.

10. člen
V primeru bistvenega zmanjšanja socialne varnosti zavezanca se upošteva 12. člen zakona o samoprispevku.

14. člen
Zbiranje in uporabo zbranih sredstev bo nadziral svet
KS Poljane in gradbeni odbor za ureditev ceste. Gradbeni
odbor, ki je odgovoren tudi za izvajanje del, ki se financirajo
iz sredstev zbranega samoprispevka, je dolžan po končanem zbiranju samoprispevka dati poročilo zboru krajanov
tega območja v višini in porabi teh sredstev.

11. člen
Vsem zavezancem obračunava in odteguje samoprispevek na podlagi izstavljenih položnic računovodska služba
KS Poljane. Zaporedni mesečni obroki (določeni v 8. členu
tega odloka) zapadejo v plačilo do konca tekočega meseca.

15. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo vsi občani, ki
so vpisani v volilnem imeniku s stalnim bivališčem na območju za katerega je razpisan referendum ter lastniki nepremičnin (skladno z 8. členom), ki tukaj nimajo stalnega bivališča.

12. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na posebnem
računu pri KS Poljane.

16. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico z naslednjim besedilom.
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
GLASOVNICA
Za referendum dne 15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka v naseljih Dolenje Brdo (razen h. št. 6) in
Gorenje Brdo (razen h. št. 6 in 16) in del Srednje vasi (h. št.
11a) za dobo od 1. 11. 2000 do 31. 10. 2005 oziroma do
pokritja deleža zavezancev za pripravo podlage in asfaltiranje ceste Srednja vas – Dolenje Brdo – Petelin do priključka
že asfaltirane ceste (na odseku Srednja vas – Dolenje Brdo
v dolžini 2450 m širine 3,5 m + mulda, na odseku Prelaze –
Petelin v dolžini 700 m pa širine 3 m + mulda)
glasujem
ZA

PROTI
(štampiljka Občine Gorenja vas-Poljane)

Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate
z uvedbo krajevnega samoprispevka oziroma obkrožite besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate.
17. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodi občinska volilna komisija, ki pa lahko zadolžitve prenese na volilno komisijo KS Poljane.
18. člen
Dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki
za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, začne
teči z dnem sprejema tega sklepa na občinskem svetu, to je
15. 9. 2000.
19. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,
se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku
(Uradni list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo).
20. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

3861.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja
vas-Poljane

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi 16. člena
statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni vestnik Gorenjske št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane
na 14. seji dne 15. 9. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini
Gorenja vas-Poljane

1. člen
Spremeni in dopolni se 3. člen, ki se glasi:
Na območju občine se kot gospodarske javne službe
opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno in tehnološko vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki,
4. odlaganje ostanka komunalnih odpadkov,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih
površin,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
8. gasilstvo, varstvo pred požari,
9. vzdrževanje lokalnih cest, krajevnih in nekategoriziranih javnih cest,
10. oskrba s plinom,
11. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
12. upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
13. javna razsvetljava,
14. urejanje ulic, trgov in cest, za katere skrbi občina,
15. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v
pristojnosti občine,
16. plakatiranje in okraševanje naselij,
17. promet in zveze.
Dejavnosti navedene od 1. do 11. točke prvega odstavka tega člena so obvezne lokalne javne službe, dejavnosti od 12. do 17. točke pa so izbirne lokalne javne službe.
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge
dejavnosti, ki jih določi občinski svet.
2. člen
Spremeni se 9. člen, ki se glasi:
Koncesionarja izbere na podlagi javnega razpisa posebna komisija, ki jo imenuje občinski svet. Predmet koncesije, pogoje, trajanje, način financiranja, nadzor, postopek
javnega razpisa in izbor ter postopek v zvezi z izborom na
podlagi vloge o zainteresiranosti določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom o gospodarskih javnih
službah.
Po končanem postopku pripravi komisija predlog za
izbor koncesionarja, ki ga posreduje občinski upravi, da
odloči z upravno odločbo.
3. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v občini Gorenja vas-Poljane začne
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 902-1/00
Gorenja vas, dne 15. septembra 2000.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

3862.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
izvajanju gospodarskih javnih služb

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane

Uradni list Republike Slovenije
ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine
Gorenja vas-Poljane na 14. seji dne 15. 9. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju
gospodarskih javnih služb
1. člen
Dopolni se 2. člen, ki se glasi:
Občina Gorenja vas-Poljane s podelitvijo koncesije po
tem odloku zagotavlja izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb:
– oskrba s pitno in tehnološko vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostanka komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gasilstvo, varstvo pred požari,
– oskrba s plinom,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– upravljanje s pokopališči ter pogrebna dejavnost,
– javna razsvetljava,
– urejanje ulic, trgov in cest s področja varstva okolja,
ki so v pristojnosti občine,
– plakatiranje in okraševanje naselij,
– promet in zveze.
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju
gospodarskih javnih služb začne veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 902-2/00
Gorenja vas, dne 15. septembra 2000.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

3863.
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1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas (Uradni vestnik Gorenjske, št. 71/96, 40/97 in Uradni list RS, št. 52/99) se
spremeni 1. člen tako, da se na novo glasi:
»S tem odlokom Občina Gorenja vas-Poljane s sedežem Poljanska cesta 87 (v nadaljevanju ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva ter vzgoje in varstva
predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas (v nadaljevanju zavod), v
katerega sestavo sodijo podružnične šole:
– Lučine,
– Sovodenj,
– VVE Zala Gorenja vas.«
2. člen
Spremeni se 2. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»Zavod posluje pod imenom Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas.
Sedež zavoda: Trata 40, Gorenja vas.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Gorenja vas.
V sestavo OŠ Gorenja vas, sodijo:
– podružnični šoli Lučine, Sovodenj,
– VVE Zala Gorenja vas.«
3. člen
V drugem odstavku 10. člena se črta prva alinea. Dosedanji druga in tretja alinea postaneta prva in druga alinea
istega člena.
4. člen
Spremeni se 11. člen odloka tako, da se na novo glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje
M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
H/55.52 Priprava in dostava hrane«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 640-1/00
Gorenja vas, dne 15. septembra 2000.
Župan
Občine Gorenja vas-Poljane
Jože Bogataj l. r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

GORNJI PETROVCI

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/9, 8/96), 40., 41. in 42. člena zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96) in 16. člena statuta Občine Gorenja vas-Poljane
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99) je Občinski svet občine Gorenja vas-Poljane na 14. redni seji dne 15. 9. 2000
sprejel

Na podlagi 8. člena zakona o volilni kampanji (Uradni
list RS, št. 62/94 in 17/97) izdaja župan Občine Gornji
Petrovci

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas

SKLEP
o načinu plakatiranja in reklamiranja na območju
Občine Gornji Petrovci za izvedbo rednih volitev
poslancev v Državni zbor – 2000

3864.

Sklep o načinu plakatiranja in reklamiranja na
območju Občine Gornji Petrovci za izvedbo
rednih volitev poslancev v Državni zbor – 2000
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I
V skladu z razpisom rednih volitev poslancev v Državni
zbor (Uradni list RS, št. 67/00) se za potrebe volilne kampanje na območju Občine Gornji Petrovci določijo brezplačna
plakatna mesta:
oglasne deske pri avtobusnih postajališčih.
Organizatorji volilne kampanje smejo postaviti začasna
plakatna mesta v 20 m pasu ob vseh regionalnih in lokalnih
cestah na območju Občine Gornji Petrovci in ne bližje kot
2 m od roba utrjenega cestišča, razen na kandelabrih.
Plakatiranje in navezovanje transparentov na drevesih
je dovoljeno s soglasjem lastnika.
II
Na brezplačnih plakatnih površinah lahko organizatorji
volilne kampanje pripravijo plakatne površine sami in na njih
tudi plakatirajo pod naslednjima pogojema:
– da zagotovijo enakopravnost za vse organizatorje volilne kampanje,
– da po poteku volitev odstranijo propagandni material.
Kolikor organizatorji volilne kampanje po poteku volitev
ne bodo odstranili propagandni material, ga bo na njihove
stroške odstranil režijski obrat občine.
III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na seji občinskega sveta in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2809/2000
Gornji Petrovci, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

3865.

Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci,
Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci,
Šulinci in Ženavlje

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 –
odl. US, 38/96 in 43/96) in 64. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Svet krajevne
skupnosti Šulinci na seji dne 8. 7. 2000 sprejel

SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci,
ki zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova,
Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci
in Ženavlje
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju na območju Krajevne skupnosti Šulinci, ki
zajema naselja Adrijanci, Boreča, Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
– izgradnjo ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje vaških in poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kabelskega TV omrežja,
– sofinanciranje društev in delovanja KS,
– asfaltiranje vaških cest.
3. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 15. oktobra 2000, od
7. do 19. ure na voliščih: v stari šoli Adrijanci, vaško-gasilskem domu Boreča, vaško-gasilskem domu Lucova, vaškogasilskem domu Martinje, vaško-gasilskem domu Neradnovci, vaško-gasilskem domu Stanjevci, vaško-gasilskem domu
Šulinci in vaško-gasilskem domu Ženavlje.
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 Šulinci in
vsi zaposleni občani, ki prejemajo plačo in še niso vpisani v
splošni volilni imenik.
6. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče na območju Krajevne skupnosti Šulinci ter lastniki vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš na območju
Krajevne skupnosti Šulinci ter obrtniki in samostojni podjetniki, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Krajevne
skupnosti Šulinci.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v denarju v
naslednji višini:
– 2% od neto plače in nadomestil zaposlenih, avtorskega in pogodbenega dela,
– 5% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 2% od zavarovalne osnove obrtnikov oziroma samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma sedežem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Šulinci,
– 1% od pokojnin,
– 200 DEM v tolarski protivrednosti mesečno občani s
stalnim prebivališčem na območju KS Šulinci, ki so na začasnem delu v tujini,
– 500 SIT mesečno od vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš zgrajenih na območju KS Šulinci.
7. člen
Plačila 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 podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in nadomestil in pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev pri vsakem izplačilu.
Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota.

Uradni list Republike Slovenije
Obrtniki in samostojni podjetniki bodo samoprispevek
plačevali pri obračunu oziroma pri plačilu prispevkov in davkov.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Šulinci dati seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki prejemajo plačo iz tujine ter lastniki vikendov, vinskih kleti in počitniških hiš, plačujejo samoprispevek
dvakrat letno na žiro račun Krajevne skupnosti Šulinci, in
sicer do 30. 6. za prvih šest mesecev in do 31. 12. za
drugih šest mesecev tekočega leta. Krajevna skupnost Šulinci pošlje zavezancem položnice za plačilo.
9. člen
Program iz 2. člena tega sklepa je po ocenah iz meseca septembra 2000 ocenjen na ca. 60,000.000 SIT. S
krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo predvidoma 35,000.000 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 Šulinci št. 51900-842-031-25018, s pripisom
»samoprispevek KS Šulinci«.
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GLASUJEM

»ZA«

»PROTI«

Glasujete tako, da obkrožite besedo »ZA«, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo
»PROTI«, če se ne strinjate z uvedbo samoprispevka.
15. člen
Finančna sredstva za izvedbo samoprispevka zagotovi
Krajevna skupnost Šulinci.
16. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v
Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.
Št. 3/2000
Šulinci, dne 8. julija 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Šulinci
Vladimir Hozjan l. r.

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 Šulinci.
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 občanov. Nadzor izvaja nadzorni odbor občine, ki ga imenuje
občinski svet.
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Agencija za plačilni promet – Podružnica Murska
Sobota ter Ministrstvo za finance Republike Slovenije, Davčni urad – izpostava Murska Sobota, v okviru svojih pristojnosti.
14. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci s tajnim
glasovanjem na glasovnici, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Šulinci
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
Šulinci za financiranje naslednjih programov:
– izgradnja ulične razsvetljave,
– vzdrževanje obstoječih vaških objektov,
– vzdrževanje pokopališč,
– vzdrževanje vaških in poljskih poti,
– sofinanciranje izgradnje kabelskaga tv omrežja,
– sofinanciranje društev in delovanja KS

GROSUPLJE
3866.

Ugotovitev Občinske volilne komisije občine
Grosuplje

Na podlagi šeste alinee 37.a člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 30. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in v zvezi z ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta občine Grosuplje z dne 5. 7. 2000
je Občinska volilna komisija občine Grosuplje na seji dne
18. 9. 2000

u g o t o v i l a,
da je članu Občinskega sveta občine Grosuplje, Janezu Janši, prenehal mandat zaradi izvolitve za ministra v Vladi
Republike Slovenije,
da je naslednji kandidat na listi pod zap. št. 10, Franc
Ahlin, dne 29. 6. 2000 podal pisno izjavo, da ne sprejema
mandata,
da je mandat za člana Občinskega sveta občine Grosuplje prešel na naslednjega kandidata z liste Socialdemokratske stranke Slovenije pod zaporedno številko 11 – Danijel
Čakš, roj. 26. 7. 1947, stanujoč Trdinova 9, Šmarje-Sap.
Kandidat je dne 10. 9. 2000 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 108-13/96
Grosuplje, dne 18. septembra 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Grosuplje
Valentin Rozman, univ. dipl. prav. l. r.

Stran

10112 / Št. 88 / 29. 9. 2000
3867.

Ugotovitev Občinske volilne komisije občine
Grosuplje

Na podlagi šeste alinee 37.a člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00 ter odločb Ustavnega sodišča RS) in 30. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95 ter odločbe Ustavnega sodišča RS) in v zvezi z ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta občine Grosuplje z dne 5. 7. 2000
je Občinska volilna komisija občine Grosuplje na seji dne
18. 9. 2000

u g o t o v i l a,
da je članu Občinskega sveta občine Grosuplje, Marjanu Ahlinu, prenehal mandat zaradi odstopa,
da je mandat za člana Občinskega sveta občine Grosuplje prešel na naslednjega kandidata z Združene liste socialdemokratov Slovenije, pod zaporedno številko 3 – Stane
Žvegla, roj. 7. 4. 1951, stanujoč Podgorica pri Šmarju 11,
Šmarje-Sap.
Kandidat je dne 10. 9. 2000 podal izjavo, da sprejema
mandat.
Št. 032-1/2000
Grosuplje, dne 18. septembra 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Grosuplje
Valentin Rozman, univ. dipl. prav. l. r.

Uradni list Republike Slovenije
II. OBVEŠČANJE JAVNOSTI O DELU OBČINSKIH
ORGANOV
3. člen
Javnost se obvešča o delu občinskih organov s snemanjem sej občinskega sveta za potrebe lokalnega nekomercialnega RTV programa.
Seje se enkrat predvajajo v celoti.
4. člen
Javnost se o delu občinskih organov obvešča tudi
tako, da se ob sklicu seje občinskega sveta en izvod celotnega gradiva posreduje enoti knjižnice Jožeta Udoviča Stari trg.
Obvestilo o sklicu seje občinskega sveta se objavi preko lokalnega nekomercialnega RTV programa.
5. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi
sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki javnih glasil oziroma na drug ustrezen način, ki
omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z izdajanjem
občinskega glasila Obrh.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila,
pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka
dajejo predstavnikom javnih glasil župan in tajnik občine,
po pooblastilu župana pa lahko tudi drug delavec v občinski upravi.
III. URADNE OBJAVE SPLOŠNIH AKTOV OBČINE

LOŠKA DOLINA
3868.

Odlok o zagotavljanju javnosti dela občinskih
organov Občine Loška dolina

V skladu s 17. členom statuta Občine Loška dolina
(Uradni list RS, št. 49/99, 22/00), 39. in 41. člena poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradni list
RS, št. 49/99) in 4. člena odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 1/00) je Občinski svet občine Loška dolina
na 16. redni seji, ki je bila dne 21. 9.2000 sprejel

ODLOK
o zagotavljanju javnosti dela občinskih organov
Občine Loška dolina
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta odlok določa način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov Občine Loška dolina.
2. člen
Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o
delu občinskih organov, z uradnimi objavami splošnih aktov
občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih glasil na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih
organov in z izdajanjem javnega glasila občine.

6. člen
Splošni akti občine se objavljajo v javnem glasilu Občine Loška dolina, ki vsebuje prilogo Uradno glasilo Občine
Loška dolina.
IV. NAVZOČNOST OBČANOV IN PREDSTAVNIKOV
JAVNEGA OBVEŠČANJA NA JAVNIH SEJAH OBČINSKIH
ORGANOV
7. člen
Občani in predstavniki sredstev javnega obveščanja se
lahko udeležujejo javnih sej občinskih organov.
8. člen
Predstavniki javnih glasil, ki so vabljeni na sejo, se seje
udeležujejo brez poprejšnje najave.
Predstavnikom javnih glasil se pošilja celotno gradivo,
ki je priloženo vabilu za sklic seje občinskega sveta, razen,
če ni zaupne narave.
9. člen
Občani, ki so z vabilom vabljeni na sejo občinskega
sveta, da občinskemu svetu predstavijo posamezno točko, z
vabilom prejmejo tudi gradivo, ki se nanaša na točko, ki jo
bodo predstavili.
10. člen
Občani in predstavniki sredstev javnega obveščanja, ki
niso z osebnim vabilom vabljeni na sejo, se seje kot gledalci
lahko udeležijo ob poprejšnji prijavi in odobritvi, najpozneje
do 12. ure dan pred sejo.

Uradni list Republike Slovenije
Zaradi prostorske stiske se posamezne seje lahko udeleži največ pet občanov - gledalcev.
V. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI Z VPOGLEDOM
V DOKUMENTACIJO IN GRADIVA
11. člen
Občani imajo vpogled v gradiva sej občinskega sveta v
enoti knjižnice Jožeta Udoviča v Starem trgu.
12. člen
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo na sedežu
Občine Loška dolina pravico vpogleda v dokumente, ki so
podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah,
obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes in
podajo pisno utemeljitev prošnje.
Vpogled iz prejšnjega odstavka tega člena, najpozneje
v 8 dneh po prejemu pisne utemeljene prošnje, odobri ali
zavrne župan občine ali po njegovem pooblastilu tajnik občine s sklepom.
VI. IZDAJANJE GLASILA OBČINE
13. člen
Javnost dela organov občine se zagotavlja tudi z izdajanjem javnega glasila občine. Izdajanje javnega glasila ureja
poseben odlok.
VII. KONČNA DOLOČBA

Št.
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obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen 2000, za
območje Občine Loški Potok.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta
1986 do leta 2000, dopolnjenega 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Loški Potok za obdobje od leta
1986 do leta 1990, dopolnjen 2000, za območje Občine
Loški Potok, bo javno razgrnjen od 1. 10. 2000 do 1. 11.
2000, v prostorih Občine Loški Potok in v prostorih KS
Draga.
III
Javni razpravi bosta v sredo, 18. 10. 2000 ob 17. uri,
v prostorih Občine Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok,
ter 19. 10. 2000 ob 17. uri, v prostorih KS Draga, Draga
13, 1319 Draga.
IV
Občani in drugi interesenti podajo pisne pripombe in
predloge na osnutek v kraju razgrnitve (knjiga pripomb) ali jih
pisno pošljejo na Oddelek za prostor, komunalo in gospodarstvo Občine Loški Potok, Hrib 17, 1318 Loški Potok, v
času trajanja razgrnitve ali najkasneje do 2. 11. 2000.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in velja od dneva
objave dalje.
Št. 350-01/00-1
Loški Potok, dne 22. septembra 2000.

14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

Št. 01503-3/2000
Loška dolina, dne 21. septembra 2000.
Župan
Občine Loška dolina
Janez Sterle, inž. grad. l. r.

LOŠKI POTOK
3869.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
SRS, št. 48/90) in 18. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 55/95) izdajam naslednji

PIVKA
3870.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in
Hrastjem

Na podlagi 3. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 70/97,
10/98 in 74/98), 44. in 45. člena statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99) in 37. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
72/93, 44/97) izdajam

SKLEP

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb
in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev
za območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami
in Hrastjem

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Loški Potok
za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega 2000
in srednjeročnega družbenega plana Občine Loški Potok za

1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Pivke z Radohovo
vasjo, Petelinjami in Hrastjem, ki ga je izdelala Area – Line
d.o.o. Cerknica, št. 2000/IV – 103 v juniju 2000.
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2
Osnutek iz prve točke tega sklepa bo razgrnjen na
sedežu Občine Pivka, Kolodvorska 5, Pivka – 50 dni od
objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.
3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Občini Pivka ter Občini Postojna – Urad za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in urbanistično načrtovanje.
4
Ta sklep začne veljati takoj.

Pivka, dne 4. julija 2000.
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RIBNICA NA POHORJU
3872.

Občinska volilna komisija občine Ribnica na Pohorju
na podlagi prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih
volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95,
70/95 in 20/98)

razpisuje
nadomestne volitve za enega člana Občinskega
sveta občine Ribnica na Pohorju
Nadomestne volitve bodo v nedeljo, 26. 11. 2000.
Za dan razpisa nadomestnih volitev se šteje
22. 9. 2000.

Št. 00607-1/2000-04
Ribnica na Pohorju, dne 21. septembra 2000.

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

3871.

Razpis nadomestnih volitev za enega člana
Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju

Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Ribnica na Pohorju
Melita Puhr, univ. dipl. prav. l. r.

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/97) in na podlagi
16. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99)
je Občinski svet občine Pivka na 9. seji dne 21. 12. 1999
sprejel

TRŽIČ
3873.

Sklep o spremembi sklepa o postopkih oddaje
javnih naročil v Občini Tržič

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 53., 65. in 100. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in sklepa o postopkih
oddaje javnih naročil v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/00)
izdaja župan Občine Tržič

1
S tem sklepom preneha biti javno dobro in postane
last Občine Pivka zemljišče parc. št. 3922/2, pot izmeri
220 m2, vpisana kot javno dobro v vložku št. 6, k.o. Stara
Sušica.

SKLEP
o spremembi sklepa o postopkih oddaje javnih
naročil v Občini Tržič

2
Na podlagi tega sklepa se zemljišče iz 1. točke tega
sklepa vpiše v ustrezni zemljiškoknjižni vložek z vpisom lastninske pravice na Občino Pivka.
3
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 03201-9/99
Pivka, dne 21. decembra 1999.

Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

1. člen
Besedilo 1. člena sklepa o postopkih oddaje javnih
naročil v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 6/00) se spremeni
tako, da se glasi:
Javna naročila v vrednosti do 500.000 SIT se lahko
oddaja z naročilnico. Naročilnica je veljavna, če je podpisana od dveh navedenih pooblaščenih oseb, in sicer:
– župana,
– podžupana,
– direktorja občinske uprave,
– vodje urada, na katerega se naročilo nanaša.
2. člen
Besedilo 2. člena se v celoti črta. Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Št. 401-07/99-06
Tržič, dne 18. septembra 2000.
Župan
Občine Tržič
Pavel Rupar l. r.

ŽETALE
3874.

Odlok o prazniku Občine Žetale

Na podlagi 6. in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na
redni seji dne 13. 9. 2000 sprejel

ODLOK
o prazniku Občine Žetale
1. člen
Občina Žetale ima svoj občinski praznik
2. člen
Prvi praznik Občine Žetale je Kostanjev piknik in se
organizira tretji vikend v mesecu oktobru leta 2000. Vsako
naslednje leto se določi praznik Občine Žetale pri sprejetju
občinskega proračuna in se takrat zagotovijo sredstva v ta
namen.
3. člen
Občina Žetale obeležuje svoj občinski praznik s slavnostno sejo občinskega sveta in ostalimi prireditvami.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 062-0017/2000-3
Žetale, dne 13. septembra 2000.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

3875.

Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove
priključke in povečanje kapacitete obstoječih
priključkov na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje

Na podlagi 8. in 11. točke 14. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82), 59. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93) in 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS,
št. 24/99) je Občinski svet občine Žetale na seji dne 13. 9.
2000 sprejel

ODLOK
o merilih in kriterijih za povračila za nove
priključke in povečanje kapacitete obstoječih
priključkov na vodovodno in kanalizacijsko
omrežje
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1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine
povračila, ki ga plača investitor-uporabnik za priključitev objekta na vodovodno in kanalizacijsko omrežje (v nadaljnjem
besedilu: merila in kriteriji).
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitve objektov na obstoječe ali novozgrajeno omrežje v lasti in upravljanju občine
ali gospodarske javne službe.
3. člen
Povračilo po merilih in kriterijih so dolžni plačati investitorji-uporabniki neglede na namembnost objekta za priključek svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje.
Če investitorji-uporabniki povečujejo objekt in s tem kapaciteto priključka, plačajo le razliko povračila med novo in staro
kapaciteto priključka.
4. člen
Povračila so namenjena za gradnjo virov primarnih in
sekundarnih naprav za oskrbo z vodo ter odvajanje odpadnih in padavinskih voda. Povračila so nepovratna in so dohodek Občine Žetale ter so namenjena za gradnjo in vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
5. člen
Investitor-uporabnik je oproščen plačila povračila:
– če je financiral ali sofinanciral sorazmerni delež pri
izgradnji primarnega in sekundarnega omrežja vodovoda ali
kanalizacije,
– če je plačal povračilo do uveljavitve teh meril in kriterijev po tedaj veljavnih določilih,
– če se priključuje na vodovod in kanalizacijo pod izjemnimi pogoji.
Vsi, ki imajo pravico do oprostitve plačila povračila,
morajo pravico oprostitve dokazati z ustrezno listino.
6. člen
Med izjemne pogoje se šteje dolžina priključka na sekundarni vodovodni cevovod ali dolžina priključka na kanalizacijo in vrednost montažnih del nad 100 m.Vod , ki oskrbuje več kot tri priključke se šteje kot primarni vod. Investitoruporabnik, ki izpolnjuje izjemne pogoje, je oproščen plačila
povračila v višini razlike predračuna za izvedbo priključka
nad 100 m in potrjenega predračuna.
Zap.
št.

Priključek v
colah

Presek cevi
v cm2

Razmerja
presekov

Vrednost
povračila SIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

3/4
1
5/4
6/4
2
2/5
3
4

4,14
4,91
8,04
12,56
19,63
38,47
50,24
78,50

1,00
1,55
3,56
4,00
6,25
12,25
16,00
25,00

200.000
299.000
640.000
720.000
1,125.000
2,205.000
2,880.000
4,500.000

V povračilu za priključitev na vodovodno omrežje ni
obračunana požarna voda oziroma požarni vodovodni priključek.
7. člen
Povračilo za priključek na kanalsko omrežje do 100 m
voda znaša:
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Zap.
št.

Priključek v
cm

Presek cevi
v cm2

Razmerja
presekov

Vrednost
povračila SIT

1.
2.
3.
4.

15
20
25
30

176,62
314,00
490,62
706,50

1,00
1,77
2,77
4,00

105.000
185.850
290.850
420.000

Za priključek industrijskega ali proizvodnega objekta
se plača najmanj toliko kot znaša povračilo pod zaporedno
št. 3.
8. člen
Povračilo odmerja strokovna služba upravljalca vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka.
9. člen
Upravljalec vodovodnega in kanalskega omrežja ter
uporabnik-investitor skleneta pred izdajo soglasja k gradnji
in priključitvi, pogodbo o priključitvi in plačilu povračila.
10. člen
Priključek na vodovodno in kanalsko omrežje izvede
upravljalec oziroma lastnik omrežja na podlagi plačanega
povračila in dejanskih stroškov priključka.
11. člen
Investitorji-uporabniki, ki se naknadno priključijo na vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje, ki so ga financirali
ali sofinancirali občani, morajo plačati tudi pozitivno razliko
med realnim deležem, ki so ga prispevali sofinancerji pri
izgradnji omrežja in višino povračila po 6. in 7. členu tega
odloka.
12. člen
Višino povračil iz 6. in 7. člena tega odloka uskladi
enkrat letno v mesecu februarju odbor za infrastrukturo pri
občinskem svetu na podlagi podatkov o rasti cen na drobno
v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad Republike
Slovenije v Uradnem listu RS.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok
o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in
kanalizacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 27/96).
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 062-02-0017/2000-2
Žetale, dne 13. septembra 2000.

Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.

3876.

Odlok o istovetnostnih smibolih Občine Žetale

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena statuta Občine
Žetale (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine
Žetale na redni seji dne 13. 9. 2000 sprejel

ODLOK
o istovetnostnih simbolih Občine Žetale
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Žetale ima svoj grb, zastavo, potrditvene prvine
(štampiljke, žig in pečat), župansko verigo (občinsko himno)
ter občinski praznik.
Vsebino, obliko in uporabo določa župan, kolikor ni
drugače določeno z drugimi členi.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo
pripadnost Občine Žetale.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Žetale.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica, oziroma Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Žetale.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika,
d.o.o) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega
odloka je odgovoren direktor občinske uprave (tajnik občine), ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora
biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (offset tisk,
sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, rezbarjenje, fotografija ipd). in naklado. Če gre za označbo
prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli
uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Žetale v
dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetnostne
simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
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6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se
določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba
dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren
videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu
občine. O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega
člena odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki
imajo sedež v Občini Žetale, lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti, in to:
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tiski in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedžih, našitkih na
oblačilih…),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in
prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina
Žetale.
Uporaba simbola (grba) Občine Žetale v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo
javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti
občine.
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Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so to plakete,
tabelna priznanja, kipci itd.
V drugih primerih pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih
shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se
udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.

II. GRB

11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,
gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti
na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje
države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

8. člen
Opis grba, splošno: s cinastim rezom deljeni ščit –
zgoraj zlata Mihaelova tehtnica na zelenem polju, spodaj
zoreči sad pravega kostanja med dvema listoma v zeleni
barvi na zlatem polju.

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora
biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni
ugleda Občine Žetale.

Blazon: grb Občine Žetale je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.
Cinasti rez s petimi cinami deli ščit v zeleno in zlato
polje: v prvo polje je na srednjo cino vertikalno postavljen
zlati Mihaelov meč, ki nosi srebrno Mihaelovo tehtnico z
zlatima skodelama. V dnu drugega polja je simetrično razprta dvojica dveh zelenih listov pravega kostanja (Castanea
sativa), izmed katerih raste vertikalno zoreča zelena ježica z
dvema rdečima sadoma pravega kostanja.
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v izrisu, črnobelem odtisu, pečatni
grafiki (in miniaturi), v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z
barvnimi kodami, so sestavni del mape z istovetnostno simboliko, ki je lahko priloga tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
V potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih
organov na območju Občine Žetale.
V prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah
občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja
župan Občine Žetale oziroma za predstavljanje po občini
pooblaščene osebe.

III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave, splošno: zastava Občine Žetale
Zastava Občine Žetale je zelena z rumenim srednjim
kvadratnim poljem, ki nosi glavni atribut občinskega grba.
Razprto ježico pravega kostanja med dvema zelenima kostanjevima listoma.
Opis: zastava Občine Žetale je pravokotne oblike, razmerje višine zastavine rute »V« proti njeni dolžini »L« =
1 : 2,5.
Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini
enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta
prvo in tretje (zadnje) polje v zeleni, srednje, kvadratno polje
pa je v rumeni barvi; v sredini srednjega kvadratnega polja
stoji glavni atribut iz občinskega grba: šopek iz dveh zelenih
listov pravega kostanja (Castanea sativa) z napol razprto
zeleno ježico v kateri sta vidna dva rdeča kostanja.
Podoba atributa ne sme biti manjša od dveh tretjin
(2/3) višine zastavine rute in ne večja od osem desetin
(8/10) imenovane višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape z istovetnostno simboliko, ki je
lahko priloga tega odloka.
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14. člen
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog
oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen,
vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti
manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot njenim spodnjim
kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih
stopinj.
Atribut je napram prejšnjemu zaobrnjen za devetdeset
kotnih stopinj zato, da je upodobljen v svojem naravnem
položaju. Zgornjemu primerna je tudi njena uporaba, sicer
analogna uporabi horizontalne zastave.
15. člen
Uporaba zastave:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, komemoracijah ...,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v drugi točki člena se zastava
izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je
prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi
tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega
sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo
uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze, v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24
ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.
Zastava Občine Žetale je stalno izvešena na občinskem poslopju.
16. člen
Način uporabe zastave Občine Žetale v različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba
občine, obravnavanih v 11. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano
od spredaj, drog z zastavo Občine Žetale (oziroma vrh droga
z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na
območju Občine Žetale.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo
za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,
obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Žetale.
IV. POTRDITVENE PRVINE
18. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu in so okrogle oblike z dvojno zunanjo obrobo
premera 35 mm, v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v
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pisavi »times« izpisano ime »Žetale«, v spodnjem polkrogu
pa geslo štampiljke. Med obema napisoma stoji ločilno znamenje – vinjeta. V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine Žetale.
19. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Žetale štampiljke z
naslednjimi gesli:
– župan
(premer 35 mm)
– občinska uprava
“
– občinski svet
“
– volilna komisija
“
– nadzorni odbor
“
– mala potrditvena štampiljka občinske uprave (seecret, premer je 20 mm)
– srednja štampiljka Občina Žetale (virmanska, premer
je 25 mm).
20. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s
posebnim aktom.
V. ŽUPANSKA VERIGA
21. člen
Predmetno je županska veriga iz bolj ali manj žlahtne
(»srebrne« ali »zlate«) kovine, umetelno skovana in pletena
okrasna veriga. Županji oziroma županu je položena preko
ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih pa jo
spenja kolajna z vgraviranim napisom ter barvnim občinskim
grbom.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo – osebnost županje oziroma župana,
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo
županja-župan zastopa in predstavlja,
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu,
– simbol županove odgovornosti višjim državno upravnim forumom.
22. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta
simbol časti občinstvo.
23. člen
Uporaba
Županova dolžnost je, da odet z župansko verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega,
regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno
kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati
svojo skupnost in zastaviti svoja stališča. V občinskem merilu so to naslednje priložnosti, slavnostne občinske seje,
posvetne in cerkvene svečanosti, proslave kot npr. napovedi, začetki ali končanja javnih del ne glede na prisotnosti
funkiconarjev in občinstva. V medobčinskem, regijskem in
državnem merilu je župan dolžan s simbolom svoje časti
ovrednotiti predvsem svečani čas nekega dejanja. Ko vrhunec svečanosti preide v družabni del prireditve, lahko župan
svoj simbol – verigo odloži v etui in odda v hrambo, obdrži
pa svoj drugi redni znak župana, župansko priponko (bedž).
24. člen
Tako kot župan naj tudi občinski svetniki in uslužbenci
občine, svoje priponke zaradi gostov in občinstva častno
nosijo ves čas svoje prisotnosti na prireditvah.
Priponke ostanejo županu, članom občinskega sveta
in uslužbencem občine v trajno last.
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VI. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
25. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske
uprave občine in inšpekcijske službe.
VII. OBČINSKA PRIZNANJA
26. člen
Občina Žetale podeljuje naslednje priznanje:
1. »ČASTNI OBČAN«, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika,
2. »PRIZNANJE OBČINE ŽETALE«, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta,
3. »ZLATA PLAKETA OBČINE ŽETALE«, ima pomen
priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta,
4. »PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŽETALE«, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, izjemoma pa tudi na katerem drugem področju ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
27. člen
Kandidate za 1., 2. in 3. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov.
Kandidate za 4. stopnjo priznanja lahko izbere župan po
lastni presoji.
28. člen
O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski
svet, ki ima funkcijo komisije za odlikovanje in priznanja. Vsa
priznanja se vpisujejo v posebno evidenco – register, ki
vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsto priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
29. člen
Najvišje častno priznanje Občine Žetale je »ČASTNI
OBČAN«. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na
znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-zobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu
in uveljavitvi Občine Žetale, da ima to trajni pomen.
Priznanje »ČASTNI OBČAN« se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino 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.
30. člen
Drugo največje občinsko priznanje je »PRIZNANJE OBČINE ŽETALE«. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom
ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na
družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj spodbude občanom ali
tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben
pomen za razvoj in napredek Občine Žetale.
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Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je
priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko
ali pa pečatom, izdelano umetniško na F = A3 in je namenu
primerno uokvirjena. Podeljujejo se vsako leto, vendar v
največ treh primerih.
31. člen
»ZLATA PLAKETA OBČINE ŽETALE« ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni
sredini. Njena velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno
v posebni šatulji, spremlja jo odločba o priznanju. Zlato
plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali
pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ
v treh primerih.
32. člen
»PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA OBČINE ŽETALE«
ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom,
v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na letnem prazniku
bodisi priložnostno.
Priznanje obsega pozlačeno priponko z občinskim grbom, podobno priponkam občinskih svetnikov, le z drugačno osnovo in drugačnim napisom. Izroča se ga v za to
primerni šatulji, spremlja ga listina z zapisom o priznanjupohvali župana. Kot dodatek k temu priznanju se lahko
izroči še knjižno darilo s posvetilom župana prejemniku.
Priznanje se lahko podeljuje vsako leto, vendar le izjemoma
v največ treh primerih.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
33. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali
tako, da kvari ugled Občine Žetale,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
34. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo
različne upodobitve simbola Občine Žetale, morajo v roku
enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom
tega odloka.
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
petnajsti dan po objavi.
Št. 062-02-0017/2000-4
Žetale, dne 13. septembra 2000.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.
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VLADA
3877.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in
Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na
drugi, v delu, ki se nanaša na trgovino

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s
sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani
(Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/97), četrtega odstavka 60. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni
list RS, št. 1/91–I) in drugega odstavka 3. člena zakona o
carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na
trgovino (Uradni list RS, št. 104/99) se naslov spremeni
tako, da se glasi:
»Uredba o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije, na drugi, v delu, ki se nanaša na
trgovino in začasni uporabi Zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih
koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) .«
2. člen
V 4., 8. in 14. členu se besedilo »2 in 3« nadomesti z
besedilom »2, 3 in 7«.
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za kmetijske proizvode po poreklu iz skupnosti, ki so
navedeni v Prilogi 8 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se
pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja
prosto.«
4. člen
V 6. členu se besedi »priloge 2« nadomesti z besedami
»prilog 2 in 7«.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju
Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi ter njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi,
v delu, ki se nanaša na trgovino

5. člen
V 9. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zahtevek za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne carinske kvote, določene v prilogi 7 k tej
uredbi, se vloži v osmih dneh po uveljavitvi te uredbe.«

1. člen
V uredbi o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v

6. člen
V 14. členu se besedi »v prilogi 4« v različnih sklonih,
nadomesti z besedami »v prilogah 4 in 8« v ustreznih
sklonih.

7. člen
V Prilogi 2 se:
1) besedilo:
»0203
0203 11
0203 12
0203 19
0203 21
0203 22
0203 29
0203 29 1
0203 29 550
0203 29 590
0203 29 900

Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:
– – trupi in polovice s kožo
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
– – drugo
– Zamrznjeno:
– – trupi in polovice
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
– – drugo:
– – – domačih prašičev
– – – drugo:
– – – – – brez kosti
– – – – – drugo (npr. polovice brez kože in brez slanine)
– – – drugo – divjih prašičev

nadomesti z naslednjim besedilom:
»0203
Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
– Sveže ali ohlajeno:
0203 11
– – trupi in polovice s kožo
0203 11 100 – – – domačih prašičev
0203 12
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
0203 12 190 – – – – plečeta in njihovi kosi

4.000

5.5
7,08
9,58
11,48
6,20
8,98
10,18
10,18
10,18
10,18«

2000

5.5
7,08
7,08
9,58
9,58
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0203 19
0203 19 110
0203 19 130
0203 19 150
0203 19 550
0203 19 590

– – drugo
– – – – prednji deli in njihovi kosi
– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi
– – – – – brez kosti
– – – – – drugo (npr. polovice brez kože in brez slanine)
– Zamrznjeno:
0203 21
– – trupi in polovice
0203 21 100 – – – domačih prašičev
0203 22
– – šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
0203 22 110 – – – – šunke in njihovi kosi
0203 22 190 – – – – plečeta in njihovi kosi
0203 29
– – drugo:
0203 29 1
– – – domačih prašičev
– – – drugo:
0203 29 110 – – – – prednji deli in njihovi kosi
0203 29 130– – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi
0203 29 150– – – – prsa s potrebušino in maščobo, kosi
0203 29 550 – – – – – brez kosti
0203 29 590 – – – – – drugo (npr. polovice brez kože in brez slanine)

11,48
11,48
11,48
11,48
11,48
11,48
6,20
6,20
8,98
8,98
8,98
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18
10,18«

2) črta besedilo:
0207 33

»– Race, gosi in pegatke:
– – nerazrezane na kose, zamrznjene 1000

13,5«

3) črta besedilo:
»0703 10 110 – – – čebulček
4) črta besedilo:
»0810
Drugo sadje, sveže
0810 50 000 – Kivi (Actinidia chinensis Planch.)

12.0«

500

1.5«

5) črta besedilo:
»2002
Paradižnik, pripravljen ali konzerviran kako drugače, razen s kisom
ali ocetno kislino (npr. v slanici, v citronski kislini, pasteriziran ipd.)
2002 90
– Drugo:
100
– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 7 mas.%, vendar manj kot 12 mas.%:
2002 90 110 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
2002 90 190 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 12 mas.%, vendar manj kot 30 mas.%:
2002 90 310 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
2002 90 390 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1kg
– – z vsebnostjo suhe snovi več kot 30 mas.%:
2002 90 910 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1kg
2002 90 990 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 1 kg
10.0«

5.0
10.0
5.0
10.0
5.0

8. člen
V Prilogi 3 se:
1) črta besedilo:
»0504 00 000 Živalska čreva, mehurji in želodci (razen ribjih), celi ali v kosih
2) črta besedilo:
»0601
Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice
in korenike v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine
cikorije, razen korenin iz tar. št. 1212
0601 10
– Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice
in korenike v mirujočem stanju
0601 20
– Čebulnice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice
in korenike, rastoče ali cvetoče, rastlina in korenine cikorije
3) črta besedilo:
»0602
Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči, gobji miceliji
0602 90
– Drugo:
0602 90 100 – – gobji micelij
4) črta besedilo:
»0802
Drugo lupinasto sadje, sveže ali suho, neoluščeno ali oluščeno
0802 1
– Mandeljni

5.0«

300
4.0
5.0«

3.000

1.0«

100

2.5«
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5) črta besedilo:
»0805
Agrumi, sveži ali suhi
0805 10
– Pomaranče
0805 20
– Mandarine (vštevši tangerinke in satsuma mandarine); klementine,
wilking mandarine in podobni hibridi agrumov)
0805 30
– Limone (Citrus limon, Citrus limonum) in limete (Citrus aurantifolia)
6) črta besedilo:
»0807
Dinje, lubenice in papaja, sveže
– Dinje in lubenice:
0807 19 000 – – druge
7) črta besedilo:
»1209
Seme, plodovi in trosi za setev
8) črta besedilo:
»2304 00 000 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje,
nezmleti, zmleti ali peletizirani

5.000

3.5

3.000
2.000

3.5
1.5.«

1.000

2.5«

300

pr«

5.000

1.0«.

9. člen
Ta uredba začne veljati 1. oktobra 2000.
Št. 334-07/99-5
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Na podlagi 5. točke 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

UREDBO
o oblikovanju cen naftnih derivatov
1. člen
S to uredbo se določa mehanizem oblikovanja cen
naftnih derivatov, sestavine, ki jih podjetja, ki se ukvarjajo z
dejavnostjo prodaje naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu:
distributerji) smejo ali morajo upoštevati, in merila, po katerih se cene ali njihove sestavine smejo ali morajo oblikovati.
2. člen
Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejejo osvinčeni motorni bencin (MB-98), neosvinčeni motorni bencini
(NMB-91, NMB-95 in NMB-98), plinsko olje (D-2) in ekstra
lahko kurilno olje (KO-EL).
Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena
tekočega obdobja.
3. člen
Povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja za posamezen naftni derivat se določi po naslednjem obrazcu:

 n
 ∑ CIFMedHit ⋅ eit
 i
Pt =  t

n







 ρ 
 ⋅ 1000  + r + M





kjer pomeni:
povprečna cena derivata v SIT/liter
gostota derivata (za motorne bencine znaša
0,755 kg/l, za D-2 in KO-EL 0,845 kg/l)
r:
prispevek za blagovne rezerve v SIT/liter, ki ga na
podlagi 21.b člena zakona o blagovnih rezervah
z uredbo določi Vlada RS
M:
bruto marža distributerjev, ki znaša največ
pri motornih bencinih 13 SIT/l, pri D-2 13 SIT/l
in pri KO-EL 10 SIT/l
i:
dnevni podatek
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja
n:
n = 14; spremljamo 14-dnevna povprečja (dejansko
je n = 10, saj za soboto in nedeljo ni objave borznih
kotacij)
e:
1 USD = x SIT; dnevni tečaj Banke Slovenije (srednji
za devize)
CIF MedH: borzna kotacija derivata (najvišja dnevna
vrednost; v USD/tono)
Vir: Platt’s European Marketscan
Pt :
ρ:

4. člen
Pogoj za spremembo cen v novem 14-dnevnem obdobju se določi z naslednjim obrazcem:

∆ = Pt − Pt −k =
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 ⋅ 1000  + r + M  ≥ 1, 5 SIT
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⋅
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Potem:

Pt +1 = Pt
oziroma:

Pt +1 = Pt − k + ∆ ,
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kjer pomeni:
Pt : Povprečna cena tekočega 14-dnevnega obdobja
(brez dajatev) v SIT/l
Pt-k: Povprečna cena predhodnih 14-dnevnih obdobij
(brez dajatev) v SIT/l

≥ 1,5SIT

∆:

absolutna sprememba cene, ki znaša

k:

14-dnevni interval predhodnih obdobij (z zamikom
enega ali večih obdobij)
k = 1,2,…..m.

Pt+1: Najvišja modelska prodajna cena brez dajatev v obdobju t+1 v SIT/liter, ki je osnova za izračun
drobnoprodajne cene
5. člen
Najvišja (korigirana) prodajna cena brez dajatev v SIT/liter
po postopku zaokroževanja drobnoprodajnih cen (P*)
Če je sprememba cene večja ali enaka 1,5 SIT oziroma
manjša ali enaka – 1,5 SIT, se le-ta upošteva v celem
znesku, prišteje izhodiščni ceni (Pt) in tako predstavlja najvišjo modelsko ceno pred dajatvami v obdobju t+1, s tem pa
tudi osnovo za izračun drobnoprodajne cene z vključenimi
vsemi fiskalnimi obremenitvami.
Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot
ga predvideva 6. člen, se kot najvišja cena pred dajatvami
na trgu v obdobju t+1 uveljavi oziroma določi korigirana
cena tekočega 14-dnevnega obdobja (P*t+1 = P*t) .
6. člen
Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelsko
izračunani prodajni ceni dodajo v skladu z veljavnimi predpisi vse fiskalne obremenitve. Drobnoprodajna cena se skladno z matematičnimi pravili zaokroži na eno decimalno mesto. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh fiskalnih obremenitev najvišjo prodajno ceno, ki se lahko uveljavi
na trgu v obdobju t+1.
7. člen
Kolikor so cenovna nihanja (primerjava cene tekočega
obdobja Pt in predhodnega ali predhodnih 14 dnevnih obdobij Pt-k) manjša od 1,5 SIT in večja od – 1,5 SIT, cena
v prihodnjem 14-dnevnem obdobju (t+1) ostane enaka
ceni 14-dnevnega predhodnega ali predhodnih obdobij
(Pt+1 = Pt-k oziroma po postopku zaokroževanja: P*t+1 = P*t-k),
ki so bile uveljavljene na trgu.
8. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena se
neposredno uporablja za osvinčen motorni bencin MB-98,
za neosvinčen motorni bencin NMB-95, za plinsko olje D-2
in ekstra lahko kurilno olje KO-EL.
Za 98-oktanski neosvinčen motorni bencin NMB-98,
ki kotira le na borzi v Rotterdamu, se uporablja (glede na
mehanizem oblikovanja cen iz 3., 4. in 5. člena) modificiran
postopek, ki ga določa 9. člen.
Za ostale motorne bencine, katerih cene na svetovnih
borzah ne kotirajo, se vsakokratna prodajna cena brez dajatev oblikuje posredno, in sicer tako, da se ob vsaki spremembi cen ohrani konstantna cenovna pariteta med
NMB-95 in ostalimi neosvinčenimi motornimi bencini, ki je
veljala na dan uveljavitve uredbe.
9. člen
Osnova prodajne cene za NMB-98 je borzna kotacija
za NMB-95 (Cif Med H) povečana za oktansko premijo.
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Oktanska premija se dnevno izračunava kot razlika med
cenama NMB-98 in NMB-95, ki kotirata na borzi v Rotterdamu (NWE barges FOB Rotterdam, Vir: Platt’s European
Marketscan). Za vse nadaljnje postopke oblikovanja in sprememb cen se smiselno uporabljajo določbe predhodnih
členov.
10. člen
Postopek delovanja mehanizma iz 3., 4. in 5. člena:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v SIT/liter), ki se lahko uveljavi na trgu so borzne kotacije CIF Mediteran – High, podane v USD/tono;
b) 14-dnevna povprečna cena v SIT/tono se izračuna
tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem
ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa deli s številom dni, za katere so na razpolago podatki;
c) v primeru, da za določen dan ni podatka o deviznem
tečaju, se kot relevanten podatek vzame zadnji razpoložljivi
devizni tečaj;
d) dejansko se 14-dnevno povprečje izračuna za 10
dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju) in
sicer od ponedeljka v tednu x, do vključno petka v tednu
x+1. V primeru, da je zaradi praznikov ali kakršnega koli
vzroka na razpolago manj kot 10 podatkov, se 14-dnevno
povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov;
e) izračunana povprečna 14-dnevna cena, izražena v
SIT/tono se preko gostote (ρ) derivata in faktorja 1/1000
preračuna v SIT/liter ter se ji prišteje v SIT/liter izražen
prispevek za blagovne rezerve in v SIT/liter izražena bruto
marža.
11. člen
14-dnevna povprečna cena tekočega obdobja, izračunana na način iz prejšnjega člena, se primerja s 14-dnevno
povprečno ceno predhodnega ali predhodnih obdobij.
Kolikor je prag za spremembo cene presežen, se nova
najvišja cena uveljavi v torek v tednu x+2 in velja do vključno
ponedeljka v tednu x+4, distributerji pa so dolžni že v ponedeljek v tednu x+2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
Kolikor prag za spremembo cene ni presežen, se v
torek v tednu x+2 ohrani do tedaj veljavna cena, ki je bila v
veljavi v predhodnem 14-dnevnem intervalu oziroma predhodnih 14-dnevnih intervalih in velja do vključno ponedeljka
v tednu x+4.
V primeru, da je v torek v tednu x+2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, se cena uveljavi na prvi
naslednji delovni dan.
V primeru, da je v ponedeljek v tednu x+2 v Republiki
Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, so distributerji
dolžni prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen
obvestiti Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, cena
pa se lahko na trgu v tem primeru uveljavi drugi naslednji
delovni dan.
12. člen
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– Borzna cena v USD/t:
– Tečaj Banke Slovenije:

1 decimalno mesto (vhodni podatek)
4 decimalna mesta (vhodni podatek)

– Borzna cena derivata v SIT/l: zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Modelska cena:
zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Prodajna cena brez
fiskalnih obremenitev:
zaokrožitev na 3 decimalna mesta
– Drobnoprodajna cena
zaokrožitev na 1 decimalno mesto
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Pariteta prodajnih cen pred dajatvami med NMB-95 in
NMB-91 se zaokroži na 3 decimalna mesta in znaša:
1:0,992.

1. člen
Prodajne cene pred fiskalnimi obremenitvami za plinsko olje in ekstra lahko kurilno olje, ki so veljale na trgu na
dan 29. septembra 2000, se določijo kot najvišje.

PREHODNE DOLOČBE

2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do vključno 2. oktobra
2000.

13. člen
Za prvi izračun prodajne cene se kot izhodiščna najvišja domača prodajna cena brez dajatev v SIT/l, ki se lahko
uveljavi na trgu, izračuna tako, da se določi 14-dnevno
povprečje, izračunano po obrazcu iz 3. člena te uredbe in
sicer za obdobje od 18. 9. 2000 do 1. 10. 2000.
14. člen
Ob uveljavitvi te uredbe znaša bruto marža za motorne
bencine, ne glede na določbo 3. člena, 10,45 SIT/liter.
Dokler za motorne bencine ni uveljavljena marža iz
3. člena te uredbe, se v primeru zniževanja cen, ki bi sledilo
po mehanizmu iz 4. in 5. člena, najvišja prodajna cena brez
dajatev v prihodnjem oziroma prihodnjih 14-dnevnih obdobjih, ne spreminja.
Kolikor do vključno 29. 10. 2000 ne pride do zniževanja cen po mehanizmu iz 4. in 5. člena te uredbe se ne
glede na določbo prvega odstavka 14. člena bruto marža
lahko 2. 11. 2000 poviša na največ 12 SIT.
Kolikor do vključno 26. 11. 2000 ne pride do nadaljnjega zniževanja cen po mehanizmu iz 4. in 5. člena se ne
glede na določbo prvega oziroma tretjega odstavka
14. člena bruto marža lahko 28. 11. 2000 poviša na vrednost, ki jo določa 3. člen te uredbe.
15. člen
Mehanizem oblikovanja cen iz predhodnih členov se
uporablja za plinsko olje (D-2) in ekstra lahko kurilno olje
(KO-EL) do 5. aprila 2001.
16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 29/00).
17. člen
Ta uredba začne veljati 2. oktobra 2000 in velja
dvanajst mesecev.
Št. 282-15/2000-2
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije

Št. 382-15/2000-2
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3880.

Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska
trošarin za mineralna olja in plin

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list
RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi zneska trošarin
za mineralna olja in plin
1. člen
V uredbi o določitvi zneska trošarin za mineralna olja in
plin (Uradni list RS, št. 51/99) se v 2.1. točki 1. člena
spremeni znesek trošarine za plinsko olje iz tarifnih oznak
2710 00 66 do 2710 00 68 (za 1.000 litrov), in znaša za
pogonski namen 51.080 tolarjev.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik plinskega olja iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. oktobra
2000 dalje.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-12/99-4
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

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

3879.

Uredba o določitvi najvišje cene plinskega olja
in ekstra lahkega kurilnega olja

Na podlagi 3. točke 8. člena in 1. točke 9. člena
zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) izdaja
Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi najvišje cene plinskega olja in ekstra
lahkega kurilnega olja

3881.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
2000

Na podlagi četrtega odstavka 133. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

Uradni list Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni
list RS, št. 27/00, 31/00, 48/00 in 78/00) se v 18. členu
v točki I:
– naslov točke “I. Pokrivanje stroškov analiz kakovosti
pšenice in rži” spremeni tako, da se glasi: “I. Pokrivanje dela
stroškov analiz kakovosti pšenice in rži”,
– v prvi alinei točke I/1 pred besedo “stroškov” doda
beseda “dela”,
– v točki I/2 doda nova druga alinea, ki se glasi: “kmetijska gospodarstva, ki so pravne osebe, ki so v letu 2000
pridelala, analizirala in skladiščila pšenico in rž,
– v prvem odstavku točke I/3 četrta alinea spremeni
tako, da se glasi: “vložen “Osnovni obrazec o kmetijskem
gospodarstvu”, če so upravičenci kmetijska gospodarstva”,
– v drugem odstavku točki I/3 besedilo “1,50 SIT/kg
neto odkupljene količine pšenice in rži (DDV ni obračunan)”
nadomesti z besedilom, ki se glasi: “4.781,00 SIT za posamezno analizo”,
– v prvem odstavku točke I/4 doda nova četrta alinea,
ki se glasi: “kopije prevzemnic in priložen kakovostni izvid.”,
– v drugem odstavku točke I/4 besedilo “15. oktobra”
nadomesti z besedilom “31. oktobra”.
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-19
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

Št.
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in družinskih razmerjih, ki so že bile valorizirane s 1. marcem
2000, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 5,1%.
2
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu novembru 1999, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 5,1%.
3
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu decembru 1999, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 4,3%.
4
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu januarju 2000, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 3,5%.
5
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu februarju 2000, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 2,6%.
6
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu marcu
2000, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 1,7%.
7
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu aprilu
2000, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 1,1%.
8
Preživnine, določene ali dogovorjene v mesecu maju
2000, se s 1. oktobrom 2000 povečajo za 0,6%.
9
Višina nadomestila preživnin se s 1. oktobrom 2000
poveča za 5,1 % tako, da znaša:
– za otroka do 6. leta starosti 10.794 tolarjev,
– za otroka od 6. do 14. leta starosti 11.873 tolarjev,
– za otroka nad 14. letom starosti 14.032 tolarjev.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 553-02/98-4
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.

3882.

Vlada Republike Slovenije
Sklep o uskladitvi preživnin in o uskladitvi višine
nadomestila preživnin

Na podlagi prvega in drugega odstavka 132. člena
zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list
SRS, št. 15/76, 30/86, 1/89, 14/89 in Uradni list RS, št.
13/94, 82/94, 29/95, 26/99, 60/99 – odl. US RS in
70/00) in na podlagi petega odstavka 21.d člena zakona o
Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije
(Uradni list RS, 25/97, 10/98, 41/99, 53/99 in 22/00) je
Vlada Republike Slovenije na 18. seji dne 28. septembra
2000 sprejela

SKLEP
o uskladitvi preživnin in o uskladitvi višine
nadomestila preživnin
1
Preživnine, določene s sodno odločbo in preživnine,
določene z dogovorom iz 130. člena zakona o zakonski zvezi

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3883.

Sklep o povišanju rejnin

Na podlagi 98. in 129. člena zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94 –
odl. US RS, 1/99, 41/99, 36/00 in 54/00) je Vlada Republike Slovenije na 18. seji dne 28. septembra 2000
sprejela

SKLEP
o povišanju rejnin
1
Rejnine se s 1. julijem 2000 povečajo za 3,7 odstotka,
tako da znašajo:

Stran

10148 / Št. 88 / 29. 9. 2000

Uradni list Republike Slovenije

3885.

1. Materialni stroški za rejenca
Starost otroka

Mesečna višina sredstev za materialne
stroške za rejenca v tolarjih

– do 12 mesecev
– od 1 do 7 let (predšolski)
– od 7 do 14 let (šoloobvezen)
– nad 14 let

33.117
25.474
30.569
38.211

2. Nagrada za delo rejnice za otroka znaša od 1. julija
2000 14.860 tolarjev mesečno.

Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o sodnih tolmačih

Na podlagi 91.člena v zvezi z 92. členom zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00)
in drugega odstavka 20. člena pravilnika o sodnih tolmačih
(Uradni list RS, št. 17/96) izdaja ministrica za pravosodje

SKLEP
o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o sodnih tolmačih
1

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 553-01/98-4
Ljubljana, dne 28. septembra 2000.

Vrednost točke iz 20.člena pravilnika o sodnih tolmačih (Uradni list RS, št. 17/96) se spremeni tako, da znaša
90 SIT.
2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Št.165-04-251/00
Ljubljana, dne 18. septembra 2000.
Barbara Brezigar l. r.
Ministrica
za pravosodje

MINISTRSTVA
3884.

Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku
o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in
sodnih cenilcev

Na podlagi 91. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in drugega odstavka 6.
člena pravilnika o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev
in sodnih cenilcev (Uradni list RS, št. 61/97) izdaja ministrica za pravosodje

SKLEP
o spremembi vrednosti točke v pravilniku o tarifi
za plačilo storitev sodnih izvedencev
in sodnih cenilcev
1
Vrednost točke iz 6. člena pravilnika o tarifi za plačilo
storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev (Uradni list
RS, št. 61/97) se spremeni tako, da znaša 90 SIT.

3886.

Pravilnik o nalogah varnostnega svetovalca za
prevoz nevarnega blaga

Na podlagi 29. člena zakona o prevozu nevarnega
blaga (Uradni list RS, št. 79/99) minister za notranje zadeve
v soglasju z ministrom za promet in zveze izdaja

PRAVILNIK
o nalogah varnostnega svetovalca za prevoz
nevarnega blaga
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik predpisuje naloge varnostnega svetovalca
za prevoz nevarnega blaga (v nadaljevanju: svetovalec) in
obveznosti pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov (v nadaljevanju: podjetje) pri izvrševanju teh nalog.
II. NALOGE SVETOVALCA

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 165-04-251/00
Ljubljana, dne 18. septembra 2000.
Barbara Brezigar l. r.
Ministrica
za pravosodje

2. člen
Naloge svetovalca so poleg nalog, opredeljenih v 29.
členu zakona o prevozu nevarnega blaga, še:
– preverjanje pravilnosti označevanja tovorkov;
– svetovanje pri nabavi prevoznih sredstev in določanje
zahtev zanje;
– preverjanje opreme in postopkov v zvezi z nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga;
– natančno usposabljanje vseh zaposlenih in vodenje
evidence o tem;
– izvajanje ustreznih ukrepov in postopkov ob nesreči
ali dogodku, ki bi lahko ogrozil varnost prevoza;

Uradni list Republike Slovenije

Št.

– poizvedba in priprava natančnih poročil o nesrečah
med nakladanjem, prevozom in razkladanjem nevarnega blaga;
– izvajanje ustreznih ukrepov za preprečitev nesreč ali
hujših kršitev predpisov;
– upoštevanje predpisov, ki urejajo prevoz nevarnega
blaga, pri izbiri pogodbenih strank;
– preverjanje, ali imajo vsi zaposleni, ki nakladajo, prevažajo ali razkladajo nevarno blago, natančna navodila o
delovnih postopkih;
– uvedba ukrepov, s katerimi se poveča zavest o tveganju pri nakladanju, prevozu in razkladanju nevarnega blaga;
– določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi, da so na vozilu predpisane listine in varnostna oprema;
– določitev in izvajanje postopkov preverjanja, s katerimi se zagotovi varnost pri nakladanju in razkladanju nevarnega blaga;
– priprava letnega poročila, ki mora vsebovati najmanj
podatke o količini prepeljanega nevarnega blaga po razredih ter podatke o izrednih dogodkih oziroma nesrečah z
nevarnim blagom.
III. NALOGE PODJETIJ
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Podjetje mora svetovalcu omogočiti, da se lahko pravočasno opredeli do predlogov sprememb, ki se nanašajo
na prevoz nevarnega blaga.
5. člen
Svetovalec lahko svoje predloge in mnenja ali celo
pomisleke posreduje ustrezni službi, ki odloča v podjetju ali
posameznem obratu.
6. člen
Letno poročilo in vsa druga dokumentacija o aktivnostih svetovalca se hranita v podjetju pet let, vodstvo
podjetja pa jo mora ob kontroli predložiti pristojnim organom za nadzor.
IV. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0212/2-1-226/300-00
Ljubljana, dne 5. septembra 2000.

3. člen
Podjetja morajo poskrbeti, da se svetovalci udeležijo
predpisanega usposabljanja in pridobijo ustrezno potrdilo.
4. člen
Svetovalec mora ves čas delovnega procesa v podjetju
dobivati ustrezne podatke in dokumentacijo o delovnem in
drugih procesih, ki je pomembna za opravljanje nalog svetovalcev.

dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve
Soglašam!
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
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in dopolnitev zazidalnega načrta Dečkovo naselje

10105

DOBRNA
3859. Sklep o določitvi javnih športnih površin in objektov občinskega pomena v Občini Dobrna

10105

GORENJA VAS-POLJANE
3860. Odlok o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
3861. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-Poljane
3862. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o izvajanju gospodarskih javnih služb
3863. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
GORNJI PETROVCI
3864. Sklep o načinu plakatiranja in reklamiranja na
območju Občine Gornji Petrovci za izvedbo
rednih volitev poslancev v Državni zbor –
2000
3865. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost
Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča,
Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
GROSUPLJE
3866. Ugotovitev Občinske volilne komisije občine
Grosuplje
3867. Ugotovitev Občinske volilne komisije občine
Grosuplje
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LOŠKA DOLINA
3868. Odlok o zagotavljanju javnosti dela občinskih
organov Občine Loška dolina

10112

LOŠKI POTOK
3869. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana

10113

PIVKA
3870. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za
območje Pivke z Radohovo vasjo, Petelinjami in Hrastjem
3871. Sklep o ukinitvi javnega dobra
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RIBNICA NA POHORJU
3872. Razpis nadomestnih volitev za enega člana
Občinskega sveta občine Ribnica na Pohorju

10114

OBČINE

TRŽIČ
3873. Sklep o spremembi sklepa o postopkih oddaje javnih naročil v Občini Tržič

10114

BELTINCI
3855. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota
3856. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planov Občine Beltinci
3857. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka zazidalnega načrta za območje “Granar” v Beltincih

ŽETALE
3874. Odlok o prazniku Občine Žetale
3875. Odlok o merilih in kriterijih za povračila za nove priključke in povečanje kapacitete obstoječih priključkov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje
3876. Odlok o istovetnostnih smibolih Občine Žetale

10098
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BANKA SLOVENIJE
3850. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa
o vzpostavitvi registra transakcijskih računov
3851. Sklep o določitvi plačila velike vrednosti
3852. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 2. do 8.
10. 2000
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3853. Spremembe pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev fundacije za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji
3854. Spremembe pravil Kviz loterije “Dobim podarim”
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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

N A R O Č I L N I C A
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

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe
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PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH IN ZAPOSLOVANJU
V železni repertoar priljubljene Zbirke predpisov, ki jo založba Uradni list izdaja že pol stoletja,
vsekakor sodijo predpisi o delovnih razmerjih. V novi knjižici je veliko novosti, saj je državni zbor
sredi leta 2000 sprejel pomembne nove predpise na tem področju. Naštejmo nekatere:
–

zakon o zaposlovanju in delu tujcev;

–

zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno;

–

v zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti so vključene zadnje
spremembe in dopolnitve (Uradni list RS, št. 65/2000);

–

splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti so dodane razlage, sprejete od julija
1998 do julija 2000.

Cena: 3132 SIT z DDV
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PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH IN ZAPOSLOVANJU
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Davčna številka naročnika
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