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DRŽAVNI ZBOR

4208. Odlok o izvolitvi predsednika in članov
Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o po-
slancih (Uradni list RS, št. 48/92, 44/94-odločba US) ter
12. in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
27. oktobra 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi predsednika in članov

Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora
Republike Slovenije

I
Mandatno-imunitetna komisija Državnega zbora Repu-

blike Slovenije ima predsednika in sedem članov.

II
V Mandatno-imunitetno komisijo Državnega zbora Re-

publike Slovenije se izvolijo:

za predsednika:
Valentin POHOREC

za člane:
Ciril PUCKO
Pavel RUPAR
Bojan KONTIČ
Jurij MALOVRH
Majda ZUPAN
Zmago JELINČIČ
Igor ŠTEMBERGER

III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/1
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.

Predsedujoči
Državnega zbora

Republike Slovenije
dr. Jožef Bernik l. r.

4209. Sklep o potrditvi mandatov poslancem
Državnega zbora Republike Slovenije

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi
poročila mandatno-imunitetne komisije o pregledu potrdil
o izvolitvi s predlogom za potrditev mandatov na 1. seji,
dne 27. 10. 2000, na podlagi 7. člena zakona o poslan-
cih in 14. člena poslovnika Državnega zbora sprejel na-
slednji

S K L E P

Potrdijo se mandati vsem poslancem Državnega zbora
Republike Slovenije, izvoljenim na volitvah 15. oktobra 2000
po seznamu izvoljenih kandidatov:

1. ANTON ANDERLIČ, rojen 4. 6.1956,
stanujoč Topniška 45, Ljubljana;

2. SONJA AREH LAVRIČ, rojena 22. 4. 1947,
stanujoča Partizanska 8, Slovenj Gradec;

3. JOŽE AVŠIČ, rojen 20. 2. 1949,
stanujoč Topliška cesta 11, Čatež ob Savi;

4. dr. ANDREJ BAJUK, rojen 18. 10. 1943,
stanujoč Prijateljeva 13 a, Ljubljana;

5. BOGDAN BAROVIČ, rojen 31. 7. 1955,
stanujoč Gimnazijska cesta 5, Trbovlje;

6. ROBERTO BATTELLI, rojen 19. 10. 1954,
stanujoč Ulica ob spomeniku 6, Bertoki, Koper;

7. IGOR BAVČAR, rojen 28. 11. 1955,
stanujoč V Murglah 67 c, Ljubljana;

8. dr. JOŽEF BERNIK, rojen 13. 4. 1924,
stanujoč Puštal 12, Škofja Loka;

9. SAMO BEVK, rojen 27. 8. 1956,
stanujoč Mestni trg 4, Idrija;

10. IVAN BOŽIČ, rojen 3. 8. 1939,
stanujoč Rutarjeva 10, Tolmin;

11. dr. MIHAEL BREJC, rojen 15. 11. 1947,
stanujoč Ulica 7. avgusta 31, Dob;

12. STANISLAV BRENČIČ, rojen 8. 4. 1950,
stanujoč Notranjska 29/b, Logatec;

13. JANEZ CIMPERMAN, rojen 1. 6. 1951,
stanujoč Kot 35, Ig;

14. FRANCE CUKJATI, rojen 15. 2. 1943,
stanujoč Lesno brdo 72, Vrhnika;

15. FRANC ČEBULJ, rojen 21. 8. 1952,
stanujoč Adergas 27, Cerklje na Gorenjskem;
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16. VOJKO ČELIGOJ, rojen 19. 7. 1938,
stanujoč Hrib svobode 8, Ilirska Bistrica;

17. dr. LUCIJA ČOK, rojena 7. 4. 1941,
stanujoča Kvedrova 16, Koper;

18. SILVA ČRNUGLJ, rojena 29. 12. 1954,
stanujoča Ulica bratov Učakar 22, Ljubljana;

19. ANTON DELAK, rojen 20. 8. 1927,
stanujoč Ulica Florjana Pohlina 3, Žalec;

20. MARKO DIACI, rojen 20. 3. 1971,
stanujoč Vrbno 25 d, Šentjur;

21. dr. JANEZ DRNOVŠEK, rojen 17. 5. 1950,
stanujoč Murgle 77, Ljubljana;

22. JANEZ DROBNIČ, rojen 23. 10. 1957,
stanujoč Tbilisijska 26, Ljubljana;

23. GEZA DŽUBAN, rojen 6. 11. 1943,
stanujoč Dolga ulica 78, Moravske Toplice;

24. ANDREJ FABJAN, rojen 8. 5. 1957,
stanujoč Stražnji vrh 1, Črnomelj;

25. dr. SLAVKO GABER, rojen 29. 1. 1958,
stanujoč Mlinska 20, Ljubljana;

26. mag. MITJA GASPARI, rojen 25. 11. 1951,
stanujoč Pod brezami 17, Ljubljana;

27. ANDREJ GERENČER, rojen 28. 11. 1941,
stanujoč Prešernova 17, Murska Sobota;

28. LJUBO GERMIČ, rojen 19. 11. 1960,
stanujoč Kolodvorska 29/a, Ruše;

29. mag. ZORAN GRAČNER, rojen 28. 8. 1970,
stanujoč Ulica Sallaumines 3b, Trbovlje

30. LEOPOLD GROŠELJ, rojen 13. 8. 1941,
stanujoč Log 2, Hrastnik;

31. FRANC (FERI) HORVAT, rojen 26. 9. 1941,
stanujoč Trubarjeva 5, Radenci;

32. BRANKO JANC, rojen 26. 4. 1956,
stanujoč Grebenčeva 5 a, Leskovec pri Krškem;

33. IVAN (JANEZ) JANŠA, rojen 17. 9. 1958,
stanujoč Brinje I/55, Grosuplje;

34. ZMAGO JELINČIČ, rojen 7. 1. 1948,
stanujoč Tivolska 13, Ljubljana;

35. MIRAN JERIČ, rojen, 6. 6. 1958,
stanujoč Trg Franca Kozarja 14, Hrastnik;

36. JOŽEF JEROVŠEK, rojen 1. 2. 1950,
stanujoč Spodnja nova vas 39, Slovenska Bistrica;

37. AURELIO JURI, rojen 27. 7. 1949,
stanujoč Cankarjeva 10, Koper;

38. JELKO KACIN, rojen 26. 11. 1955,
stanujoč Spodnja Besnica 66 a, Spodnja Besnica,
Kranj;

39. FRANC KANGLER, rojen 8. 7. 1965,
stanujoč Cesta 4. julija 61, Spodnji Duplek;

40. BLAŽ KAVČIČ, rojen 3. 10. 1951,
stanujoč Forme 31, Žabnica, Škofja Loka;

41. JOŽEF (JOŽE) KAVTIČNIK, rojen 16. 3. 1953,
stanujoč Ljubljanska 38/a, Velenje;

42. IVAN KEBRIČ, rojen 18. 12. 1925,
stanujoč Ulica Pohorskega bataljona 63, Maribor;

43. BRANKO KELEMINA, rojen 20. 8. 1952,
stanujoč Blanca 48, Blanca;

44. BOJAN KONTIČ, rojen 23. 7. 1961,
stanujoč Koroška cesta 33 a, Velenje;

45. mag. JANEZ KOPAČ, rojen 28. 7. 1961,
stanujoč Kotnikova ulica 22, Ljubljana;

46. MILAN KOPUŠAR, rojen 9. 12. 1960,
stanujoč Gabrke 24, Šoštanj;

47. JANEZ KRAMBERGER, rojen 1. 11. 1961,
stanujoč Spodnji Porčič 20, Lenart;

48. LEOPOLD (LEO) KREMŽAR, rojen 30. 1. 1949,
stanujoč Ulica Kirbiševih 69/e, Miklavž na Dravskem
polju;

49. MAKSIMILJAN LAVRINC, rojen 8. 12. 1948,
stanujoč Pot na Poljane 4 a, Kamnik;

50. PETER LEVIČ, rojen 6. 9. 1969,
stanujoč Kunaverjeva 7, Ljubljana;

51. LIDIJA MAJNIK, rojena 10. 2. 1953,
stanujoča Orešje 110, Ptuj;

52. JURIJ MALOVRH, rojen 22. 4. 1946,
stanujoč Podgrad 38/a, Šentjur pri Celju;

53. IVAN MAMIĆ, rojen 29. 2. 1944,
stanujoč Skrilje 70 e, Dobravlje;

54. DORIJAN MARŠIČ, rojen 27. 9. 1962,
stanujoč Ulica Generala Levičnika 34 a, Koper;

55. RUDOLF MOGE, rojen 20. 3. 1944,
stanujoč Terčeva 16, Ribniško selo, Maribor;

56. BORUT PAHOR, rojen 2. 11. 1963,
stanujoč Na Pristavi 47, Šempeter pri Gorici;

57. ANTON (TONE) PARTLJIČ, rojen 5. 8. 1940,
stanujoč Dvoržakova ulica 10, Maribor;

58. IRMA PAVLINIČ KREBS, rojena 3. 4. 1963,
stanujoča Kotlje 3 C, Kotlje, Ravne na Koroškem;

59. SAŠO PEČE, rojen 3. 5. 1971,
stanujoč Rasbergerjeva 2, Maribor;

60. RUDOLF PETAN, rojen 23. 6. 1949,
stanujoč Mizarska 30, Slovenske Konjice;

61. ALOJZ PETERLE, rojen 5. 7. 1948,
stanujoč Vodovodna cesta 3 a, Ljubljana;

62. JANEZ PODOBNIK, rojen 17. 9. 1959,
stanujoč Sedejev trg 3, Cerkno;

63. VALENTIN POHOREC, rojen 1. 1. 1941,
stanujoč Vranji vrh 8/a, Šentilj;

64. mag. MAJDA POTRATA, rojena 30. 5. 1948,
stanujoča Cesta proletarskih brigad 55, Maribor;

65. MIRAN POTRČ, rojen 27. 3. 1938,
stanujoč Poljanska 19, Ljubljana;

66. MÁRIA POZSONEC, rojena 16. 1. 1940,
stanujoča Dolga vas 4/c, Lendava;

67. CIRIL PUCKO, rojen 7. 9. 1958,
stanujoč Poljska 3, Turnišče;

68. FRANC PUKŠIČ, rojen 24. 11. 1955,
stanujoč Vintarovci 43 c, Vintarovci, Destrnik;

69. FRANCI ROKAVEC, rojen 12. 9. 1963,
stanujoč Zgornja Jevnica 12, Kresnice;

70. mag. ANTON ROP, rojen 27. 12. 1960,
stanujoč Pot na Črno 15, Vodice;

71. PAVEL RUPAR, rojen 21. 5. 1960,
stanujoč Cesta Kokrškega odreda 27, Križe;

72. dr. DIMITRIJ RUPEL, rojen 7. 4. 1946,
stanujoč Grudnovo nabrežje 11, Ljubljana;

73. DANICA SIMŠIČ, rojena 22. 2. 1955,
stanujoča Preglov trg 10, Ljubljana;
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74. ALOJZ SOK, rojen 27. 3. 1959,
stanujoč Ptujska 12 b, Ormož;

75. FRANC SUŠNIK, rojen 4. 9. 1955,
stanujoč Čeplje 1 c, Vransko;

76. MAJDA ŠIRCA, rojena 20. 4. 1953,
stanujoča Gregorčičeva 13/a, Ljubljana;

77. JOŽEF ŠPINDLER, rojen 13. 9. 1943,
stanujoč Maistrova 2, Ljutomer;

78. IGOR ŠTEMBERGER, rojen 5. 11. 1971,
stanujoč Maistrova 18, Ilirska Bistrica;

79. MATJAŽ ŠVAGAN, rojen 21. 5. 1963,
stanujoč Izlake 19, Izlake;

80. JOŽE TANKO, rojen 16. 4. 1956,
stanujoč Breg 82, Ribnica;

81. DAVORIN TERČON, rojen 2. 1. 1961,
stanujoč Cesta na Lenivec 16, Sežana;

82. MARIJA ANA TISOVIC, rojena 31. 3. 1942,
stanujoča Mizarska 29/a, Slovenske Konjice;

83. VILI TROFENIK, rojen 5. 9. 1943,
stanujoč Mihovci 104, Velika Nedelja;

84. JANKO VEBER, rojen 30. 7. 1960,
stanujoč Ulica heroja Marinclja 9, Kočevje;

85. mag. ANDREJ VIZJAK, rojen 6. 8. 1964,
stanujoč Ulica stare pravde 28, Brežice;

86. BOGOMIR VNUČEC, rojen 22. 2. 1966,
stanujoč Gubčeva ulica 4, Radovljica;

87. DUŠAN VUČKO, rojen 22. 11. 1964,
stanujoč Jelovška cesta 34 a, Bohinjska Bistrica;

88. CVETA ZALOKAR ORAŽEM, rojena 15. 4. 1960,
stanujoča Poljska cesta 10 b, Domžale;

89. BOGOMIR (MIRKO) ZAMERNIK, rojen 8. 11. 1964,
stanujoč Podvolovljek 42, Luče;

90. MAJDA ZUPAN, rojena 27. 12. 1950,
stanujoča Na vasi 30, Rakek.

Št. 020-02/92-27/119
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.

Predsedujoči
dr. Jožef Bernik l. r.

4210. Odlok o izvolitvi predsednika, podpredsednika
in članov Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve

Na podlagi 15. in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slove-
nije na seji dne 27. oktobra 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi predsednika, podpredsednika

in članov Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

I
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za voli-

tve, imenovanja in administrativne zadeve ima predsednika,
podpredsednika in 22 članov.

II
V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za

volitve, imenovanja in administrativne zadeve se izvolijo:
za predsednika:
Ciril PUCKO
za podpredsednika:
Franc PUKŠIČ
za člane:
Anton ANDERLIČ
Igor BAVČAR
Maksimiljan LAVRINC
Tone PARTLJIČ
Irma PAVLINIČ KREBS
Matjaž ŠVAGAN
Miran JERIČ
Dušan VUČKO
Dr. Mihael BREJC
Janez JANŠA
Franc SUŠNIK
Silva ČRNUGELJ
Aurelio JURI
Miran POTRČ
Ivan BOŽIČ
Franci ROKAVEC
Dr. Andrej BAJUK
Mag. Janez DROBNIČ
Anton DELAK
Sašo PEČE
Bogomir VNUČEC
Maria POZSONEC

III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni

zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.

Predsedujoči
Državnega zbora

Republike Slovenije
dr. Jožef Bernik l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4211. 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 odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemen smučarsko-alpinistični dosežek s spustom
z Mount Everesta, kar je v zgodovini himalaizma odprlo
povsem novo poglavje in znova poneslo ime Slovenije v svet
podeljujem
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Častni znak svobode Republike Slovenije Davu
Karničarju.

Št. 996-01-32/2000
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

4212. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 182,95 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o odločitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 89/00).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 17. oktobra 2000.

Minister
za okolje in prostor

dr. Andrej Umek l. r.

4213. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje
izdaje Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Third Edition)

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravi-
lih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) izdaja minister za zdravstvo

S K L E P
o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tretje izdaje

Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Third Edition)

1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (00) 2”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 25. aprila 2000, se monografija
“Magnezijev sulfat” (Magnesium sulphate – Magnesii sulfas)
(št. 0044) iz tretje izdaje Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Third Edition) nadomesti z revidirano mono-
grafijo “Magnezijev sulfat heptahidrat” (Magnesium sulphate
heptahydrate – Magnesii sulfas heptahydricus) (št. 0044).

2
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (00) 3”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 25. aprila 2000, se monografija
“Cepivo proti hemofilusu influence tipa B, konjugirano” (Hae-
mophilus type B conjugate vaccine – Vaccinum haemophili
stirpe B conjugatum) (št. 1219) iz tretje izdaje Evropske far-
makopeje (European Pharmacopoeia Third Edition) nadome-
sti z revidirano monografijo “Cepivo proti hemofilusu influen-
ce tipa B, konjugirano” (Haemophilus type B conjugate vacci-
ne – Vaccinum haemophili stirpe B conjugatum) (št. 1219).

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 512/306/00
Ljubljana, dne 1. septembra 2000.

Minister
za zdravstvo

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

4214. Sklep o veljavnosti četrtega dodatka k tretji
izdaji Evropske farmakopeje

Na podlagi prvega odstavka 10. člena zakona o zdravi-
lih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) izdaja minister za zdravstvo

S K L E P
o veljavnosti četrtega dodatka k tretji izdaji

Evropske farmakopeje

1
V skladu z “Resolucijo AP-CSP (00) 1”, ki jo je sprejel

Svet Evrope, Odbor za splošno zdravstveno varstvo (Delni
sporazum) (CD-P-SP) dne 25. aprila 2000, začne 1. januar-
ja 2001 v Republiki Sloveniji veljati četrti dodatek (Supple-
ment 2001) k tretji izdaji Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Third Edition), ki ga je založila Evropska
direkcija za kakovost zdravil (European Directorate for the
Quality of Medicines) pri Svetu Evrope v Strasbourgu.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 512/308/00
Ljubljana, dne 18. oktobra 2000.

Minister
za zdravstvo

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
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4215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih v
zdravstvu

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99,
86/99 in 98/99) izdaja minister za zdravstvo, v soglasju z
ministrom za delo, družino in socialne zadeve in ministrom
za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o napredovanju delavcev zaposlenih
v zdravstvu

1. člen
V pravilniku o napredovanju delavcev zaposlenih v

zdravstvu (Uradni list RS, št. 41/94 in 14/97) se 5. člen
spremeni tako, da se glasi:

“Zaposleni lahko na delovnem mestu napreduje največ
za pet plačilnih razredov, razen zdravnikov, ki lahko napre-
dujejo največ za sedem plačilnih razredov.”

2. člen
Za 34.a členom se doda nov 34.b člen, ki se glasi:
“Prvo preverjanje pogojev za napredovanje se za zapo-

slene iz I. do VI. tarifne skupine, ki so do uveljavitve tega
pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za
štiri plačilne razrede, opravi s 1. 1. 2001, če so od zadnje-
ga napredovanja pretekla najmanj tri leta.

Pri preverjanju pogojev za napredovanje se upoštevajo
dokazila, ki jih je zaposleni pridobil v obdobju od zadnjega
napredovanja.”

3. člen
Za 34.b členom se doda 34.c člen, ki se glasi:
“Ne glede na določilo drugega odstavka prejšnjega

člena, se zaposlenim iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki
ne morejo dokazati izpolnjevanja pogojev iz prve in druge
alinee prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, prizna
ustrezno število točk, tako da lahko napredujejo za en plačil-
ni razred.”

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-31/99
Ljubljana, dne 10. oktobra 2000.

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo

Soglašam!

dr. Miha Brejc l. r.
Minister

za delo, družino in socialne zadeve

Zvonko Ivanušič, univ. dipl. prav. l. r.
Minister

za finance

4216. Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje
socialno varstvene storitve vodenje in varstvo
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za
izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov
te storitve

Na podlagi 60. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 42/94, 1/99, 41/99, 36/00 in
54/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o tehničnih pogojih za izvajanje socialno

varstvene storitve vodenje in varstvo
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji ter
za izvajanje institucionalnega varstva

uporabnikov te storitve

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa minimalne in druge tehnične po-

goje za izvajanje socialno varstvene storitve vodenje in
varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji po 17. členu
zakona o socialnem varstvu, ter za izvajanje institucional-
nega varstva po 16. členu zakona o socialnem varstvu
uporabnikov socialno varstvene storitve vodenje in varstvo
ter zaposlitev pod posebnimi pogoji (v nadaljnjem besedi-
lu: uporabniki), ne glede na to, ali je izvajalec fizična ali
pravna oseba.

2. člen
Izvajalci storitev po tem pravilniku morajo pred začet-

kom njihovega izvajanja izpolnjevati minimalne tehnične po-
goje za obvezne sestavne dele iz III. poglavja tega pravilnika.

Za prostore in opremo, v katerih in s katero se izvaja
dejavnost zdravstvenega varstva, se uporabljajo normativi in
standardi s področja zdravstvenega varstva.

3. člen
Za gradnjo, uporabo in vzdrževanje objekta, zemljišča

in drugih zunanjih površin je treba upoštevati pogoje, norma-
tive in ukrepe s področij graditve objektov, varstva pred
požarom, varstva pri delu, varstva okolja ter zdravstveno
higienskih predpisov.

Objekti, v katerih se storitvi izvajata, morajo biti grajeni
oziroma adaptirani v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi
objektov brez arhitektonskih ovir.

II. TEHNIČNI POGOJI

1. Objekt

4. člen
Tehnični pogoji veljajo za:
– lokacijo;
– zemljišče;
– objekte;
– vhode in komunikacije;
– prostore;
– opremo.

5. člen
Širša lokacija je območje, v katerem se načrtuje grad-

nja objektov za izvajanje storitev po tem pravilniku.
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6. člen
Makrolokacijski pogoji (širša lokacija) za objekt, v kate-

rem se izvajata storitvi po tem pravilniku, so:
– vključitev objekta v naselje;
– urejena prometna infrastruktura;
– dosegljivost javnega prevoza;
– bližina zelenih in javnih rekreacijskih površin.

7. člen
Pri objektih, v katerih se izvaja storitev institucionalno

varstvo uporabnikov, je poleg pogojev po prejšnjem členu
potrebno zagotoviti tudi nehrupno okolje.

8. člen
Ožja lokacija je zemljišče za postavitev objekta v skladu

z zazidalnim načrtom.

9. člen
Mikrolokacijski pogoji (ožja lokacija) za objekt, v kate-

rem se izvajata storitvi po tem pravilniku, so:
– komunalna opremljenost zemljišča (kanalizacija, vo-

dovod, ogrevanje in ostalo);
– velikost zemljišča glede na predvidene zmogljivosti

objekta, program storitvenih dejavnosti, mestno ali podežel-
sko okolje;

– dostopnost objekta za funkcionalno ovirane ljudi;
– orientacija objekta, osončenost, osvetljenost;
– urejenost neposredne okolice za rekreacijo.

10. člen
Zemljišče objekta obsega:
– zemljišče pod stavbo (bruto zazidalna površina);
– dostope, dovoze in parkirne površine;
– gospodarsko dvorišče;
– zelene ter rekreacijske površine.
Dostopi morajo biti varni, ločeni od motornega prome-

ta. Upoštevana morajo biti pravila dostopnosti za funkcional-
no ovirane ljudi.

Dovozne poti, speljane do vhodov in na parkirni pro-
stor, se ne smejo križati s pešpotmi. Zagotovljen mora biti
neposredni dovoz do vseh vhodov. Dostopi in dovozi za
uporabnike morajo biti nadkriti.

Parkirni prostor za osebje in obiskovalce mora biti od-
maknjen od stavbe.

Ena tretjina parkirnih mest mora biti označenih parkir-
nih prostorov za invalide. Kjer so manj kot tri parkirna mesta,
pa mora biti en označen parkirni prostor za invalide.

11. člen
Objekt za izvajanje storitev po tem pravilniku mora ustre-

zati fizičnim, psihičnim in zdravstvenim zahtevam uporabni-
kov ter izvajanju strokovnega dela z njimi.

12. člen
Za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov, ki

ob strokovnem spremljanju in nadzoru lahko bivajo samo-
stojno, je stanovanjska skupina lahko locirana v samostoj-
nem objektu (enodružinska hiša) ali v večstanovanjskem
objektu, odvisno od stanovanj in možnosti medsebojne po-
vezave.

Za izvajanje institucionalnega varstva uporabnikov, ki
potrebujejo stalno spremljanje in varstvo, je stanovanjska
skupina organizirana kot del bivalne enote.

Objekt za izvajanje institucionalnega varstva uporabni-
kov mora biti lokacijsko ločen od objekta, kjer se izvaja
storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
razen če to objektivno ni izvedljivo.

13. člen
Velikost objekta za izvajanje storitve vodenje, varstvo in

zaposlitev pod posebnimi pogoji na eni lokaciji mora biti
takšna, da omogoča izvajanje storitve za do 40 oseb.

Velikost objekta stanovanjske skupine mora omogočati
bivanje 4 do 6 oseb.

Velikost objekta bivalne enote mora omogočati bivanje
20 do 24 oseb.

14. člen
Objekt za izvajanje storitve vodenje, varstvo in zaposli-

tev pod posebnimi pogoji mora biti pritličen, razen če to
objektivno ni izvedljivo.

Objekt, ki ima dva ali več nivojev, mora imeti dvigalo.

15. člen
Vhodi in komunikacije, ki so namenjeni uporabnikom,

morajo biti dostopni in uporabni za funkcionalno ovirane
osebe.

Vhodi morajo biti ločeni po namenu: glavni vhod, go-
spodarski, vhod v skladišče ipd. Do njih mora biti zagotov-
ljen neposreden dovoz. Če vhodi niso na nivoju tal, mora biti
poleg diferenčnih stopnic (tudi če je samo ena stopnica),
zgrajena blaga klančina (dopustni naklon največ 1:12). Glav-
ni vhod mora biti zaščiten pred vremenskimi vplivi, kar je
priporočeno tudi za druge vhode. Prostor pred vhodom in za
njim (avla) mora imeti primerno površino. V tem prostoru
mora biti nameščen telefon za uporabnike.

16. člen
Komunikacije, horizontalne (vetrniki, komunikacijski

prostori, predprostori, hodniki, veže in podobno) in vertikal-
ne (stopnice, stopnišča, dvigala), morajo omogočati dobro
orientacijo in neoviran prehod za funkcionalno ovirane ose-
be. Njihova velikost je odvisna od namena posameznih pro-
storskih skupin. Biti morajo ustrezno osvetljene, prezračeva-
ne in barvno poudarjene. Širina hodnika mora biti najmanj
1,60 m, tako da omogoča srečevanje dveh invalidskih vo-
zičkov, obenem pa dopušča enoročni obrat za 180 stopinj.
Vrata, ki se odpirajo na hodnik, morajo biti vgrajena tako, da
ne zožujejo minimalne predpisane širine hodnika.

2. Vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi
pogoji

17. člen
Obvezni prostori za izvajanje storitve vodenje, varstvo

in zaposlitev pod posebnimi pogoji so:
– skladišče;
– delavnice;
– jedilnica z razdelilno kuhinjo;
– soba za pomirjanje;
– pisarniški prostori;
– prostor za individualno vodenje;
– garderobe za uporabnike;
– toaletni prostori za uporabnike;
– toaletni prostori in garderoba za osebje;
– negovalno higienski prostor;
– prostor za čistila;
– prostor vzdrževalca;
– kurilnica;
– nadkrit prostor za prevozna sredstva.

18. člen
Zagotovljeni morata biti dve skladišči. Glede na naravo

dejavnosti je lahko tudi eno samo skladišče, ki pa mora
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omogočati ločeno skladiščenje vhodnih in izhodnih materia-
lov in vseh drugih materialov za izvajanje dejavnosti.

Površina skladišč mora biti 1,45 m2 do 2 m2 na upora-
bnika, glede na zaposlitvene programe in tehnologijo dela.

19. člen
Velikost in število delavnic je odvisno od zaposlitvenih

programov in števila uporabnikov.
Velikosti delavnic morajo biti ustrezne za oblikovanje

večjih ali manjših skupin uporabnikov glede na metode dela
(individualne ali teamske).

Hrupni delovni prostori morajo biti ločeni od nehru-
pnih. Med njimi mora biti zagotovljena zvočna izolacija.

Glede na tehnologijo dela mora biti v posameznih de-
lavnicah nameščen umivalnik.

Velikost delavnice mora biti 4,50 m2 na uporabnika.

20. člen
Vsaka enota mora imeti jedilnico z razdelilno kuhinjo.
Velikost razdelilne kuhinje je odvisna od načina dosta-

ve hrane, števila in načina servisiranja obrokov, shranjevanja
in načina pomivanja bele posode, pribora, stekla ipd.

Za vsak sedež mora biti zagotovljeno 1,50 m2 povr-
šine.

V jedilnici morajo biti zagotovljeni sedeži za najmanj
polovico uporabnikov.

Jedilnica se lahko uporablja tudi kot večnamenski pro-
stor za uporabnike.

21. člen
Soba za pomirjanje mora biti opremljena tako, da služi

za počitek, umirjanje, za pogovor med uporabnikom in stro-
kovnim delavcem, za nudenje prve pomoči ipd.

V sobi za pomirjanje mora biti tudi hišna lekarna.
Velikost sobe mora biti 12 do 15 m2.

22. člen
Vsaka enota mora imeti pisarniški prostor za vodenje

enote, za pogovore s starši oziroma svojci in sestanke
osebja.

Velikost pisarniškega prostora mora biti 14 m2 na dve
delovni mesti.

23. člen
Kadar je enota hkrati tudi sedež izvajalca, mora imeti še

naslednje pisarniške prostore:
– prostor za direktorja s površino 9 do 20 m2;
– prostor za administrativno računovodska dela s povr-

šino najmanj 7 m2 na zaposlenega administrativnega oziro-
ma računovodskega delavca;

– sejno sobo s površino najmanj 1,50 m2 na zaposle-
nega.

Zagotovljen mora biti tudi prostor za arhiv.

24. člen
Strokovni delavci imajo svoja delovna mesta v delavni-

cah, razen strokovnega delavca, ki izvaja individualno vode-
nje v prostoru s površino 8 do 10 m2.

25. člen
Garderobe za uporabnike morajo biti ločene po spolu

in čimbliže vhodu. Vsak uporabnik mora imeti svojo garde-
robno omarico. Velikost na uporabnika mora biti najmanj
0,70 m2.

26. člen
Toaletni prostori za uporabnike morajo biti ločeni po

spolu. Obsegati morajo predprostor z ustreznim številom
umivalnikov in prostore z ustreznim številom WC školjk,
najmanj:

– 1 umivalnik in 1 WC školjka na 9 uporabnic;
– 1 umivalnik, 1 WC školjka in 2 pisoarja na 12 upora-

bnikov.
Vrata toaletnih prostorov se morajo odpirati navzven.
Zagotovljeno mora biti invalidsko stranišče. Dostopno

je lahko neposredno iz hodnika in služi obema spoloma.
Vrata morajo biti drsna, vgrajena v steno. Velikost invalidske-
ga stranišča mora biti najmanj 3 m2.

27. člen
Toaletni prostori za osebje morajo biti ločeni po spolu.
Velikost toaletnega prostora mora biti 2m2.
Garderoba za osebje mora biti umeščena v predpro-

storu.

28. člen
Negovalno higienski prostor je sanitarni prostor, oprem-

ljen z umivalnikom in prho brez kadice. Dostopen in upora-
ben mora biti za osebo na invalidskem vozičku.

V prostoru mora biti mogoča namestitev in priključitev
pralnega stroja.

Velikost negovalno higienskega prostora mora biti naj-
manj 4 m2.

29. člen
Velikost prostora za čistila je odvisna od netto površine

prostorov za izvajanje storitev po tem pravilniku (površina za
čiščenje), vendar ne manj kot 3 m2. Prostor mora biti oprem-
ljen s tekočo mrzlo in toplo vodo.

30. člen
Velikost prostora za vzdrževalca mora biti najmanj 8 m2.

31. člen
Zagotovljen mora biti nadkrit prostor za najmanj toliko

službenih vozil, kolikor se jih uporablja za prevoz uporabni-
kov in materiala.

II. STORITEV INSTITUCIONALNO VARSTVO

1. Stanovanjska skupina

32. člen
Obvezni prostori stanovanjske skupine so:
– sobe uporabnikov;
– dnevni prostor;
– kuhinja z jedilnim kotom;
– toaletni prostori.
Stanovanjski prostori morajo omogočati tudi vzdrževa-

nje, hrambo in razdeljevanje perila ter shranjevanje čistil in
izplakovanje.

33. člen
Kadar je stanovanjska skupina del bivalne enote, so

obvezni prostori stanovanjske skupine:
– sobe uporabnikov;
– toaletni prostori;
– dnevni prostor s čajno kuhinjo.
V tem primeru ni potrebno, da bi prostori stanovanjske

skupine omogočali vzdrževanje, hrambo in razdeljevanje pe-
rila ter shranjevanje čistil in izplakovanje.
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34. člen
Sobe uporabnikov morajo biti eno ali dvoposteljne s

kvadraturo:
10 do 12 m2 (13 do 15 m2 za gibalno ovirane) za

enoposteljno sobo;
12 do 16 m2 (15 do 18 m2 za gibalno ovirane) za

dvoposteljno sobo.
Razmerje sob mora biti tako, da je od vseh sob najmanj

polovica dvoposteljnih.

35. člen
Dnevni prostor mora omogočati dnevno bivanje, pro-

stočasovne aktivnosti, srečanja in družabno življenje upora-
bnikov. Prostor mora biti neposredno vezan na kuhinjo,
kolikor nima čajne kuhinje.

Dostop do dnevnega prostora ne sme biti preko drugih
obveznih prostorov.

Velikost dnevnega prostora mora biti 15 do 20 m2.
Kadar je stanovanjska skupina del bivalne enote, se

velikost dnevnega prostora zaradi čajne kuhinje poveča za
4m2.

36. člen
Velikost kuhinje z jedilnim kotom mora biti 14 do

18 m2.

37. člen
Toaletna prostora sta:
– kopalnica velikosti najmanj 10 m2;
– WC velikosti najmanj 1,20 m2.
Toaletna prostora morata biti dostopna s hodnika.
V kopalnici mora biti mogoča namestitev in priključitev

pralnega stroja.

2. Bivalna enota

38. člen
Bivalna enota je sestavljena iz stanovanjskih skupin.

Stanovanjske skupine se v bivalni enoti lahko razvrščajo po
nadstropjih (vertikalna povezava) ali se vežejo druga na dru-
go ali kot paviljonska zazidava (horizontalna povezava).

39. člen
Obvezni prostori bivalne enote so poleg obveznih pro-

storov iz 33. člena tega pravilnika še:
– prostor za osebje;
– toaletni prostor za osebje;
– prostor za izvajanje zdravstvene dejavnosti;
– jedilnica;
– gospodarsko servisni prostori.
Prostori morajo biti med seboj smotrno povezani.

40. člen
Velikost prostora za osebje bivalne enote mora biti 14

do 16 m2.
Čez dan služi ta prostor za pogovore s starši oziroma

svojci uporabnikov.

41. člen
Toaletni prostori za osebje bivalne enote morajo biti

ločeni po spolu. Velikost toaletnega prostora mora biti 2 m2.

42. člen
Velikost prostora za ambulanto mora biti 16 do 20 m2.

43. člen
Za vsak sedež v jedilnici mora biti zagotovljeno 1,50 m2

površine.
V jedilnici morajo biti zagotovljeni sedeži za vse upora-

bnike.
Jedilnica se lahko uporablja tudi kot večnamenski pro-

stor.
Jedilnica mora biti neposredno vezana na kuhinjo.

44. člen
Gospodarsko servisni prostori obsegajo naslednje pro-

store:
– obrat kuhinje ali razdelilna kuhinja;
– prostor za sprejem umazanega perila;
– prostor za vzdrževanje in shrambo čistega perila;
– pomožne prostore.
Kadar v bivalni enoti ni zagotovljeno pranje perila,

morajo gospodarsko servisni prostori obsegati tudi obrat
pralnice.

45. člen
Velikost obrata kuhinje je odvisna od števila pripravlje-

nih obrokov in organizacije dela. Ustrezati mora predpisom
glede higiensko tehničnih zahtev in varstva pri delu. Če
bivalna enota nima lastne kuhinje in dobiva že pripravljeno
hrano, mora imeti razdelilno kuhinjo.Velikost razdelilne kuhi-
nje je odvisna od načina dostave hrane, števila in načina
servisiranja obrokov, shranjevanja in načina pomivanja bele
posode, pribora, stekla ipd.

46. člen
Prostor za sprejem umazanega perila mora biti oprem-

ljen z izplakovalnikom. Velikost prostora mora biti 8 do
10 m2.

47. člen
Prostor za vzdrževanje in shrambo perila mora biti loci-

ran tako, da je razdeljevanje perila smotrno. Velikost mora
biti 20 m2.

48. člen
Velikost obrata pralnice mora biti 12 do 16 m2.

49. člen
V bivalni enoti morajo biti zagotovljeni pomožni prostori

za:
– shrambo živil;
– skladiščenje sanitetnega materiala;
– čistila;
– za kurilnico oziroma toplotno postajo;
– prostor za vzdrževalca.

3. Oprema

50. člen
Vsi prostori morajo biti opremljeni z obvezno opremo.

Oprema mora biti prilagojena potrebam uporabnikov.
Prostori so lahko opremljeni tudi z dodatno opremo,

namenjeno za izvajanje storitve, vendar največ v obsegu, ki
še zagotavlja funkcijo prostora.

Oprema mora biti dobre srednje kakovosti.

51. člen
Oprema delavnice je odvisna od zaposlitvenega pro-

grama (mize za delo, stroji, delovni pult, regali ipd.).
Ustrezati mora predpisom glede higiensko tehničnih

zahtev in varstva pri delu.
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52. člen
Oprema jedilnice so mize in stoli.
Kadar služi jedilnica tudi kot večnamenski prostor, mo-

ra imeti tudi opremo, ki je po tem pravilniku obvezna za
dnevni prostor, razen omar in foteljev (sedežnih garnitur).

53. člen
Oprema razdelilne kuhinje so:
– izdajni pult;
– nevtralni pult;
– odlagalna miza;
– štedilnik;
– hladilnik;
– pomivalno korito in pomivalni stroj;
– omara za shranjevanje bele posode in pribora;
– omara za shranjevanje črne posode.

54. člen
Oprema kuhinje z jedilnim kotom so:
– omarice;
– pulti;
– gospodinjski aparati;
– miza;
– stoli.

55. člen
Oprema garderobe so:
– garderobna omara (0,70 m2) ali garderobna stena

(0,30 m) na uporabnika;
– klop.

56. člen
Oprema toaletnih prostorov so:
– umivalnik;
– WC školjka;
– pisoar;
– prha brez kadice.
Pri stanovanjski skupini ali bivalni enoti je priporočeno,

da je kopalnica opremljena še s kopalno kadjo.

57. člen
Oprema sobe za pomirjanje so:
– postelja (najmanj 90×190 cm, višine 55 cm);
– miza;
– stol.

58. člen
Oprema pisarniških prostorov so:
– standardne pisarniške in strojepisne mize;
– stoli;
– pisarniške omare;
– omare za shrambo osebnih podatkov;
– oprema za računalništvo in telekomunikacije.

59. člen
Oprema negovalno higienskega prostora sta:
– umivalnik;
– prha brez kadice.

60. člen
Oprema sobe uporabnika so (za vsakega uporabnika):
– postelja (najmanj 90×190 cm, višine 55 cm);
– posteljna omarica (najmanj 40×40 cm);
– garderobna omara (najmanj 60×120 cm);
– miza;
– stol.

Uporabnik lahko nadomesti obvezne dele opreme z
lastnimi.

61. člen
Oprema dnevnega prostora so:
– mize;
– stoli;
– fotelji (sedežne garniture);
– omare;
– regali;
– audio in video;
– samopostrežni avtomati.

62. člen
Pri mizah za delo mora biti višina miznih plošč in kon-

zolnih pultov, ki se uporabljajo v sedečem položaju, prilago-
jena tudi osebam na vozičkih.

Minimalna svetla višina pod mizno ploščo ali pultom
mora biti 68 cm. Funkcionalna višina miz in pultov mora biti
72 do 78 cm.

Prostor med polkonstrukcijo miz oziroma dolžino kon-
zolnega pulta mora biti najmanj 80 cm.

Mizne plošče in pulti morajo biti izdelani iz lesenih
plošč z oblogo površine iz umetne mase ali naravnega furnir-
ja. Robovi plošč morajo biti iz umetne mase ali trdega lesa in
zaobljeni.

63. člen
Stoli za uporabnike morajo imeti sedež visok 45 do

48 cm. Stoli morajo biti nakladalni, neoblazinjeni in brez
naslonov za roke.

Pisarniški stoli morajo biti standardni in ergonomsko
oblikovani.

64. člen
Miza in stol v sobi uporabnika morata biti prilagojena

potrebam uporabnika.

65. člen
Postelja mora biti oblikovana tako, da je zgornji rob

vzmetnice 48 do 55 cm od tal. Stranici postelje morata biti
odmaknjeni od tal 18 do 20 cm. Robovi končnic in stranic
morajo biti zaobljeni.

66. člen
Velikost omare je odvisna od njene funkcije (shranjeva-

nje materialov, garderobe, opreme, pripomočkov ipd.).
Vrata omarnih elementov se morajo odpirati po vertikal-

ni osi, priporočljive so pomične – drsne izvedbe. Višina
omarnega pohištva mora biti največ 180 cm. Pohištveni
ročaji morajo biti lahko oprijemljivi, potegi morajo biti dolgi
najmanj 80 mm. Robovi morajo biti zaobljeni, izdelani iz
trdega lesa ali umetne mase.

67. člen
Sanitarna oprema mora ustrezati naslednjim zahtevam:
– WC školjka mora biti pritrjena v tla na 4 točkah,

sedežna višina mora biti 46 do 50 cm, pripomočki so sten-
ski ročaji in montažne konzole za podporo rok;

– kopalna kad mora biti dimenzije najmanj 70×170
cm, visoka 50 cm, dostopna z obeh strani, s poglobitvijo
obzidave kadi ob tleh vsaj 10×10 cm;

– prha mora biti brez kadice, s talnim odtokom (2-3%
naklon), opremljena z vodoravnimi in navpičnimi oprijemali
okroglega profila in z vodoodpornim stolom višine 50 cm;

– umivalnik mora biti v konzolni izvedbi, na višini 80 do
82 cm od tal, z ogledalom ali nagibom;
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– vodovodne armature morajo biti v enoročni izvedbi,
pršna cev mora biti gibljiva z možnostjo nastavitve v različnih
višinah ob steno.

68. člen
Vhodna vrata morajo biti najmanj 90 cm široka (svetla

širina). Imeti morajo zasteklitev iz nelomljivega stekla oziro-
ma spodnji rob stekla najmanj 150 cm od tal.

Dimenzioniranje ostalih vrat je odvisno od uporabnega
pretoka, ne smejo pa biti ožja od 80 cm (svetla širina).
Vratno krilo sanitarnega prostora se mora odpirati navzven.
Na vratno krilo, ki ga uporablja oseba na invalidskem vozič-
ku, mora biti pritrjen pomožni vodoravni ročaj v višini 85 cm
od tal. Za pregrajevanje prostorov so priporočljiva drsna
vrata.

69. člen
Francoska okna niso dopustna. Okna morajo imeti za-

ščito pred sončnimi žarki, premočni svetlobi in vročini. Nji-
hova uporaba mora biti enostavna.

Okna v bivalnih prostorih morajo biti opremljena z zuna-
njimi ali notranjimi senčili.

70. člen
Kljuke, ročaji in držaji morajo biti oblikovani tako, da je

možen čvrst oprijem. Pri vhodnih vratih, ki se odpirajo na
poteg – potisk, je za odpiranje priporočljiv pokončni ročaj.
Njegov spodnji rob mora biti pritrjen na višini 80 cm od tal.
Kljuke za odpiranje vrat morajo biti pritrjene na višini 90 do
100 cm od tal. Ročaji na stopniščnih ograjah, hodnikih in
klančinah morajo biti lahko oprijemljivi. Ročaj mora potekati
na višini 90 cm in 6 cm od zidu ali ovire. Na dolgih klančinah
mora biti montiran tudi dodatni ročaj na višini 75 cm. Stopni-
ščni ročaj mora presegati iz naklona v ravnino še 30 cm.

71. člen
Na mestih, kjer se opravljajo razne dejavnosti, mora biti

zmerna splošna razsvetljava dopolnjena z dodatnimi svetili.
V delovnih prostorih je bolj priporočljiva svetloba žarnic z
žarilno nitko, kot pa fluorescentne cevi.

72. člen
Ena telefonska školjka mora biti montirana na višini

100 cm.

73. člen
Stene prostorov morajo biti obdelane tako, da jih je

možno higiensko vzdrževati. Na izpostavljenih predelih je
priporočljiva zaščita proti obrabi in udarcem (razne obloge,
zaščitni profili).

74. člen
Talni materiali morajo biti taki, da na njih ne drsi, tudi

kadar so mokri. Ustrezati morajo namenu prostora. Biti mo-
rajo enostavni za vzdrževanje in čiščenje, predvsem na sti-
kih s steno. Zagotavljati morajo tudi toplotno in zvočno izola-
cijo.

IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA POGOJEV

75. člen
Izpolnjevanje minimalnih in drugih tehničnih pogojev,

določenih s tem pravilnikom, se ugotavlja v postopku za
izdajo dovoljenja za delo na področju socialnega varstva.
Izvajalci, ki so dolžni izpolnjevati minimalne in druge tehnič-

ne pogoje, določene s tem pravilnikom, pa se izpolnjevanje
minimalnih in drugih tehničnih pogojev, določenih s tem
pravilnikom, zanje ne ugotavlja v postopku za izdajo dovolje-
nja za delo na področju socialnega varstva, morajo pred
začetkom izvajanja storitev pri ministrstvu, pristojnem za so-
cialno varstvo, vložiti zahtevek za ugotovitev izpolnjevanja
minimalnih in drugih tehničnih pogojev, določenih s tem
pravilnikom.

76. člen
Izpolnjevanje minimalnih in drugih tehničnih pogojev,

določenih s tem pravilnikom, ugotavlja komisija, ki jo imenu-
je minister, pristojen za socialno varstvo.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

77. člen
Ta pravilnik se uporablja za objekte, novogradnje, adap-

tacije in rekonstrukcije, v katerih se storitvi po tem pravilniku
pričneta izvajati po njegovi uveljavitvi.

Ta pravilnik se ne uporablja za javne zavode, za katere
je naročnik že potrdil investicijske programe.

78. člen
Izvajalci storitev po tem pravilniku, ki na dan uveljavitve

tega pravilnika storitvi že izvajajo, morajo objekte prilagoditi
določbam tega pravilnika v desetih letih po njegovi uveljavi-
tvi, razen v delih, ki se nanašajo na storitev institucionalnega
varstva.

79. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika za izvajalce storitve

vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji prene-
ha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih in strokovnih pogo-
jih za delo zavodov za zaposlovanje invalidnih oseb pod
posebnimi pogoji (Uradni list SRS, št. 15/86).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-035/00-02
Ljubljana, dne 24. oktobra 2000.

dr. Miha Brejc l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve

4217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju delavcev zaposlenih
na področju socialnega varstva

Na podlagi 14. člena zakona o razmerjih plač v javnih
zavodih, državnih organih in v organih lokalne skupnosti
(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99,
86/99 in 98/99) izdaja minister za delo, družino in socialne
zadeve, v soglasju z ministrom za finance

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o napredovanju delavcev zaposlenih na področju
socialnega varstva
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1. člen
V pravilniku o napredovanju delavcev zaposlenih na

področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 41/94,
24/96 in 50/97) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

“Zaposleni lahko na delovnem mestu napredujejo za
največ pet plačilnih razredov, razen zdravnikov, ki lahko
napredujejo za največ sedem plačilnih razredov.“

2. člen
Za 39. členom se doda nov 39.a člen, ki se glasi:
“Prvo preverjanje pogojev za napredovanje se za zapo-

slene iz I. do VI. tarifne skupine, ki so do uveljavitve tega
pravilnika lahko napredovali največ za tri oziroma največ za
štiri plačilne razrede, opravi s 1. 1. 2001, če so od zadnje-
ga napredovanja pretekla najmanj tri leta.

Pri preverjanju pogojev za napredovanje se upoštevajo
dokazila, ki jih je zaposleni pridobil v obdobju od zadnjega
napredovanja.“

3. člen
Za 39.a členom se doda nov 39.b člen, ki se glasi:
“Ne glede na določilo drugega odstavka prejšnjega

člena, se pri zaposlenih iz prvega odstavka prejšnjega čle-
na, ki ne dosežejo predvidenega števila točk iz prvega od-
stavka 17. člena tega pravilnika, ugotavlja izpolnjevanje po-
gojev po 16. členu tega pravilnika, tako da lahko napreduje-
jo za en plačilni razred.“

4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 551-50-011/95-33
Ljubljana, dne 20. oktobra 2000.

dr. Miha Brejc l. r.
Minister

za delo, družino in socialne
zadeve

Soglašam!
Zvonko Ivanušič l. r.

Minister
za finance

4218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o napredovanju zaposlenih v šolah v
nazive

Na podlagi četrtega odstavka 105. člena zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 12/96, 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive

1. člen
V prvem odstavku 1. člena pravilnika o napredovanju

zaposlenih v šolah v nazive (Uradni list RS, št. 64/96) se za
besedo “učitelji“ doda beseda “vzgojitelji“.

V 1. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Izraz “organizator izobraževanja“ v smislu tega pravilni-

ka pomeni organizatorja praktičnega pouka (vodja delavnic)

oziroma organizatorja dela na posestvu (vodja posestva),
organizatorja delovne prakse, organizatorja praktičnega
usposabljanja v obratovalnicah, organizatorja praktičnega
izobraževanja na višjih strokovnih šolah, vodjo oziroma orga-
nizatorja izobraževanja odraslih, računalnikarja – organiza-
torja informacijskih dejavnosti in organizatorja šolske pre-
hrane.“

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedami “srednjega

splošnega izobraževanja“ postavi vejica in doda besedi: “izo-
braževanja odraslih“.

V drugem odstavku 2. člena se za besedami “vzgojno-
izobraževalnega dela,“ doda besedilo: “in ima opravljen stro-
kovni izpit“.

Četrti odstavek 2. člena se črta.

3. člen
Četrti odstavek 4. člena se črta.
V petem odstavku 4. člena se črta besedi “ali odvze-

mu“. Beseda “vrtca“ se nadomesti z besedo “šole“.

4. člen
V drugem odstavku 5. člena se za besedama “svet

šole“ doda besedilo: “(v nadaljevanju: predlagatelj)“.

5. člen
Za 7.a členom se doda 7.b člen, ki določa: “Kadar

predlaga ravnatelj napredovanje strokovnega delavca v
naziv svetovalec, se predlog vloži na posebnem obrazcu,
ki je priloga tega pravilnika, k vlogi pa se ne prilaga
dokazil o opravljenem strokovnem izobraževanju strokov-
nega delavca.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko mini-
strstvo pred odločanjem o predlogu za ugotovitev vseh
dejstev in okoliščin, ki so pomembne za odločitev o pode-
litvi naziva svetovalec, od ravnatelja zahteva, da v določe-
nem roku predloži tudi vsa dokazila iz prvega odstavka tega
člena.

Ravnatelji so dolžni hraniti vsa dokazila za posamezne-
ga delavca, ki so bila podlaga za ugotavljanje pogojev in
vložitev predloga za napredovanje v naziv svetovalec naj-
manj pet let ter ravnati z njimi, kot to določajo predpisi o
pisarniškem poslovanju in o dolžnostih upravnih organov do
dokumentarnega gradiva.“

6. člen
Prva alinea 10. člena se spremeni, tako da se glasi: “je

imel naziv mentor najmanj 4 leta,“.
Tretja alinea 10. člena se spremeni tako, da se glasi:

“je uspešno končal programe strokovnega izobraževanja, ki
so skupaj ovrednoteni z najmanj 5 točkami,“.

7. člen
V drugem odstavku 16. člena se namesto besedila:

“eno leto“ doda besedilo, ki se glasi: “za hujšo kršitev delov-
ne obveznosti:

1. eno leto, če je bil izrečen disciplinski ukrep prene-
hanja delovnega razmerja s pogojno odložitvijo ukrepa za
čas do enega leta;

2. šest mesecev, če je bil izrečen disciplinski ukrep
denarne kazni;

3. tri mesece, če je bil izrečen opomin.
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8. člen
V 17. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Za strokovno izobraževanje se šteje tudi opravljena

diploma, specializacija, magisterij ali doktorat znanosti, ki ni
pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je
strokovni delavec razporejen, s tem, da se vrednoti:

– diploma s 4 točkami
– specializacija s 6 točkami
– magisterij z 8 točkami
– doktorat znanosti s 16 točkami.

9. člen
V 18. členu se spremeni:
a) razdelek
1. točka: za besedama “priznanje“ se dodata besedi

“za uspeh“.
5. točka: dodata se druga in tretja alinea, ki se glasita:
– 5 točk programa javnega nastopa po predhodni

izbiri,
– celovečerni nastop enega ali dveh učencev,
10. točka: dodajo se tri alinee, ki se glasijo:
– organizacija treh javnih nastopov,
– mentorstvo trem učencem ali komornim skupinam na

javnem nastopu,
– korepeticije za deset učencev na javnem nastopu ali

korepeticije na dveh celovečernih javnih koncertih,
11. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– organizacija revije glasbenih šol
13. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– izdelava propozicij za eno tekmovanje,
17. točka: črta se besedilo “, v obsegu najmanj 100

opravljenih ur“
Točka 16 se črta.
b) razdelek
1. točka:
– v prvi alinei se za besedilom “na državni ravni“ doda

besedilo “oziroma osvoji plaketo (zlato, srebrno, bronasto)
na glasbenem ali baletnem tekmovanju v RS.

– doda se druga alinea, ki se glasi: mentorstvo trem
učencem glasbene šole, ki so uspešno opravili sprejemni
izpit iz inštrumenta na srednji glasbeni šoli

– doda se tretja alinea, ki se glasi: mentorstvo petim
učencem glasbene šole, ki so uspešno opravili sprejemni
izpit iz nauka o glasbi na srednji glasbeni šoli

5. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– vodenje društva glasbenih ali plesnih pedagogov ali

Zveze GŠ RS
8. točka: doda se druga alinea, ki se glasi:
– vodenje študijskih skupin
11. točka: za besedilom “strokovnega članka“ se doda

besedilo “ali koncertni nastop učitelja izven zavoda“
12. točka: za besedilom “pedagoški reviji,“ se doda

besedilo “objava priredbe glasbenega dela ali objava lastne
skladbe,“

Doda se 14. točka, ki se glasi: “tajništvo šolske maturi-
tetne komisije za časovno obdobje 4 let,“

Doda se 15. točka, ki se glasi: “enoletno vodenje
študijskega krožka za zaposlene na področju izobraževanja
odraslih,“

Doda se 16. točka, ki se glasi: “organizacija Tedna vse
življenjskega učenja,“

Doda se 17. točka, ki se glasi: “štiriletno sodelovanje v
programskem sosvetu za vsebinski izbor programov spopol-
njevanja;“

c) razdelek
1. točka: doda se alinea, ki se glasi: javni koncertni

nastop v organizaciji inštitucij na državnem nivoju

2. točka: za besedilom “prva objava raziskovalne nalo-
ge“ se doda besedilo “ali izdaja CD plošče (solist, duo, trio,
kvartet, kvintet) ali izdaja CD plošče s skladbami učitelja“.

Doda se točka 6, ki se glasi: “štiriletno strokovno delo
v republiški predmetni komisiji;“

č) razdelek
1. točka: beseda “priznanje“ se nadomesti z besedo

“nagrado“
3. točka: dodata se druga in tretja alinea, ki se glasita:
– koncertna izvedba orkestralnih oziroma vokalno-

instrumentalnih del učitelja v organizaciji državnih koncer-
tnih inštitucij ali meddržavne menjave

– celovečerni solistični koncert (duo, trio, kvartet, kvin-
tet, solistični nastop z orkestrom, solistični nastop v operni
ali baletni predstavi);

10. člen
19. člen se črta.

11. člen
20. člen se črta.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 011-0278/2000
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

USTAVNO SODIŠČE

4219. Odločba o ugotovitvi, da je odlok o določitvi
volilnih enot za volitve v Občinski svet občine
Logatec v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Marjana Gregoriča iz Lo-
gatca, na seji dne 19. oktobra 2000

o d l o č i l o:

1. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve v Občinski
svet občine Logatec (Uradni list RS, št. 67/98) je v neskla-
dju z zakonom.

2. Občinski svet mora neskladnost iz prejšnje točke
odpraviti najkasneje do prvega roka za razpis naslednjih
rednih volitev v občini.

3. Odlok iz prve točke izreka se od dneva objave te
odločbe lahko uporablja le za morebitne nadomestne voli-
tve članov občinskega sveta.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnik izpodbija odlok o določitvi volilnih enot za
volitve v Občinski svet občine Logatec (v nadaljevanju: od-
lok), ki naj bi bil po njegovem mnenju protiustaven in neza-
konit, ker kot osnovo za oblikovanje volilnih enot ne upošte-
va števila prebivalcev, temveč število volilcev. To naj bi bilo v
nasprotju z 20. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni
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list RS, št. 72/93 in nasl. – v nadaljevanju: ZLV), ki izrecno
določa, da morajo biti volilne enote oblikovane tako, da se
en član občinskega sveta voli na približno enako število
prebivalcev. Ker je število prebivalcev v primerjavi s številom
volilcev po posameznih volilnih enotah različno, meni, da je
bilo s tem kršeno tudi načelo enake volilne pravice.

2. Občina Logatec v odgovoru na pobudo zatrjuje, da
pri oblikovanju volilnih enot ni bilo kršeno načelo enake
volilne pravice. Ne zanika, da je za osnovo pri oblikovanju
volilnih enot uporabila število volilcev in ne števila prebival-
cev. To naj bi storila zato, ker ni imela na razpolago podat-
kov o številu prebivalcev. S številčnimi podatki in izraču-
nom, tako na podlagi števila volilcev kot števila prebivalcev,
dokazuje, da ne bi prišlo do drugačne ureditve volilnih enot.
Posebej navaja, da je spremenila statut Občine Logatec
(Logaške novice, št. 5/99 – v nadaljevanju: statut), in zaradi
povečanega števila prebivalcev v občini povečala tudi števi-
lo članov občinskega sveta z 19 na 21. Določba o poveča-
nju števila članov občinskega sveta se bo uporabljala za
naslednje redne volitve v letu 2002.

3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo, in ker so bili
izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26. člena zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljeva-
nju: ZUstS), takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Iz navedb pobude in odgovora Občine Logatec
nedvoumno izhaja, da je bila pri oblikovanju volilnih enot
za volitve občinskega sveta kršena določba drugega od-
stavka 22. člena v povezavi s prvim odstavkom 20. člena
ZLV. Drugi odstavek 22. člena določa, da se volilne enote
za volitve po proporcionalnem sistemu oblikujejo v skladu
z 20. členom ZLV in tako, da se v vsaki volilni enoti voli
najmanj pet članov občinskega sveta. Prvi odstavek
20. člena ZLV določa, da se volilne enote oblikujejo tako,
da se en član občinskega sveta voli na približno enako
število prebivalcev. Te določbe občinski svet ni upošteval.
Volilne enote je oblikoval tako, da je kot podlago uporabil
število volilcev in ne števila prebivalcev, kar je v izrecnem
nasprotju z zakonsko določbo. Tretji odstavek 153. člena
ustave določa, da morajo biti podzakonski predpisi in dru-
gi splošni akti v skladu z ustavo in zakonom. Odlok občin-
skega sveta je podzakonski predpis in mora torej biti v
skladu z določbami ZLV, konkretno s prvim odstavkom
njegovega 20. člena. Ker odlok ni določil volilnih enot
skladno z ZLV, je nezakonit.

5. Ustavno sodišče ugotavlja, da je mogoče glede na
naravo odloka, kljub ugotovitvi njegove nezakonitosti, spre-
jeti le ugotovitveno odločbo po 48. členu ZUstS in naložiti
odpravo ugotovljene nezakonitosti do naslednjih rednih lo-
kalnih volitev. Občina namreč mora imeti pravno podlago za
izvedbo morebitnih nadomestnih volitev (29. do 32. člen
ZLV) po volilnih enotah, kot so bile oblikovane za redne
volitve sedanjega občinskega sveta. Ker ni mogoče upora-
biti prvega odstavka 45. člena ZUstS (učinki razveljavitve ali
odprave podzakonskega predpisa), je ustavno sodišče na
podlagi drugega odstavka 40. člena določilo tudi način izvr-
šitve te odločbe. Po njem se izpodbijani odlok do izteka
roka iz 2. točke izreka te odločbe lahko uporablja v naj-
manjšem možnem obsegu, to je le za nadomestne volitve,
ne pa za morebitne predčasne ali redne lokalne volitve (3.
točka izreka). Pred morebitnimi predčasnimi ali rednimi voli-
tvami mora občina sprejeti nov odlok, ki bo skladen z ZLV.

6. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
48. člena in drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi:
namestnik predsednika dr. Lojze Ude ter sodnice in sodniki
dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka
Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep
je sprejelo soglasno.

Št. U-I-381/98-8
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

4220. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega
stavka prvega odstavka 2. člena in 21. člena
pravilnika o vinu z oznako priznanega
tradicionalnega poimenovanja – cviček

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
družbe Vino Brežice, d.d., Brežice, ki jo zastopa Biserka
Avsec, odvetnica v Ljubljani, na seji dne 26. oktobra 2000

s k l e n i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti
in zakonitosti drugega stavka prvega odstavka 2. člena ter
21. člena pravilnika o vinu z oznako priznanega tradicio-
nalnega poimenovanja – cviček (Uradni list RS, št. 3/00)
se sprejme.

2. Izvrševanje pravilnika o vinu z oznako priznanega
tradicionalnega poimenovanja – cviček se do končne odlo-
čitve ustavnega sodišča zadrži.

3. Zadržanje iz prejšnje točke izreka začne učinkovati
z dnem vročitve tega sklepa Ministrstvu za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano.

O b r a z l o ž i t e v

1. Pobudnica izpodbija drugi stavek prvega odstavka
2. člena in 21. člen pravilnika o vinu z oznako priznanega
tradicionalnega poimenovanja – cviček (v nadaljevanju:
pravilnik). Trdi, da je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (v nadaljevanju: minister) brez zakonskega poobla-
stila in brez zakonskih kriterijev izdal izvršilni (podzakonski)
predpis, kar naj bi bilo v nasprotju s 153. členom ustave
(usklajenost pravnih aktov). Zato je po njenem mnenju protiu-
staven celoten pravilnik in ne le izpodbijane določbe.

2. Izpodbijane določbe pravilnika naj bi po navedbah
pobudnice omejevale ustavno načelo svobodne gospodar-
ske pobude (tretji odstavek 74. člena ustave) in s tem tudi
načelo enakosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
ustave), saj onemogočajo pridelovalcem vina, ki nimajo vin-
ske kleti na območju vinorodnega okoliša Dolenjska, pride-
lavo vina z oznako geografskega porekla cviček. Pri tem
poudarja, da so izpodbijane določbe pravilnika uredile ma-
terijo, ki bi morala biti urejena z zakonom, saj gre za posege
v ustavne pravice, ki ne morejo biti predmet podzakonskega
urejanja. Mnenja je, da zakon o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 – v nadaljevanju:
ZVDP), ki ureja pogoje pridelave grozdja in vina ter pravico
in pogoje za uporabo oznak geografskega porekla za vino,
ne določa takšne omejitve. Zaradi tega naj bi bile izpodbija-
ne določbe pravilnika protiustavne, saj ne bi smele določati
omejitev ustavnih pravic.

3. Navaja tudi, da so izpodbijane določbe pravilnika v
nasprotju s 45. členom zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99 – v nadaljevanju:
ZPOmK), saj ji preprečujejo svobodno nastopanje na trgu, s
tem pa omogočajo monopolni položaj pridelovalcem vina na
določenem območju.
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4. Pravni interes utemeljuje z navedbo, da je do spre-
jema izpodbijanega pravilnika lahko pridelovala vino cviček,
čeprav nima vinske kleti v vinorodnem okolišu Dolenjska,
ima pa v tem okolišu pogodbene pridelovalce grozdja.

5. Predlaga, naj ustavno sodišče do končne odločitve
o pobudi zadrži izvajanje izpodbijanih členov pravilnika, saj ji
bo sicer nastala velika gospodarska škoda. Zaradi izpodbi-
janih določb ne bo več smela pridelovati vina cviček, to pa
predstavlja neposreden izpad velikega dela prihodka podje-
tja, ki ga ni mogoče nadomestiti, posredno pa tudi izgubo
pridobljenega trga, saj se bodo njegovi kupci preusmerili na
druge pridelovalce.

6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljevanju: ministrstvo) v odgovoru navaja, da 42. člen
ZVDP pooblašča ministra za izdajo podzakonskih predpi-
sov. Posebej se sklicuje na osemnajsto alineo prvega od-
stavka, ki pooblašča ministra za izdajo predpisov, ki jih
zakon posebej ne našteva, so pa potrebni za izvajanje
zakona.

7. Zatrjuje, da pravilnik ne prekoračuje zakonskega
pooblastila, saj so temeljna načela, pravila in pogoji za pri-
delavo grozdja in vina ter za uporabo oznak geografskega
porekla, določeni v ZVDP. Pri tem navaja predvsem 4. in
26. člen. Izpodbijane določbe pravilnika po mnenju mini-
strstva urejajo le tista vprašanja, ki morajo biti podrobneje
urejena, da bi se lahko določeno vino označevalo s predpi-
sano oznako geografskega porekla.

8. Po mnenju ministrstva izpodbijane določbe ne ome-
jujejo ustavnih pravic pobudnika (svobodna gospodarska
pobuda, tretji odstavek 74. člena ustave) niti ne povzročajo
neenakopravnosti pred zakonom (drugi odstavek 14. člena
ustave). ZVDP in pravilnik urejata, poleg ostalega, varstvo
geografskega porekla vina ter pogoje za pridelavo in promet
vina in veljata enako za vse pridelovalce. Njune določbe ne
predstavljajo omejevanja konkurence, saj nikomur ne pre-
prečujejo pridelave in prometa vina in nikogar tudi ne po-
stavljajo v ugodnejši položaj, seveda pa ZVDP in pravilnik
predpisujejta posebne pogoje za uporabo oznak geograf-
skega porekla, ki pa veljajo za vse pridelovalce enako.

9. Ministrstvo meni, da ni utemeljenih razlogov za izda-
jo začasne odredbe. Pri tem poudarja, da bi z morebitno
izdajo začasne odredbe nastala bistveno večja škoda dru-
gim pridelovalcem vina cviček, kot pa bi bila morebitna
škoda, povzročena pobudnici.

10. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. V postopku
za oceno ustavnosti pravilnika bo ocenilo, ali so njegove
določbe v skladu z ustavo in zakonom, zlasti z ustavnimi
določbami, ki urejajo razmerja med zakonskimi in podza-
konskimi predpisi. Predvsem bo moralo odgovoriti na vpra-
šanje, ali imajo izpodbijane določbe pravilnika zakonsko
podlago in ali morda ne urejajo vprašanj, ki so pridržana
zakonskemu urejanju.

11. Po 39. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni
list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) sme ustavno
sodišče do končne odločitve v celoti ali deloma zadržati
izvršitev zakona, drugega predpisa ali splošnega akta za
izvrševanje javnih pooblastil, če bi zaradi njegovega izvrše-
vanja lahko nastale težko popravljive posledice. Kadar ustav-
no sodišče odloča o začasnem zadržanju izvrševanja izpod-
bijanega predpisa, vselej tehta med škodljivimi posledicami,
ki bi jih povzročilo izvrševanje morebiti protiustavnega pred-
pisa, in med škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se
izpodbijane določbe ne bi izvrševale.

12. Ustavno sodišče ocenjuje, da bi pobudnici z izvr-
ševanjem pravilnika, če bi ga kasneje ustavno sodišče od-
pravilo ali razveljavilo, lahko nastale težko popravljive škod-
ljive posledice (izguba kooperantov – pridelovalcev grozdja,

izpad dohodka od prodaje cvička, izguba trga). Tudi more-
biten uspeh s pobudo, bi od pobudnice zahteval dodatna
vlaganja in napore za ponovno pridobitev tako pridelovalcev
grozdja (kooperantov) kot kupcev (trga vina). Na drugi strani
pa pomeni zadržanje izvrševanja pravilnika le preložitev uve-
ljavitve uporabe oznake geografskega porekla – priznano
tradicionalno poimenovanje (PTP) za označevanje vina cvi-
ček. Zadržanje pravilnika namreč pomeni tudi zadržanje iz-
teka roka iz drugega odstavka njegovega 22. člena, ki dolo-
ča, da se določbe prvega odstavka 6. člena in tretjega
odstavka 21. člena pravilnika o označevanju vina in drugih
proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list SRS, št. 18/77 in
10/78 – v nadaljevanju: pravilnik) lahko uporabljajo za let-
nik 1999 in starejše letnike vina cviček, vendar največ do 8.
novembra 2000. To pomeni, da se navedeni določbi
pravilnika, ki se nanašata na označevanje vina cviček, upo-
rabljata tudi po 8. 11. 2000 in za letnike po letniku 1999
vse do končne odločitve ustavnega sodišča. Glede na na-
vedeno je ustavno sodišče zadržalo izvrševanje izpodbijane-
ga pravilnika v celoti.

13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi
tretjega odstavka 26. in 39. člena ZUstS v sestavi: predse-
dnik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj,
dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam
Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić. Sklep je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-228/00
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.

Namestnik predsednika
dr. Lojze Ude l. r.

BANKA SLOVENIJE

4221. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 6. do 12. 11. 2000

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

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

okolje v obdobju od 6. do 12. 11. 2000

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ABC NET d.o.o. 10100-0000019395
Adachem d.o.o. 10100-0000033266
Alimpex aluminij in trgovina d.o.o. 04750-0000107624
Alpe avto d.o.o. 03114-1005865067
Alpi diskont-Kenda k.d. Čezsoča 17000-0000027779
Alusuisse Tomos d.o.o. 03135-1012501263
Andino Hydropower Engineering d.o.o. 02085-0010194289
Anvina d.o.o. 02027-0020097339
Area Co. d.o.o. 14000-0559841984
Artec d.o.o. Radovljica 07000-0000018617
Arxfarm d.o.o. 03150-1009919358
AS Prom d.o.o. 02085-0012647419
Atlant d.o.o. 04753-0000106507
Avto moto društvo TAM Maribor 04515-0000107790
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

Avtoservis Rejec p.o.Kneža 04753-0000106604
Aztek d.o.o. 29000-0003216571
Bantale commerce d.o.o. 05100-8000072742
Barvil d.o.o. 02045-0014740117
Betecom d.o.o. 05100-8010003020
Biofarma d.o.o. 30000-0080046570
Bonis d.o.o. 03160-1006573532
Business express d.o.o. 02045-0014431269
Cefrank d.o.o. 10100-0000001150
Cetix & Co d.o.o. 02012-0016466103
CMC MAK d.o.o. 02045-0010199644
Cover d.o.o. 11970-0089835416
Darimpeks d.o.o. 03130-1007469342
Doles d.o.o. 02068-0018134863
DTA d.o.o. 03170-1012313211
Du-et d.o.o. 05100-8010001371
Dvigalo d.o.o. 30000-0080053651
Elektro Slanič proizvodnja, storitve
  in trgovina d.o.o. 04515-0000107402
ELMA TT d.d. 13426-0011150034
Elplam d.o.o. 02022-0016421478
Euro-impex d.o.o. 14000-0553672396
Eurokabel d.o.o. Kanal 14000-0585624875
Eurol d.o.o. 14000-0549997648
Expo-art d.o.o. 02921-0014857243
Factor leasing d.o.o. 27000-0000020936
Fiat lux d.o.o. 30000-0002808477
Fibkomerc d.o.o. 25100-9705374152
Gal d.o.o. Jesenice 07000-0000017938
Geomeritve d.o.o. 03175-1012207430
Georg Buchner d.o.o. 10100-0029001249
Gipo Nova Gorica d.o.o 14000-0529028770
Golf in kamp Bled d.d. 07000-0000001739
Grejan d.o.o. 02024-0013068187
Hatch cover d.o.o. 10100-0000001053
Hida d.o.o. 19100-0010006865
HSM informatika d.o.o. 03150-1009894429
Igimex d.o.o. 02010-0018524444
Iglu šport d.o.o. 02045-0015534159
Indic d.o.o. 11968-0089810294
Inpen Vitovlje d.o.o. 14000-0529030904
Inse d.o.o. 02029-0011533693
Integral Notranjska d.o.o. 02029-0017799408
Intercet d.o.o. 05100-8000068086
Jakopina d.o.o. 07000-0000018520
Jasama d.o.o. 04102-0000107948
Javnost d.o.o. Ljubljana 19100-0010007350
Jurana d.o.o. 05100-8010001565
Just d.o.o. 02045-0016578946
Kal, d.o.o. 07000-0000018326
Kigo d.o.o 04753-0000106410
Klokan d.o.o. Škofja Loka 07000-0000018229
Kmetijska zadruga Naklo z.o.o. 19100-0010008320
Kolpa s d.o.o. 30000-0002601091
Kompas Bled d.d., Bled 07000-0000018132
Kračun d.o.o. 06000-0113272534
Kremet d.o.o. 04751-0000107284
Krim d.o.o. 03108-1010513116
Krokodil d.o.o. 02085-0018903919
LB Propria d.o.o. 02921-0014696514
Liet d.o.o. 17000-0000027876
Macuh d.o.o. 06000-0103793597
Magena d.o.o. Tolmin 14000-0561203961
Makea d.o.o. Kranj 07000-0000018811
Marana d.o.o. 10100-0000027252
Medea d.o.o. 03121-1010468635

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

Melom d.o.o. 05100-8010002050
Merilly trgovina d.o.o. 02150-0019569258
Mit d.o.o. Nova Gorica 14000-0529252258
Mladinska knjiga birooprema servis d.o.o. 04515-0000107596
Moskk d.o.o. 30000-0001067715
Nigram d.o.o. 05100-8010003214
Novomar d.o.o. 05100-8000008237
Osenk plast d.o.o. 03104-1009055208
Pecivo d.d. Nova Gorica 14000-0552803858
Phila filatelija Ljubljana d.o.o. 19100-0010009096
Pii d.o.o. 03113-1007878060
Pinstep Križe d.o.o. 03138-1008639837
Pob-les d.o.o. 02029-0016514449
Primat I.Z.T. d.o.o. 25100-9703447150
Prometej d.o.o. 02010-0014317554
Resped d.o.o. 14000-0574836438
Rolan d.o.o. 25100-9703805177
Rotis d.o.o. 17000-0000003432
RR & Co. d.o.o. 02045-0011243655
Rubil d.o.o. 04750-0000107333
S d.o.o. 05100-8000047619
Saniker d.o.o. 02027-0014721696
Savica d.o.o. 10100-0000004069
Saxonia-Franke d.o.o. 03138-1012203714
Sindikat družbe Celes Cerkno 04752-0000106750
Slovenijales Gradbeni material d.o.o. 02921-0018503085
Slovenijales, gradbeni material d.o.o. 90672-0000000449
Somar d.o.o. 02010-0016436907
Sonček d.o.o. 03175-1006874273
Sonček d.o.o. 20470-0015451760
Sotom d.o.o. 29000-0001868465
Stilteks d.o.o. 27000-0000057117
Suvel Šport d.o.o. 14000-0539259457
Svet d.o.o. 02045-0015592068
Špedicija Franci d.o.o. 02085-0015209092
T & P CARS d.o.o. 10100-0000032490
T&P Cars d.o.o. 05100-8000089814
T.B.W. d.o.o. 06000-0091374008
Tao d.o.o. 25100-9702547184
Team commerce d.o.o. 10100-0000002517
Tehnocom d.o.o. 05100-8010001662
Tekor d.o.o. 03113-1006097334
Tenis – relax klub Podljubelj 07000-0000018714
Tratnik in Tratnik d.n.o. 17000-0000027682
Vale-Novak d.o.o. 02045-0011920812
Wurth d.o.o. 25100-9704169121
Yucca boats d.o.o. 17000-0000027003
Zorjan BM d.o.o. 02021-0018168885

Popravek za predhodnjo objavo:

Naziv pravne osebe Transakcijski račun

ŽR Monter Dravograd d.d. 20470-0010803132
ŽR Monter Dravograd d.d. 25100-9700393105

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prene-
sle račun v bančno okolje v obdobju od 6. do 12. 11.
2000 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 2. novembra 2000.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Banke Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

4222. Sklep o imenovanju komisije za sestavo
volilnega imenika za izvedbo volitev v svete
območnih enot in odbore izpostav območnih
enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Na podlagi 6. člena pravilnika o postopkih za izvedbo
volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih
enot zbornice (Uradni list RS, št. 99/00) ob smiselni upora-
bi drugega odstavka 34. člena zakona o Kmetijsko gozdar-
ski zbornici Slovenije, št. 41/99) in 3. člena sklepa o razpi-
su volitev v svete območnih enot in odbore izpostav
območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
(Uradni list RS, št. 97/00), izdaja v.d. direktor Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije

S K L E P
o imenovanju komisije za sestavo volilnega
imenika za izvedbo volitev v svete območnih

enot in odbore izpostav območnih enot
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

V komisijo za sestavo volilnega imenika se imenujejo:
Štefka Suhadolnik, predsednica,
Franci Avsec, član,
Matej Stopar, član.

Št. 60/2000-1
Ljubljana, dne 23. oktobra 2000.

V.d. direktor
Kmetijsko gozdarske

zbornice Slovenije
Ervin Kuhar l. r.

4223. Sklep o imenovanju volilnih komisij območnih
enot za izvedbo volitev v svete območnih enot in
odbore izpostav območnih enot Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije

Na podlagi 6. člena pravilnika o postopkih za izvedbo
volitev v svete območnih enot in odbore izpostav območnih
enot zbornice (Uradni list RS, št. 99/00) ob smiselni upora-
bi 31. in 32. člena zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici
Slovenije (Uradni list RS, št. 41/99) in 5. člena sklepa o
razpisu volitev v svete območnih enot in odbore izpostav
območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
(Uradni list RS, št. 97/00) je volilna komisija zbornice na
2. seji dne 27. 10. 2000 sprejela

S K L E P
o imenovanju volilnih komisij območnih enot

za izvedbo volitev v svete območnih enot
in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko

gozdarske zbornice Slovenije

V volilno komisijo 1. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Novi Gorici se imenuje:

1. Predsednik: GORAZD MAFFI
Gradnikove brigade 17,
5000 Nova Gorica

Namestnica: MATEJKA POLAK
Grčna 69,
5000 Nova Gorica

2. Članica: METKA GREGORČIČ
Vrsno 1/a,
5222 Kobarid

Namestnica: KATARINA LAZAREVIĆ
Gradnikove brigade 11,
5000 Nova Gorica

3. Član: ALOJZ DURN Bevkova 1,
5270 Ajdovščina

Namestnica TJAŠA ČOPI
Šempas 167/a,
5261 Šempas

4. Članica: MOJCA DREŠČEK
Platiševa ulica 13,
5282 Cerkno

Namestnik: SAMO BERIČIČ
Cankarjeva ulica 4,
5280 Idrija

V volilno komisijo 2. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Kopru se imenuje:
1. Predsednik: MILOŠ SVANJAK

Zadružna ulica 3,
6000 Koper

Namestnica: MELITA OSVALDIČ
Zgornje Škofije 89/a,
6281 Škofije

2. Član: BRUNO PEROŠA
Nova vas nad Dragonjo 14,
6333 Sečovlje

Namestnik: GABRIJEL BAŽEC
Sv. Peter 66,
6333 Sečovlje

3. Član: DUŠAN FRANCA
Ulica IX. Korpusa 11,
6310 Izola

Namestnik: EDVARD DEČMAN
Ulica IX. Korpusa 1,
6310 Izola

4. Član: ZORAN ŠUŠTERŠIČ
Veliki dol 51/a,
6221 Dutovlje

Namestnica: NADJA POČKAR
Šmarje 54,
6210 Sežana

V volilno komisijo 3. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Kranju se imenuje:
1. Predsednica: JANJA ROBLEK

Sp. Bela 14,
4205 Preddvor

Namestnica: VANDA POLAJNAR
Lojzeta Hrovata 8,
4000 Kranj

2. Član: MATEJ POLAJNAR
Deteljica 2,
4290 Tržič

Namestnik: OTO KOKL
Na Kresu 10,
4228 Železniki
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3. Članica: ZVONKA MIHELIČ
Podbrezje 11,
4202 Naklo

Namestnik: IVAN MIHOVEC
Šutna 92,
4209 Žabnica

4. Član: MARJAN MARKOVIČ
Nazorjeva 4,
4000 Kranj

Namestnik: MARKO BOHINEC
Šiška 16,
4205 Preddvor

V volilno komisijo 4. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Ljubljani se imenuje:
1. Predsednica: NEŽA VODUŠEK

Metelkova 1,
Ljubljana

Namestnica: RENATA MAŽGON
Smoletova 13,
Ljubljana

2. Član: BRANKO HEFERLE
Miklošičeva 4/B,
Domžale

Namestnik: DUŠAN ŽUMER
Bakovniška ul. 6,
Kamnik

3. Član: JOŽE KONCILJA
Partizanska cesta 43,
Trbovlje

Namestnica: KATARINA KRIVIC
Raičeva 65/B,
Ljubljana

4. Član: ANDREJ STRUNA
Sela pri Šmarju 1/A,
Grosuplje

Namestnica: GABRIELA MLINAR
Turnovše 6,
Vrhnika

V volilno komisijo 5. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Kočevju se imenuje:
1. Predsednica: VANDA ZADNIK

Kidričeva 3,
1330 Kočevje

Namestnica: ANICA VRŠNIK
Oskrt 7,
1336 Vas

2. Član: ANTUN VOLF
Sela 25,
1337 Osilnica

Namestnica: MOJCA LAVRIČ
Travnik 30/a,
1318 Loški Potok

3. Članica: ALENKA KATEREN-ŠILC
Sajevec 26,
1310 Ribnica

Namestnica: LEA ZAJC
Žimarice 22,
1217 Sodražica

4. Članica: JERICA TOMŠIČ-LUŠIN
Srobotnik 11,
1315 Velike Lašče

Namestnica: MARIJA KRAMŽAR
Kompolje 90,
1312 Videm-Dobrepolje

V volilno komisijo 6. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Postojni se imenuje:
1. Predsednik: DANILO UKMAR

Tržaška 17,
6230 Postojna

Namestnica: ALEKSANDRA UKMAR
Tržaška 17,
6230 Postojna

2. Član: DARKO URBANČIČ
Knežak 2/d,
6253 Knežak

Namestnik: DEJAN MILOŠEVIČ
Petelinje 94,
6257 Pivka

3. Članica: ERIKA ČELAN
Stritarjeva 4,
6230 Postojna

Namestnik: FRANC KANDARE
Dane 10,
1386 Stari trg pri Ložu

4. Članica: MIRA BENEC
Dilce 23,
6230 Postojna

Namestnica: ZORA OBREZA
Videm 2,
1380 Cerknica

V volilno komisijo 7. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Novem mestu se imenuje:
1. Predsednik: FRANCI CVELBAR

Šegova 20,
8000 Novo mesto

Namestnik: FRANCI JURŠIČ
Šegova 3,
8000 Novo mesto

2. Članica: MARINA JORDAN
Ilirska 9,
8310 Šentjernej

Namestnik: VLADIMIR GAČNIK
Seidlova c. 39,
8000 Novo mesto

3. Član: MILAN TRAVNIKAR
Župančičeva 2,
8330 Metlika

Namestnik: MLADEN RADOJČIČ
Bojanci 15,
8344 Vinica

4. Članica: DARINKA TRDINA
Glavna cesta 52,
8233 Mirna

V volilno komisijo 8. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Brežicah se imenuje:
1. Predsednica: IVANA TRAJKOVIČ

Kidričeva 49,
8250 Brežic

Namestnik: DARKO BUKOVINSKI
Opekarska 12,
8250 Brežic

2. Članica: IVANKA MEDVEŠČEK
Bohoričeva 13,
8250 Brežice

Namestnik: RUDI VOLČANJŠEK
Kapele 63,
8258 Kapele
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3. Članica: DANIELA KNEZ
Zdole 43,
8270 Krško

Namestnik: FRANC ČEŠNOVAR
Vrh pri Podvršju 7,
8274 Raka

4. Članica: SONJA IVNIK
Pod vrtačo 17,
8290 Sevnica

Namestnica: PETRA POZDEREC
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica

V volilno komisijo 9. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice se imenuje:
1. Predsednik: BRANKO VITEZ

Pod gabri 1,
3000 Celje

Namestnik: MILAN BRATUŠEK
Efenkova 2,
3310 Žalec

2. Članica: ZDENKA DOBRAJC
Ponikva 21,
3232 Ponikva

Namestnica: SIMONA DOBNIK
Polžanska vas 3,
Šmarje pri Jelšah

3. Članica: MILENA ANTLOGA
Ložnica pri Žalcu 15/B

Namestnica: KARMEN ALEŠ
Cesta na Svetino 9,
3270 Laško

4. Član: MARJAN BOŽIČ
Prijateljeva 11,
3000 Celje

Namestnica: MIHELCA DRAKSLER
Mestni trg 1,
Slovenske Konjice

V volilno komisijo 10. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem na Ptuju se imenuje:
1. Predsednik: BENO JANŽEKOVIČ

Klicar 78/c,
2250 Ptuj

Namestnik: ANDREJ ŽMAVC
Črtkova 11,
2250 Ptuj

2. Članica: MATILDA KLASINC
Župečja vas 19,
2324 Lovrenc na Dravskem polju

Namestnik: BORIS MIOČINOVIČ
Cankarjeva 6,
2250 Ptuj

3. Članica: LIDIJA STEBERNAK
Grajska 7,
2317 Oplotnica

Namestnica: JOŽICA MAVRIČ
Pesnica 8/a,
2231

4. Članica ALOJZIJA MLINARIČ
Šalovci 17,
2277 Središče ob Dravi

Namestnica: MATIJA ZOREC
Vintarovci 47/B,
2253 Destrnik

V volilno komisijo 11. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Mariboru se imenuje:

1. Predsednik: BRANKO REISMAN
K mlinu 2,
2103 Razvanje

Namestnica: LILJANA MEZGEC
Samova 3,
Rogoza,
2204 Miklavž na Dravskem polju

2. Članica: IRENA RIBIČ HLEBEC
Dolnja Počehova 36/A
2211 Pesnica pri Mariboru

Namestnica: EMILIJANA MAURIČ
Široka ulica 5,
2352 Selnica ob Dravi

3. Član: FRANC BEBER
Zimica 64/D,
2242 Zg. Korena

Namestnik: MARJAN PAVLIN
Ulica Šantlovih 19,
2000 Maribor

4. Član: ANTON LAŠIČ
Podova 76,
2327 Rače

Namestnica: DRAGICA HARIČ-ŠAHTLER
Smolnik 24,
2342 Ruše

V volilno komisijo 12. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Slovenj Gradcu se imenuje:
1. Predsednik: MATJAŽ ZANOŠKAR

Iršičeva 5,
2380 Slovenj Gradec

Namestnica: MAJA BREZOČNIK
Prisoja 1,
2360 Radlje ob Dravi

2. Članica: VIDA JUVAN
Foršt 27,
333 Ljubno ob Savinji

Namestnica: NADA FUŽIR
Nove Loke 14,
3330 Mozirje

3. Član: FERDO BLAZNIK
Dobrova 29,
2370 Dravograd

Namestnica: MILENA PEČOVNIK
Gorenjska c. 15/A,
3320 Velenje

4. Članica: FRANICA PORI
Na Produ 43,
2391 Ravne na K.

Namestnica: VLASTA BOŽNIK
Sele 62/B,
2380 Slovenj Gradec

V volilno komisijo 13. volilne enote za izvedbo volitev v
svete območnih enot in odbore izpostav območnih enot
zbornice s sedežem v Murski Soboti se imenuje:
1. Predsednica: DANICA DVANAJŠČEK

Porabska 4,
9250 Gornja Radgona

Namestnik: OTON NEMEC
Kidričeva 66,
9240 Ljutomer

2. Član: JOŽE CIGAN
Srednja Bistrica 4,
6232 Črenšovci

Namestnik: ANDREJ GROF
Župančičeva 6,
9220 Lendava
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3. Član: IVAN BAUER
Grad 188/D,
9264 Grad

Namestnik: FRANC ŠKALIČ
Selo 22/B,
9207 Prosenjakovci

4. Član: MIRAN TORIČ
Cezanjevci 36,
9240 Ljutomer

Namestnik: ANTON SLANA
Bolehnečici 4,
9244 Sv. Jurij ob Ščavnici

Št. 70/2000/1-13
Ljubljana, dne 27. oktobra 2000.

Namestnik predsednice
volilne komisije zbornice

Venčeslav Senekovič l. r.

4224. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MEHANIKA
– TRDNOST

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 42. seji dne 6.10. 2000 sprejel

S K L E P
o potrditvi delovnega zvezka:

 MEHANIKA – TRDNOST
avtorji:

Karli Juhart, Albin Vrabič, Franc Jakopič, Alenka Knez, Igor
Razbornik, Andrej Starman, Jože Stropnik, Peter Šterk

Delovni zvezek Mehanika – trdnost se potrdi za 2. in
3. letnik v programu Strojni tehnik za predmet: Mehanika in
za 1. letnik v programu poklicno-tehniškega izobraževanja
Strojni tehnik.

Potrdi se za dobo 5 šolskih let.
Delovni zvezek sta recenzirala: prof. dr. Pertot Bogomil

in Branko Vrečko.
Lektorirala: Marjetka Bizjak.
Založil: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Poljan-

ska cesta 28, Ljubljana.

Št. 612-272/00
Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

4225. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NAVODILA ZA
IZDELAVO ŽENSKE OBLEKE

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 42. seji dne 6. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva: NAVODILA

ZA IZDELAVO ŽENSKE OBLEKE
avtorica:

Andreja Godec

Učno sredstvo Navodila za izdelavo ženske obleke se
potrdi za 2. in 3. letnik, v programu Pomočnik konfekcionar-
ja za predmet Praktični pouk; za 2. letnik v programu Šivilja-
krojač za predmet Praktični pouk in za 3. letnik v programu
Konfekcijski tehnik za predmet Praktični pouk.

Potrdi se za dobo 3 šolskih let.
Učno sredstvo sta recenzirali: prof. dr. Jelka Geršak,

Terezija Kastelic.
Ilustrirala: Andreja Godec.
Lektorirala: Stanka Sotlar.
Založil: Založba Magnolija, Štihova 10, Ljubljana.

Št. 612-273/00
Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje

4226. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NAVODILA ZA
IZDELAVO ŽENSKEGA KRILA

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno
izobraževanje na 42. seji dne 6. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o potrditvi učnega sredstva:

 NAVODILA ZA IZDELAVO ŽENSKEGA KRILA
avtorica:

Terezija Kastelic

Učno sredstvo Navodila za izdelavo ženskega krila se
potrdi za 1. letnik, v programu Pomočnik konfekcionarja za
predmet Praktični pouk; za 1. letnik v programu Šivilja-
krojač za predmet Praktični pouk in za 2. letnik v programu
Konfekcijski tehnik za predmet Praktični pouk.

Potrdi se za dobo 3 šolskih let.
Učno sredstvo sta recenzirali: prof. dr. Jelka Geršak,

Andreja Godec.
Lektorirala: Katja Stampfer.
Založil: Založba Magnolija, Štihova 10, Ljubljana.

Št. 612-274/00
Ljubljana, dne 6. oktobra 2000.

prof. dr. Ivan Svetlik l. r.
Predsednik

Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno

izobraževanje
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OBČINE

LJUBLJANA

4227. Odlok o gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena statuta
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95,
71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine
Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa obvezne in izbirne gospodarske javne

službe in način njihovega izvajanja na območju Mestne obči-
ne Ljubljana (v nadaljevanju: MOL).

II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

2. člen
Obvezne gospodarske javne službe so:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje mestnega prometa,
– pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje po-

kopališč,
– vzdrževanje občinskih cest,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

3. člen
Izbirne gospodarske javne službe so:
– oskrba s toplotno energijo,
– oskrba s plinom,
– urejanje javnih tržnic,
– urejanje javne razsvetljave,
– urejanje parkirišč na javnih površinah,
– urejanje semaforskega sistema,
– urejanje javnih sanitarij,
– urejanje javnih otroških igrišč.

III. NAČIN IZVAJANJA

4. člen
Obvezne in izbirne gospodarske javne službe se zago-

tavljajo v naslednjih oblikah:
1. v javnem podjetju:
– oskrba s pitno vodo,

– odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki, razen s papirjem,

kartonom in steklom,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– oskrba s toplotno energijo in plinom,
– pokopališka in pogrebna dejavnost, ter urejanje po-

kopališč,
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– urejanje javnih tržnic,
– urejanje mestnega prometa,
– urejanje parkirišč na javnih površinah;
2. z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava:
– urejanje javne razsvetljave,
– vzdrževanje občinskih cest,
– urejanje semaforskega sistema,
– urejanje javnih sanitarij,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– urejanje javnih otroških igrišč,
– urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih povr-

šin,
– ravnanje s papirjem, kartonom in steklom;
3. v režijskem obratu:
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.

5. člen
Ustanovitelj javnih podjetij za izvajanje gospodarskih

javnih služb iz 1. točke 4. člena tega odloka:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– sprejema program za obvladovanje kakovosti poslo-

vanja javnega podjetja,
– usklajuje program dela in finančni načrt javnega po-

djetja,
– nadzoruje poslovanje javnega podjetja,
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih

dobrin,
– sprejema poslovno poročilo in revidirani zaključni ra-

čun javnega podjetja,
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja,
– imenuje člane nadzornega sveta javnega podjetja,
– daje soglasje na statut javnega podjetja,
– daje soglasje k organizaciji javnega podjetja,
– daje soglasje na zadolževanje javnega podjetja,
– daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnega podje-

tja,
– odloča o delitvi dobička javnega podjetja,
– odloča o drugih zadevah, za katere tako določa za-

kon ali akt o ustanovitvi.

6. člen
Mestna uprava MOL na podlagi javnega razpisa z odloč-

bo določi koncesionarja za opravljanje gospodarske javne
službe iz 2. točke 4. člena tega odloka.

7. člen
Strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge

za gospodarske javne službe iz tega odloka izvaja Mestna
uprava MOL.
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IV. PREHODNE DOLOČBE

8. člen
Javna podjetja, ki izvajajo gospodarske javne službe iz

1. točke 4. člena tega odloka, so dolžna, glede na vrsto in
lego, izdelati seznam infrastukturnih objektov, naprav in
omrežja ter mobilnih in drugih sredstev, ki so skladno s
predpisi namenjena izvajanju gospodarskih javnih služb.

Seznam, iz prejšnjega odstavka tega člena, bo podlaga
za razdelitev skupnega premoženja s področja gospodar-
skih javnih služb med pravne naslednice bivšega mesta Ljub-
ljane oziroma petih ljubljanskih občin (Mestna občina Ljub-
ljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova–Polhov Gradec,
Občina Horjul, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina
Medvode, Občina Velike Lašče in Občina Vodice – v nada-
ljevanju: pravne naslednice).

9. člen
Premoženje iz prejšnjega člena tega odloka, ki ga jav-

na podjetja uporabljajo za izvajanje gospodarskih javnih
služb, je skupna lastnina pravnih naslednic.

Do delitvene bilance gospodari s premoženjem iz prej-
šnjega odstavka tega člena in izvaja ustanoviteljske pravice
Mestna občina Ljubljana.

V. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin Mestni svet MOL

ustanovi svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin. Podro-
bnejše pristojnosti in pravice, sestavo ter delovno področje
določi mestni svet v aktu o ustanovitvi sveta za varstvo upo-
rabnikov javnih dobrin.

11. člen
Javna podjetja so dolžna pripraviti in posredovati orga-

nu Mestne uprave MOL, pristojnemu za gospodarske javne
službe, seznam iz 8. člena tega odloka do 15. decembra
2000.

12. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o go-

spodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/96, 76/97,
99/99 in 44/00 – odločba US).

13. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vse določbe tega odloka, razen določb 8., 9. in

11. člena, začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Določbe 8., 9. in 11. člena tega odloka začnejo veljati,
ko dajo nanje soglasje pristojni organi pravnih naslednic.

Če v roku do 31. oktobra 2000 pristojni organi pravnih
naslednic ne dajo soglasja na določbe iz prejšnjega odstav-
ka tega člena, bo MOL opravljala nujne zadeve iz navedenih
členov, zaradi zagotovitve normalnih pogojev za življenje in
delo fizičnih in pravnih oseb.

Št. 011-5/99-7
Ljubljana, dne 10. julija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4228. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem
referendumu za ustanovitev četrtnih skupnosti v
Mestni občini Ljubljana dne 15. oktobra 2000

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na svetovalnem referendumu
za ustanovitev četrtnih skupnosti v Mestni občini

Ljubljana dne 15. oktobra 2000

Mestna volilna komisija je na seji dne 19. 10. 2000 na
podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju
izida glasovanja na svetovalnem referendumu za ustanovitev
četrtnih skupnosti v Mestni občini Ljubljana dne 15. oktobra
2000, ugotovila:

I. DEL
1. Na svetovalnem referendumu 15. oktobra 2000 je

imelo pravico glasovati 215.293 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 159.377 volivcev ali 74,03%

od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

II. DEL
Ker so bile prazne, oziroma ni bilo moč ugotoviti volje

volivca, je bilo 9.491 glasovnic neveljavnih.
Veljavnih glasovnic je bilo 149.403.

III. DEL
Izid glasovanja po referendumskih območjih je na-

slednji:
3.1. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-

sko območje št. 1 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.570
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 1 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.458
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 1 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 3.990
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 1 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.472

3.2. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 2 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 3.325
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 2 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.033
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 2 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 2.965
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 2 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.930

3.3. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 3 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 14.672
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 3 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 4.171
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 3 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 12.413
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Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko
območje št. 3 je z

besedo PROTI odgovorilo volivcev: 4.682

3.4. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 4 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 10.695
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 4 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.854
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 4 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 9.226
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 4 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 3.270

3.5. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 5 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.829
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 5 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.066
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 5 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.268
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 5 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.969

3.6. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 6 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 8.341
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 6 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 3.313
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 6 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 7.845
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 6 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.856

3.7. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 7 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 5.882
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 7 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 3.372
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 7 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 6.300
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 7 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.248

3.8. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 8 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev:1.994
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 8 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 916
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 8 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 1.828

Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko
območje št. 8 je z

besedo PROTI odgovorilo volivcev: 866

3.9. Na prvo referendumsko vprašanje za referendum-
sko območje št. 9 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.025
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 9 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev:1.718
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 9 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 3.597
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 9 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.651

3.10. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 10 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.260
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 10 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.392
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 10 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 3.213
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 10 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.433

3.11. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 11 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 6.284
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 11 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.672
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 11 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 5.222
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 11 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.871

3.12. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 12 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 5.160
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 12 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.681
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 12 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.408
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 12 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.762

3.13. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 13 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.450
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 13 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.963
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 13 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.232
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 13 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.584
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3.14. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 14 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 14.551
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 14 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 3.767
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 14 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 12.386
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 14 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 4.192

3.15. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 15 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 6.760
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 15 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.413
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 15 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 5.653
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 15 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 2.426

3.16. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 16 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.945
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 16 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.886
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 16 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 4.446
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 16 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 1.884

3.17. Na prvo referendumsko vprašanje za referen-
dumsko območje št. 17 je z

besedo ZA odgovorilo volivcev: 1.840
Na prvo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 17 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 595
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 17 je z
besedo ZA odgovorilo volivcev: 1.591
Na drugo referendumsko vprašanje za referendumsko

območje št. 17 je z
besedo PROTI odgovorilo volivcev: 621

IV. DEL
Po končanem ugotavljanju izida glasovanja po posa-

meznih referendumskih območjih je Mestna volilna komisija
za celotno območje Mestne občine Ljubljana ugotovila na-
slednje:

Na prvo referendumsko vprašanje za referendumska
območja od št. 1 do 17 je z besedo ZA odgovorilo volivcev:
106.583 ali 71,34%

Na prvo referendumsko vprašanje za referendumska
območja od št. 1 do 17 je z besedo PROTI odgovorilo
volivcev: 38.270 ali 25,62%

Na drugo referendumsko vprašanje za referendumska
območja od št. 1 do 17 je z besedo ZA odgovorilo volivcev:
93.583 ali 62,64%

Na drugo referendumsko vprašanje za referendumska
območja od št. 1 do 17 je z besedo PROTI odgovorilo
volivcev: 37.717 ali 25,25%

Št. 61/2000
Ljubljana, dne 19. oktobra 2000.

Mestna volilna komisija Ljubljana

Predsednica komisije
dr. Tjaša Strobl, univ. dipl. prav. l. r.

Člani:
Anton Lečnik l. r.
Ivan Kuhar l. r.
Vincenc Filipčič l. r.
Miha Velkavrh l. r.
Jože Šlibar l. r.
Stanislav Kovačič l. r.
Marija Goričan l. r.

BRASLOVČE

4229. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v
Grajski vasi

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dedi-
ščine (Uradni list RS, št. 7/99), 16. člena statuta Občine
Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) ter na predlog Zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine v Celju, je Občinski
svet občine Braslovče na seji dne 12. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o razglasitvi kulturnih spomenikov

v Grajski vasi

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in

etnološke vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, razglašamo
naslednje nepremičnine v k.o.Grajska vas in k.o.Gomilsko,
za kulturne spomenike v Grajski vasi.

k.o.Grajska vas:
– parc. št. 10/1 – kozolec na domačiji Grajska vas 10,
– parc. št. 923/1 – kozolec na domačiji Grajska vas16,
– parc. št. 921/2 – kozolec na domačiji Grajska vas

17,
– parc. št. 918/2 – kozolec na domačiji Grajska vas

18,
– parc. št. 974/1 – hiša in sušilnica za hmelj Grajska

vas 20,
– parc. št. 1106/1 – kašča, kozolec in gospodarsko

poslopje Grajska vas 27,
– parc. št. 1105 – kozolec na domačiji Grajska vas

28,
– parc. št. 837/2 – kašča in kozolec Grajska vas 37,
– parc. št. 898/3 – gospodarsko poslopje na domačiji

Grajska vas 42,
– parc. št. 894 – kozolec na domačiji Grajska vas 44,
– parc. št. 448 – kozolec na domačiji Grajska vas 57,
– parc. št. 581 – vinska klet
– parc. št. 921/2 – perišče v Grajski vasi
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k.o.Gomilsko:
– parc. št. 538/1 – gospodarsko poslopje na domačiji

Grajska vas 11
– parc. št. 545 – kozolec na domačiji Grajska vas 11
– parc. št. 535/2 – kašča na domačiji Gomilsko 6.

2. člen
Za navedene nepremičnine velja varstveni režim

1. oziroma 2. stopnje.

3. člen
Lega navedenih nepremičnin je označena na katastr-

skem načrtu v merilu 1:5000, ki je sestavni del odloka.

4. člen
Spomenike varujemo v njihovi izvirni in neokrnjeni podo-

bi. Vsi posegi se podrejajo spomeniški pričevalnosti in funkciji
ter morajo služiti ohranjanju, sanaciji in prenovi spomenikov.

V območju spomenikov so dovoljeni le posegi in razvoj-
ne usmeritve, ki ne nasprotujejo spomeniškim lastnostim in
katerih cilj je nadaljnji obstoj spomenikov. Dovoljeni so stro-
kovni posegi, ki so namenjeni raziskavam, ohranjanju in
sanaciji spomenikov ter izboljšavi estetskega stanja.

Za posege, ki niso v skladu z varnostnim režimom in
spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj kazensko od-
govoren. Škodo ali spremembe, ki so nastale na spomeniku,
mora povzročitelj odstraniti in vzpostaviti v prejšnje stanje.

5. člen
Na podlagi akta o razglasitvi izda pristojni organ občine

lastniku odločbo o varstvu spomenika.

6. člen
Na podlagi akta o razglasitvi predlaga pristojni organ

občine zaznambo spomenika v zemljiški knjigi v roku 30 dni
od njegove uveljavitve.

7. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika oprav-

lja pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat

za področje kulturne dediščine.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 660-1/2000
Braslovče, dne 12. oktobra 2000.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

4230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 9. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97), VI. poglavja zakona o stavbnih zem-
ljišč (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89 ter Uradni list RS,
št. 24/92 – odločba US) v povezavi s 56. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), določb odlo-
ka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni

list RS, št. 72/98) in 16. člena statuta Občine Dol pri
Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96 in 109/99) je
Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 6. izredni seji dne
23. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V 6. členu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega

zemljišča (Uradni list RS, št. 72/98) se v 1. točki – alinea d)
črta besedilo “elektro gospodarstvo“, ostalo besedilo te ali-
nee ostane nespremenjeno, za alineo i) pa se dodajo na-
slednje alinee:

1. obm./ 2. obm./ 3. obm./
točk točk točk

j) proizvodnja kritnih barv,
lakov, kitov ipd. 17.000 14.000 11.000

k) proizvodnja električne
energije v HE 17.000 14.000 11.000

l) proizvodnja radioaktivnih
elementov za industrijsko
uporabo ali uporabo
v medicini, ravnanje
z nevarnimi odpadki 1,850.000 1,350.000 1,000.000

m) elektrogospodarstvo 7.000 5.800 4.600

2. člen
Tretji odstavek 1. točke 7. člena se črta.

3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk pomnoži s kvadraturo
stanovanjske ali poslovne površine (določene v 7. členu
tega odloka) oziroma s površino zavezančevega nezazida-
nega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun
nadomestila.

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

nem listu RS, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2001.
Ta odlok se objavi tudi v Uradnem vestniku občine Dol pri
Ljubljani.

Št. 42008-3/98-00
Dol pri Ljubljani, dne 23. oktobra 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

4231. Odlok o komunalnem prispevku za Občino Dol
pri Ljubljani

Na podlagi 42. in 45. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97) navodila za izračun komunal-
nega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/99) ter 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni
list RS, št. 43/95, 27/96, 109/99) je Občinski svet občine
Dol pri Ljubljani na 6. izredni seji dne 23. 10. 2000 sprejel
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O D L O K
o komunalnem prispevku za Občino

Dol pri Ljubljani

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja izračun komunalnega prispev-

ka, odmera komunalnega prispevka ter oprostitev plačila
komunalnega prispevka v Občini Dol pri Ljubljani.

2. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je po tem

odloku investitor, ki namerava zgraditi nov objekt, prizidati
ali nadzidati obstoječi objekt ali spremeniti namembnost
obstoječega objekta oziroma ga rekonstruirati.

Izračun komunalnega prispevka je osnova za odmero
komunalnega prispevka.

3. člen
Komunalni prispevek se izračuna na tistih območjih

urejanja, kjer je potrebna zgraditev nove komunalne opreme
ali rekonstrukcija ali povečanje zmogljivosti obstoječe ko-
munalne opreme in njenega priključevanja na ustrezna omre-
žja oskrbovalnih sistemov, na podlagi programa opremlja-
nja, ki ga izda župan.

Komunalni prispevek se izračuna na način, določen s
tem odlokom tudi na območjih, za katera še ni vseh osnov
za izdelavo programa opremljanja, kakor tudi na območjih,
ki so komunalno opremljena.

II. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

A) Elementi za izračun komunalnega prispevka

4. člen
Pri izračunu komunalnega prispevka za območja iz dru-

gega odstavka 3. člena tega odloka se upoštevajo naslednji
elementi:

a) površina stavbnega zemljišča, ki je površina gradbe-
ne parcele (stavbišče in funkcionalno zemljišče), povzeta iz
prostorsko-izvedbenega akta oziroma lokacijske dokumen-
tacije;

b) bruto površina investitorjevega objekta, ki je povzeta
iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;

c) izraba stavbnega zemljišča, ki je razmerje med bruto
površino objekta in površino gradbene parcele;

d) dejanska opremljenost stavbnega zemljišča z javno
infrastrukturo, ki se ugotovi iz predložene dokumentacije
(prostorsko-izvedbeni akti, lokacijska in projektna dokumen-
tacija).

V povprečnih stroških opremljanja je upoštevana
opremljenost z javno infrastrukturo v naslednjih deležih:

Individualne komunalne naprave

Vrsta komunalne opremljenosti Deleži
1. vodovodno omrežje 10%
2. odpadno kanalizacijsko omrežje 9%
3. električno omrežje 8%
3.1 prosto nadzemno omrežje (2%)
3.2 kabelsko podzemno omrežje (4%)
3.3 kabelsko omrežje v kanalizaciji (6%)
3.4 trafo postaja (2%)
4. vročevodno omrežje 10%

Vrsta komunalne opremljenosti Deleži
5. plinovodno omrežje 5%
6. telefonsko omrežje 4%
6.1 prostovodno nadzemno omrežje (2%)
6.2 kabelsko podzemno omrežje (3%)
6.3 kabelsko omrežje v kanalizaciji (4%)
7. CATV-omrežje 2%
Skupaj 48%

Kolektivne komunalne naprave

Vrsta komunalne opremljenosti Deleži
1. ceste 26%
1.1 makadamske ceste širine do 5 m (12%)
1.2 asfaltirane ceste širine do 5 m (16%)
1.3 asfaltirane ceste s pločniki (20%)
1.4 asfaltirane ceste s pločniki in kolesarskimi
stezami (26%)
2. zunanja parkirišča – izven funkcionalnih
zemljišč 5%
3. meteorno kanalizacijsko omrežje 9%
4. javna razsvetljava 5%
5. hortikulturna ureditev (parki, zelenice
izven funkcionalnega zemljišča) 4%
6. hidrantno omrežje 3%
Skupaj 52%

e) povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča
na dan 1. 1. 2001 za 100% opremljenost stavbnega zemlji-
šča in izrabo 1,00 znašajo 15.528,35 SIT/m2.

Za različne izrabe stavbnega zemljišča se povprečni
stroški opremljanja ugotovijo na podlagi naslednje tabele
(vmesne vrednosti se izračunajo s pomočjo linearne interpo-
lacije):

Prikaz povprečnih stroškov opremljanja na m2 stavbne-
ga zemljišča pri različnih izrabah na dan 1. 1. 2000

ISZ SIT/m2

0,05 4.788
0,10 5.566
0,15 6.342
0,20 7.116
0,25 7.888
0,30 8.658
0,35 9.426
0,40 10.092
0,45 10.556
0,50 11.018
0,55 11.478
0,60 11.936
0,65 12.392
0,70 12.846
0,75 13.298
0,80 13.748
0,85 14.196
0,90 14.642
0,95 15.086
1,00 15.528
1,05 15.968
1,10 16.406
1,15 16.842
1,20 17.276
1,25 17.708
1,30 18.138
1,35 18.566
1,40 18.992
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ISZ SIT/m2

1,45 19.416
1,50 19.838
1,55 20.258
1,60 20.676
1,65 21.092
1,70 21.506
1,75 21.918
1,80 22.328
1,85 22.736
1,90 23.142
1,95 23.546
2,00 23.948
2,05 24.348
2,10 24.743
2,15 25.133
2,20 25.518
2,25 25.898
2,30 26.273
2,35 26.643
2,40 27.008
2,45 27.368
2,50 27.723
2,55 28.073
2,60 28.418
2,65 28.758
2,70 29.093
2,75 29.423
2,80 29.748
2,85 30.068
2,90 30.383
2,95 30.693
3,00 30.998
3,05 31.298
3,10 31.593
3,15 31.883
3,20 32.168
3,25 32.448
3,30 32.723
3,35 32.993
3,40 33.258
3,45 33.518
3,50 33.773
3,55 34.023
3,60 34.268
3,65 34.508
3,70 34.743
3,75 34.973
3,80 34.988
3,85 35.213
3,90 35.433
3,95 35.648
4,00 35.858
4,05 36.063
4,10 36.263
4,15 36.458
4,20 36.648
4,25 36.833
4,30 37.013
4,35 37.183
4,40 37.348
4,45 37.508
4,50 37.663
4,55 37.813
4,60 37.958
4,65 38.098
4,70 38.233

ISZ SIT/m2

4,75 38.363
4,80 38.488
4,85 38.608
4,90 38.723
4,95 38.833
5,00 38.938
5,05 39.038
5,10 39.133
5,15 39.223
5,20 39.308
5,25 39.388
5,30 39.463
5,35 39.533
5,40 39.598
5,45 39.658
5,50 39.713
5,55 39.763
5,60 39.808
5,65 39.848
5,70 39.883
5,75 39.913
5,80 39.938
5,85 39.958
5,90 39.973
5,95 39.983
6,00 39.988

Stroški se revalorizirajo v skladu z indeksom cen živ-
ljenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije;

f) povprečni stroški priprave stavbnega zemljišča, ki
zajemajo povprečne stroške izdelave urbanistične dokumen-
tacije (izdelava prostorsko-izvedbenih načrtov ali prostor-
sko-ureditvenih pogojev), preračunani na m2 stavbnega zem-
ljišča, znašajo za:

– prostorsko-izvedbene načrte: 350 SIT/m2 stavbne-
ga zemljišča na dan 1. 1. 2001

– prostorsko-ureditvene pogoje: 150 SIT/m2 stavbne-
ga zemljišča na dan 1. 1. 2001.

Stroški se revalorizirajo v skladu z indeksom cen živ-
ljenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike
Slovenije.

B) Način izračuna komunalnega prispevka

5. člen
Znesek komunalnega prispevka je vsota stroškov

opremljanja stavbnega zemljišča in stroškov priprave stav-
bnega zemljišča.

Stroški opremljanja stavbnega zemljišča se izračunajo
po naslednji formuli:

a × d × e = stroški opremljanja.

Stroški priprave stavbnega zemljišča se izračunajo po
naslednji formuli:

f × a = stroški priprave.

6. člen
V primeru novogradenj je komunalni prispevek sešte-

vek opremljanja stavbnega zemljišča in stroškov priprave
stavbnega zemljišča, ki se izračuna po formuli iz prejšnjega
člena tega odloka, ki se glasi:

(a × d × e)+(f × a) = izračun komunalnega prispevka.
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V primeru nadzidav, prizidav, rekonstrukcij in nadome-
stnih gradenj je za izračun komunalnega prispevka potrebno
ugotoviti:

1. razliko med novo predvideno izrabo stavbnega zem-
ljišča (v nadaljevanju: ISZn) in obstoječo izrabo stavbnega
zemljišča (v nadaljevanju: ISZo). Na podlagi tako ugotovlje-
ne razlike stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: ∆ISZ = ISZn
– ISZo) se določi višina povprečnih stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča (e),

2. povprečne stroške priprave stavbnega zemljišča iz
točke f), 4. člena tega odloka v deležu, ki ga predstavlja
razlika med obstoječo in novo predvideno izrabo stavbnega
zemljišča (v nadaljevanju: f11 = f × ∆ISZ).

Ostali elementi za izračun so enaki kot pri novogradnji.
V primeru, da je razlika med novo predvideno izrabo

stavbnega zemljišča in obstoječo izrabo stavbnega zemlji-
šča manjša ali enaka nič, in ob pogoju, da se priključki
oziroma zmogljivosti javne infrastrukture ne povečujejo, in-
vestitor ne plača komunalnega prispevka.

Znesek komunalnega prispevka v primerih iz drugega
odstavka tega člena se izračuna po naslednji formuli:

(a × d × e)+(f1 × a) = izračun komunalnega prispevka.

7. člen
Uporaba črk iz 5. in 6. člena tega odloka ima naslednji

pomen:
a – površina stavbnega zemljišča v m2,
b – dejanska opremljenost stavbnega zemljišča v %,
e – povprečni stroški opremljanja stavbnega zemljišča

v SIT/m2 stavbnega zemljišča,
f – povprečni stroški priprave stavbnega zemljišča v

SIT/m2,
f1 – delež stroškov priprave stavbnega zemljišča, v

SIT/m2.

8. člen
Za izračun komunalnega prispevka pri spremembi na-

membnosti objekta se komunalni prispevek izračuna za tisto
javno strukturo, za katero je potrebno povečati priključke
oziroma njeno zmogljivost, in sicer v deležu, za kolikor se
povečajo priključki oziroma zmogljivost.

Kolikor je razlika večja od 100%, se obračuna maksi-
malni delež iz 4. člena, točka d).

9. člen
V primerih, ko je na gradbeni parceli več različnih vrst

objektov, se za izračun komunalnega prispevka upošteva
delež gradbene parcele v razmerju bruto površin posamez-
nih objektov.

V primeru, ko se na gradbeni parceli pred novogradnjo
že nahaja objekt, se za novogradnjo upošteva cela gradbe-
na parcela.

Pri izračunu povprečnih stroškov opremljanja stavbne-
ga zemljišča (e) in povprečnih stroškov priprave stavbnega
zemljišča (f) se upošteva razlika v izrabi stavbnega zemljišča
(∆ISZ).

III. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

10. člen
Osnova za odmero komunalnega prispevka je izračun

komunalnega prispevka skladno z določbami tega odloka.
Odmera komunalnega prispevka pa je odvisna od:
– prispevne stopnje zavezanca, ki je odvisna od vrste

objekta, in sicer:

Vrsta objekta Prispevna stopnja

Stanovanja, poslovni prostori 100%
Trgovski, industrijski objekti 100%
Objekti drobnega gospodarstva 80%
Garaže 50%
Šolski, športni in kulturni objekti,
objekti zdravstvenega in socialnega
varstva, sakralni objekti ter objekti
sistema zaščite in reševanja
Občine Dol pri Ljubljani 50%
Zidani kmetijski gospodarski objekti 30%
Zidani pomožni gospodarski objekti 15%
Leseni pomožni gospodarski objekti 10%
Odprta športna igrišča, bazeni, zimski vrtovi 10%

– območja, v katerem se investitorjev objekt nahaja in
je določeno z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča, in sicer:

Območje Faktor

I 1,30
II 1,15
III 1,05

IV. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11. člen
Plačila komunalnega prispevka so oproščeni investitor-

ji gradnje javne komunalne infrastrukture ter gradnje social-
nih in neprofitnih stanovanj.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

12. člen
Investitorju, ki namerava graditi nov objekt, prizidati ali

nadzidati obstoječi objekt na zemljišču, za katerega je bil
komunalni prispevek plačan na m2 stavbnega zemljišča, se
to plačilo prizna za izrabo zemljišča, predvideno s takrat
veljavnim prostorsko-izvedbenim načrtom, oziroma največ
do izrabe 0,50 pri individualni stanovanjski gradnji in največ
do izrabe 1,00 za ostalo gradnjo (proizvodnjo, servisno,
skladiščno, institucionalno).

Določilo prejšnjega odstavka tega člena velja tudi v
primeru, ko je investitor namesto plačila komunalnega pri-
spevka neposredno financiral izgradnjo javne infrastrukture,
za kar mora priložiti sklenjeno pogodbo in dokazilo o plačilu
(virman, blagajniški prejemek, izpisek iz žiro računa, cenitev
uradnega cenilca in podobno).

Za vso povečano izrabo zemljišča, se komunalni pri-
spevek izračuna na način, ki je določen s 4. členom tega
odloka.

13. člen
Z začetkom uporabe tega odloka preneha veljati

5. člen odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za
stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega
opremljanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Dol pri
Ljubljani za leto 1999 (Uradni list RS, št. 40/99).
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14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 35100-3/00
Dol pri Ljubljani, dne 23. oktobra 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

GORIŠNICA

4232. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Gorišnica za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 57. 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 16. člena statuta Občine
Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine
Gorišnica na 15. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Gorišnica za leto 2000

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

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

Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 2000
znašajo

a) bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 665,152.260 SIT
– odhodki 665,152.260 SIT
Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov so

določeni v posebnem delu proračuna.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-60/2000
Ljubljana, dne 25. oktobra 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

4233. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Gorišnica

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št.
44/97), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS,
št. 25/83, 36/38, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter Uradni
list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98
in 31/00) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na
15. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

v Občini Gorišnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Na območju Občine Gorišnica se za uporabo stavbne-

ga zemljišča, na območjih določenih s tem odlokom, plaču-
je nadomestilo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nado-
mestilo).

2. člen
Osnova za izračun nadomestila je površina zazidanega

stavbnega zemljišča (v stavbi ali izven nje), ki se uporablja za
stanovanjski, počitniški ali poslovni namen ter nezazidano
stavbno zemljišče.

Stanovanjska oziroma počitniška površina je čista tlori-
sna površina sob, predsob, hodnikov, kuhinje, kopalnice,
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja oziroma po-
čitniških objektov razen kurilnic in kleti ter čista površina
garaže za osebne avtomobile razen kmetijskih gospodarskih
poslopij. Upoštevajo se samo stavbe, ki so zgrajene najmanj
do četrte gradbene faze.

Poslovna površina v zgradbi je čista tlorisna površina
poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom.

Kot poslovne površine izven stavbe se po tem odloku
uvrščajo parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na pro-
stem, gostinski vrtovi, zunanji pridobitni prostori storitvenih
in proizvodnih dejavnosti, igrišča s pridobitno dejavnostjo,
površine izkoriščanja rudnin, površine namenjene primarni
distribuciji električne in toplotne energije (plin), površine
namenjene energetskemu izkoriščanju vod in vse ostale
zunanje površine na katerih se opravlja poslovna dejavnost
ali pa so del tehnološkega procesa.

Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, ki so po
prostorskem izvedbenem načrtu določena za gradnjo, zem-
ljišča za katere je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje
ali pa je na njem stavba do nedokončane četrte gradbene
faze.

3. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila po tem odloku so

fizične osebe, pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so
neposredni uporabniki (lastniki ali najemniki) osnove za izra-
čun nadomestila (stanovanja, poslovnega prostora, počitni-
ške hiše, …).

II. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE PLAČEVANJA
NADOMESTILA

4. člen
Nadomestilo se plačuje na celotnem ozemlju Občine

Gorišnica, če je na stavbnem zemljišču mogoč priključek na
električno in vodovodno omrežje.

5. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti ter napravami in možnost priključitve na te
objekte in naprave,

2. namembnost stavbnega zemljišča (namenska oziro-
ma nenamenska uporaba),
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3. izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

6. člen
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in

drugimi objekti in napravami individualne in kolektivne rabe
in možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z
naslednjimi točkami:

1. cesta v protiprašni izvedbi 20 točk
2. vodovod 20 točk
3. kanalizacija 30 točk
4. elektrika 20 točk
5. PTT (telefon) 10 točk
6. javna razsvetljava 30 točk
Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka

na vodovodno, električno in kanalizacijsko omrežje, če je
sekundarno omrežje, na katerega se je možnost priključiti,
oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in
obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh
komunalnih objektov in naprav.

7. člen
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– pri stanovanjskem namenu uporabe stavbnega zem-

ljišča se točkuje stanovanjska površina,
– pri počitniškem namenu uporabe stavbnega zemlji-

šča se točkuje počitniška površina,
– pri pridobitnem namenu uporabe stavbnega zemlji-

šča se točkuje poslovna površina v zgradbah ter poslovne
površine izven stavb namenjene pridobitni poslovni dejavno-
sti razen tistih pridobitnih poslovnih dejavnosti, ki so ovred-
notena v 8. členu tega odloka,

– pri nepridobitnem namenu uporabe stavbnega zem-
ljišča se točkuje poslovna površina v zgradbah ter poslovne
površine izven stavb namenjene nepridobitni poslovni dejav-
nosti razen tistih nepridobitnih poslovnih dejavnosti, ki so
ovrednotena v 8. členu tega odloka.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namembnost Točke

Stanovanjski namen 30 točk
Počitniški namen 100 točk
Poslovni namen-pridobitni 260 točk
Poslovni namen-nepridobitni 140 točk

Pri zunanjih površinah poslovnih dejavnosti se odmera
zniža za 50%.

Površine v nestanovanjskih objektih oziroma poslovnih
objektih namenjene dejavnostim iz kmetijstva (farme, hladil-
nice, polnilnice) se razvrstijo po namembnosti med neprido-
bitne dejavnosti katerim se odmera zniža še za 50%.

8. člen
Namembnost ostalih pridobitnih in nepridobitnih povr-

šin izven stavbe:
– pri površini za izkoriščanje rudnin se točkuje površi-

na za katero je izdano dovoljenje za izkoriščanje,
– pri površini energetskega izkoriščanja voda se točku-

je celotno funkcionalno zemljišče z objekti (celotna površina
namensko zgrajenega funkcionalnega objekta HE Formin),

– pri površini na kateri je telekomunikacijski objekt se
točkuje celotna površina zemljišča,

– površine na katerih so zgrajeni daljnovodi so površi-
ne pod daljnovodi in površine objektov in stebrov, ki so
potrebne za normalno rabo, kar znaša 30 m za vsak posa-

mezni daljnovodni steber za 110 kV daljnovod in 100 m za
400 kV daljnovod,

– površine za normalno rabo objektov in stebrov za
distribucijo električne energije so površine pod distribucij-
sko napeljavo in površine objektov in stebrov, ki se v naseljih
določijo v površini 5m na vsak steber, kar velja le za primar-
no omrežje do transformatorja; za vsak transformator, ne
glede na velikost in moč, pa se določi površina 25 m,

– pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje površi-
na celega zemljišča; lastnik nezazidanega stavbnega zemlji-
šča je opravičen plačevanja nadomestila za nezazidano stav-
bno zemljišče, ki je namenjeno za stanovanjsko gradnjo, do
površine, ki ne presega ene stavbne parcele za individualno
stanovanjsko hišo; kot površina ene stavbne parcele se
določi površina do 1000 m.

Namembnost ostalih poslovnih pridobitnih površin iz-
ven stavbe pa se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Namembnost Točke

Površine za izkoriščanje rudnin 200
Površine namenjene distribuciji el.energije 250
Površine namenjene ener. izkoriščanju voda 1400
Površine namenjene telekomunikacijskim objektom 250
Nezazidano stavbno zemljišče 50

Pri namembnosti navedenih v 8. členu se ne točkuje
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti,
priključki in napravami po 6. členu tega odloka ter izjemno
ugodnostjo dejavnosti po 10. členu odloka.

9. člen
Nenamenska uporaba stavbnega zemljišča glede na

prostorsko izvedbeni načrt, ki ovira realizacijo izgradnje in-
frastrukturnih objektov se ovrednoti s 1000 točkami.

10. člen
Pri posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega

zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarja-
njem dobička v gospodarskih in negospodarskih dejavno-
stih.

Dodatne točke za vrednotenje nadomestila za izjemne
ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za na-
slednje vrste dejavnosti:

Šifra EKD (Enotna klasifikacija dejavnosti) Dodatno št. točk

1. Bančništvo 300
2. Trgovina na veliko 300
3 Poštni in železniški promet 300
4. Skladiščenje naftnih derivatov in plina 300
5. Trgovina z naftnimi derivati 300
6. Gostinstvo 200
7. Dejavnost zavarovalništva 200
8. Projektiranje in sorodne storitve 200
9. Trgovina na drobno (razen prehrambene

trgovine) 100
10. Lekarniška dejavnost 300

III. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne

odmerja za:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav in mednarodnih organizacij

skladno s 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih,
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– za zemljišča, ki se po dejanski funkciji uporabljajo
kot javne površine,

– za kulturne in sakralne namene in društva, ki se
financirajo iz občinskega proračuna,

– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih humani-
tarnih organizacij,

– za potrebe koncesionarjev na področju primarnega
zdravstva.

Zavezanci so lahko delno ali v celoti oproščeni plačila
nadomestila za določen čas v naslednjih primerih:

– če zavezanec prejema denarni dodatek ali denarno
pomoč kot edini vir preživljanja,

– zaradi elementarnih in drugih nezgod,
– na zahtevo za dobo 5 let od dneva vselitve občana, ki

je kupil novo stanovanje, kot posamezen del stavbe ali zgra-
dil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v
ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali ne-
posredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča.

Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbne-
ga zemljišča, pravne osebe ali samostojni podjetniki posa-
mezniki, se lahko oprostijo plačila nadomestila:

– če so pričeli z opravljanjem dejavnosti v letu za kate-
rega se odmerja nadomestilo ali

– če so vlagali sredstva v razširitev dejavnosti pod po-
gojem, da gre za novo zaposlovanje delavcev.

Oprostitev iz prejšnjega odstavka tega člena lahko za
prvo leto opravljanja ali razširitve dejavnosti znaša največ
50% za drugo leto pa največ 25%.

12. člen
O oprostitvi odloča na podlagi pisnega zahtevka in

predložene dokumentacije župan na predlog občinske
uprave.

IV. IZRAČUN IN PLAČILO NADOMESTILA

13. člen
Letna višina nadomestila po merilih iz 6., 7., 8., 9. in

10. člena tega odloka se določi tako, da se skupno število
točk pomnoži s stanovanjsko, počitniško ali poslovno povr-
šino zavezančevega objekta oziroma površino zavezanče-
vega nezazidanega stavbnega zemljišča v m2 in z vrednos-
tjo točke za izračun nadomestila, upoštevajoč oprostitve iz
11. člena tega odloka.

Osnova za izračun nadomestila so podatki iz evidence
zavezancev, ki jo oblikuje in spremlja Občinska uprava obči-
ne Gorišnica.

14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Gorišnica, določi ob-
činski svet s sklepom, na predlog župana.

15. člen
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v skla-

du z določili zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-

ni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero,
evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti
obračuna in plačila obresti odpisov zaradi nevarnosti, da bi
plačilo nadomestila ogrožalo nujno preživljanje zavezanca in
njegovih družinskih članov.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem
odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega naslednjega meseca, v katerem se je ta sprememba
dogodila.

16. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Gori-

šnica nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem
odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomesti-
la, v 15. dneh po nastanku oziroma spremembi. Zavezan-
cem za plačilo, ki podatkov ne sporočijo, se lahko odmeri
nadomestilo 300 m2 stanovanjske površine, 100 m2 površi-
ne za počitniško dejavnost in 700 m2 za poslovno dejav-
nost. Če občinski organ oceni, da se poslovna dejavnost
opravlja na več kot 700 m2 poslovne površine, pa zaveza-
nec podatkov ne sporoči, lahko odmeri nadomestilo po
površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec.

V. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 SIT se kaznuje za pre-

kršek pravna oseba, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so mu

potrebni za odmero nadomestila (16. člen),
– ne prijavi spremembe v 15 dneh od dneva nastanka

(16. člen).
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekr-

šek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo do 60.000
SIT.

Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prve in druge
alinee tega člena z denarno kaznijo do 60.000 SIT.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se na območju občine

Gorišnica preneha uporabljati odlok o spremembah odloka
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ptuj (Uradni ve-
stnik občin Ptuj in Ormož, št. 13/96).

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 002-03-59/2000
Gorišnica, dne 20. oktobra 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

GROSUPLJE

4234. Sklep o oblikovanju cen pogrebnih in
pokopaliških storitev

Na podlagi družbene pogodbe opr. št. SV 121/96 –
27. člen, odloka o pogrebnih in pokopaliških storitev na
pokopališču v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 24/87),
pravilnikom o merilih za oblikovanje cen za uporabo poko-
paliških objektov in naprav ter izvajanje drugih storitev po-
kopališč in pogrebne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/93)
in uredbo o načinu oblikovanja cen pogrebnih in dimnikar-
skih storitev (Uradni list RS, št. 75/96) je nadzorni svet na
17. seji z dne 2. 10. 2000 sprejel
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S K L E P
o oblikovanju cen pogrebnih in pokopaliških

storitev

1. člen
S tem sklepom se oblikujejo cene pogrebnih in poko-

paliških storitev, ki jih opravlja Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.:

NAJEMNINE GROBOV
Otroški grob 1.831 SIT
Žarni grob 1.831 SIT
Enojni klasični + parkovni 3.057 SIT
Dvojni klasični + parkovni 6.113 SIT

PRVI POKOP
Enojni grob 20.583 SIT
Dvojni grob 31.658 SIT
Žarni ali otroški grob 14.252 SIT

Izkop in zasip jame 19.140 SIT
Organizacija pogreba 13.828 SIT
Žarni pokop 11.486 SIT
Kompletiranje krste 3.833 SIT
Preoblačenje in položitev v krsto 3.833 SIT
Poglobitev jame 3.833 SIT
Pogrebci od mrliške vežice do groba 17.491 SIT
Zastavonoša od mrl. vežice do groba 2.947 SIT
Spremljevalec (1ura) PKV delavec 1.480 SIT
Voznik (1ura) 1.759 SIT
Kompletiranje krste KS Grosuplje 1.759 SIT
Intervencijska ura 2.947 SIT
Izkop in zasutje žare 3.736 SIT

POGREBNO VOZILO
Avto + gorivo + voznik 4.087 SIT
Kilometrina 119 SIT

Za občane KS Grosuplje
Avto + gorivo + voznik 2.875 SIT
Kilometrina 64 SIT
Člane svojcev – svojci 73 SIT

NAJEMNINE
Prapor, voziček za vence, voziček za krsto1.771 SIT
Mrliška vežica – 1 dan 3.518 SIT
Prostor za svojce 4.100 SIT
Ozvočenje 0 SIT

2. člen
V cenah ni zaračunan 8% davek na dodano vrednost.

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

nem listu Republike Slovenije.

Grosuplje, dne 2. oktobra 2000.

Predsednik
nadzornega sveta
Rudolf Rome l. r.

4235. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda ter višini
prispevka za števnino

Na podlagi družbene pogodbe opr. št. SV 121/96,
odloka o pogojih odvajanja in čiščenja odpadnih in padavin-
skih voda na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
15/98), metodologije za oblikovanje cen obveznih lokalnih
javnih služb odlaganja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda (Uradni list RS, št. 11/99), odloka o oskrbi s pitno vodo
na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 5/97,
79/97), odredbe o rokih, v katerih se redno overjajo merila
(Uradni list RS, št. 61/98) in odredbe o obveznih sestavinah
sporočila o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 54/00), sklepa US RS o zadržanju izvrševanja
uredbe o določitvi mehanizma za oblikovanje cen komunalnih
storitev (Uradni list RS, št. 44/00) ter 18. člena statuta Obči-
ne Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet
občine Grosuplje na 22. redni seji dne 25. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi cene odvajanja in čiščenja odpadnih

in padavinskih voda ter višini prispevka
za števnino

1. člen
Cena odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih

voda se določi v višini
– za gospodinjstva
· ki so priključena na javno kanalizacijsko omrežje in

CČN 64,84 SIT/m3,
· ki niso priključena na javno kanalizacijsko omrežje in

CČN 11,78 SIT/m3,
– za gospodarstva
· ki so priključena na javno kanalizacijsko omrežje in

CČN 305,26 SIT/m3,
· ki niso priključena na javno kanalizacijsko omrežje in

CČN 55,50 SIT/m3.

2. člen
Prispevek števnine, ki ga uporabniki plačujejo ob ceni

vode se določi v višini:
– za vodomere do ∅ 50 mm (od 1/2“ do 6/4“) 138

SIT/mes.,
– za vodomere nad ∅ 50 mm 3.471 SIT/mes.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uveljavi pa se ga s 1. 11. 2000.

Št. 38005-1/2000
Grosuplje, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HAJDINA

4236. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Hajdina

Na podlagi prvega odstavka 10. člena in 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,6/94
– odl. US RS 45/94 – odl. US RS in Uradni list RS, št.
57/94 in 14/95, 20/95 – odl. US RS 9/96, – odl. US RS
39/96, – odl. US RS in Uradni list RS, št. 26/97) in 6.
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člena statuta Občine Hajdina je Občinski svet občine Hajdi-
na na seji dne 30. 6. 1999 sprejel

O D L O K
o uporabi grba in zastave Občine Hajdina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja uporabo grba in zastave Občine Haj-

dina.

2. člen
Grb in zastava Občine Hajdina se smeta uporabljati le v

obliki in z vsebino ter na način, ki je določen s tem odlokom.

3. člen
Likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zasta-

ve se bodo opredelila po zato ustaljenem postopku in so
sestavni del tega odloka.

4. člen
Če sta grb in zastava ob uradni priložnosti postavljena,

položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali z zastavo
Republike Slovenije, mora biti grb in zastava Republike Slo-
venije postavljena v skladu z zakonom.

Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih, ki se
odvijajo na območju Občine Hajdina, postavljena, položena
oziroma izobešena skupaj z zastavami drugih slovenskih
občin, tujimi zastavami, oziroma skupaj z drugimi znamenji,
morata biti postavljena v skladu z zakonom, če ni s tem
odlokom drugače določeno.

5. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poško-

dovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastavo ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z

javnim redom ali tako, da se krni ugled Občine Hajdina.
Če organ, ki opravlja nadzor nad izvajanjem tega

odloka, ugotovi, da se grb in zastava uporabljata v nasprotju
s prvim ali drugim odstavkom tega člena, odredi takojšnjo
odstranitev grba in zastave.

6. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme

zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec
ter za označevanje blaga ali storitev.

II. GRB

7. člen
Grb občine se uporablja:
– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih

občinskih organov,
– v prostorih in na poslopju sedeža Občine Hajdina,
– na svečanih sejah občinskega sveta,
– ob sprejemu uradnih delegacij v občini,
– na prireditvah, ki predstavljajo občino,
– na listinah, ki jih izstavlja ali podeljuje občina v slove-

sni obliki,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in ostalih uradnih listi-

nah, ki jih za službene namene uporabljajo občinski organi v
drugih primerih in ob pogojih, ki jih odloča odlok,

– na glasilu, ki ga izdaja občina.

8. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
ali drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se Občina
Hajdina predstavlja oziroma se jih udeležuje, v skladu s
pravili in običaji takšnih prireditev in shodov;

– na neprometnih znakih, ki označujejo območje Obči-
ne Hajdina,

– v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s
tem odlokom.

9. člen
Politične stranke, podjetja, zavodi, društva, krajevne

skupnosti in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež
v Občini Hajdina, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba
grba v določenih primerih ali prostorih, in sicer:

– v njihovi firmi, žigu ali imenu,
– v njihovem zaščitnem znaku,
– na njihovih proizvodih kot nezaščitena označba pro-

izvoda,
– ob propagiranju svojih proizvodov, v sredstvih javne-

ga obveščanja,
– v priznanjih, ki jih podeljujejo najboljšim proizvajal-

cem na sejmih, razstavah in podobno,
– v obliki našitkov na društvenih praporih, delovnih

oblekah in uniformah,
– na svečanih listinah ali priznanjih,
– v obliki spomenikov ali značk.

10. člen
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti

priložena tudi ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki
in namenom uporabe grba. Če gre za označbo prireditve,
mora prosilec v vlogi opredeliti idejno in vsebinsko namem-
bnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba grba.
Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov upo-
rabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sitotisk, barvni tisk,
reliefni tisk, perorisba ali druga vrste tiska, suha tehnika,
rezbarjenje, fotografija itd.) in naklado.

Za ofset tisk, sitotisk, barvni tisk in ostalo izdelavo
osnove za tisk plača naročnik stroške priprave.

Po izdaji dovoljenja je uporabnik pred razpečevanjem
gradiva dolžan občini dostaviti en izvod gradiva.

Idejno, vsebinsko in tehnično dokumentacijo prosilec z
ustreznimi opisi in predlogami predloži Občinski upravi obči-
ne Hajdina.

11. člen
Uporabo vsebinskih prvin simbola dovoljuje Občinska

uprava občine Hajdina z odločbo. Zoper to odločbo je
dopustna pritožba županu občine, ki o zadevi dokončno
odloči.

Občinska uprava občine Hajdina določi v odločbi, s
katero dovoljuje uporabo grba, pogoje, pod katerimi dovo-
ljuje uporabo.

Občinska uprava občine Hajdina lahko že izdano dovo-
ljenje prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva z
določbo določenih pogojev.

12. člen
Za pravilno uporabo vsebinskih prvin simbolov skrbi

Občinska uprava občine Hajdina, ki daje potrebna pojasnila
glede njihove uporabe, sprejema vloge iz 10. člena odloka
in opravlja tudi vsa strokovna in administrativna dela v zvezi z
vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
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III. ZASTAVA

13. člen
Zastava je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež

Občine Hajdina.
Ob prazniku Občine Hajdina se izobesi zastava tudi na

drugih javnih objektih, na stanovanjskih hišah in drugih pri-
mernih krajih. Zastava je izobešena ves čas praznika.

14. člen
Zastava je lahko izobešena:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se Občina
Hajdina predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v skladu s
pravili in običaji takšnih shodov,

– v počastitev krajevnih praznikov, ob jubilejih, kome-
moracijah, javnih prireditvah in obisku delegacij prijateljskih
mest,

– ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike
Slovenije,

– v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s
tem odlokom.

15. člen
Izobešene zastave se odstranijo najkasneje v roku

24 ur po tem, ko je prenehal razlog za izobešanje zastav.

16. člen
Če je zastava izobešena na drogu horizontalno, mora

biti izobešena tako, da je grb pravilno obrnjen.

IV. PRAVILA ZA UPORABO GRBA IN ZASTAVE

17. člen
Za uporabo grba in izobešanje zastave se smiselno

uporabljajo določbe zakona, ki določajo način uporabe grba
Republike Slovenije in način izobešanja zastave Republike
Slovenije.

Če se grb uporablja skupaj z grbom Republike Sloveni-
je in zastava izobešena skupaj z zastavo Republike Sloveni-
je, veljajo za način njune uporabe določila zakona.

V. NADZORSTVO

18. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje pristojni organ

občine.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

19. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za

prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti:

– če uporablja grb ali zastavo v obliki ali z vsebino, ki je
v nasprotju s tem odlokom (2. člen),

– če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek
5. člena),

– če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom ali tako, da krni ugled Občine Hajdina (drugi odsta-
vek 5. člena),

– če zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzo-
rec ter za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo ali
njune sestavne dele (6. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prej-
šnjega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje fizič-
na oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 001-04/99
Hajdina, dne 30. junija 2000.

Župan
Občine Hajdina

Radoslav Simonič l. r.

Priloga:

PRIKAZ GRBA IN ZASTAVE

Grb Občine Hajdina
Opis grba, splošno: grb Občine HAJDINA je upodob-

ljen na ščitu poznogotskega stila; ščit deli zlati tram v zeleno
in modro polje v katerem je pet srebrnih valovnic. Na zele-
nem polju je upodobljen v zlato oblačilo odet in z zlato
kapuco pokriti korakajoči mož, ki na svojih plečih tovori
srebrnega bika, držeč ga za zadnji dve nogi.

Predstavitev grba – BLAZON: grb Občine Hajdina je
upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s
tem, da ga zlati, pod sredino ščita spuščeni tram deli v
zeleno in modro polje; na zlatem tramu korači v črnih sanda-
lih, v zlato oblačilo z zlatimi hlačnicami odeti, črnolasi, z
zlato kapuco pokriti mož, ki na svojih plečih tovori srebrnega
rogatega bika z nazaj zavihanim repom tako, da ga na svojih
ramenih drži za zadnje noge, prvi nogi bika pa tik za možem
dosegata tla.

Modrino drugega polja preprega pet srebrnih valovnic,
od katerih ima zgornja dva polovična in dva cela vala.

Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, v minia-
turni pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z
barvnimi kodami, so sestavni del mape z občinsko istovet-
nostno simboliko.
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GRB   OBÈINE  HAJDINA

16.10.2000

Zastava Občine Hajdina
Opis zastave, splošno: zastava Občine HAJDINA je

rumena z zelenim križem, ki ima vertikalni steber trikrat širši
od horizontalnega ramena tako,da z njim tvori kvadratno
polje; to polje nosi atribut iz občinskega grba: rimljanskega
boga mitro z belim bikom na svojih plečih.

Opis zastave: zeleno-rumena zastava Občine HAJDINA
je krojena v razmerju višine “V“ proti njeni dolžini “L“, je ena
proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“: “L“ = 1: 2,5.

Rumeno zastavino ruto krasi sredinski zeleni križ tako,
da ima njegovo rame tretjinsko širino (V/3) višine zastavine
rute “V“, steber križa pa ima širino enako višini zastavine
rute, s čimer tvori zeleni kvadrat, v katerega se iz desne in
leve barvno izlivata oba kraka križevega ramena; sredinski
kvadrat nosi atribut iz občinskega grba tako, da v zelenem
polju korači v črnih sandalih, v rumenem oblačilu z rumenimi
hlačnicami odeti, črnolasi, z rumeno kapuco pokriti mož; le-
ta na svojih plečih tovori belega, rogatega bika tako, da ga
na svojih ramenih drži za zadnje noge,pri čemer naj bi njego-
vi prvi nogi tik za možem dosegali tla.

Velikost celotnega atributa ne sme biti višja od 9/10
višine zastavine rute in ne nižja od 7/10 imenovane višine.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv
so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko.

Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodorav-
no položeni zastavini ruti sredinsko zeleni križ v vodoravni
legi, atribut na njegovem sredinskem kvadratu (Mitra) pa
stoji v svojem naravnem pokončnem položaju.

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 horizontal-
ne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spod-
njim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od
45 kotnih stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno obešani zastavini ruti, tudi zeleni sredinski križ
postavljen vertikalno, atribut na njegovem sredinskem kva-
dratu (Mitra) pa stoji v svojem naravnem pokončnem položa-
ju. Torej je atribut napram prejšnjemu zaobrnjen za devetde-
set kotnih stopinj. Zgornjemu primerna je tudi njena upora-
ba, sicer analogna uporabi horizontalne zastave.
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HORJUL

4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v
Občini Horjul

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) v zvezi s VI. poglavjem zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) ter
15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99),
je Občinski svet občine Horjul na 18. seji dne 12. 10.
2000, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v Občini Horjul

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o nado-

mestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Horjul (Uradni
list RS, št. 99/99 – v nadaljnjem besedilu: odlok).

2. člen
3. člen se spremeni tako, da glasi:
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi

tako, da se upošteva površina, skupno število točk po meri-
lih iz tega odloka, vrednost točke, ki jo določi občinski svet
in oprostitve, ki so določene na podlagi tega odloka.

Za nepokrito poslovno površino se upošteva samo 40%
površine.

3. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z nasled-
njimi točkami:

Število točk
a) vodovod 20
b) električno omrežje 20
c) javna kanalizacija 40
d) telefonsko omrežje 30

2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi
točkami:

– ceste (makadam in asfalt) 30

4. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
– za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča

se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno
bivanje,

– za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se
smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško
uporabo – vikend,

– za pridobitni poslovni namen uporabe stavbnega zem-
ljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za po-
slovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni
dejavnosti,

– za nepridobitni poslovni namen uporabe stavbnega
zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za
nepridobitno poslovno dejavnost,

– za nezazidano stavbno zemljišče se smatra zemlji-

šče, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu določeno za
gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko
dovoljenje.

Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami

Namembnost I. območje II. območje

Stanovanjski namen 50 40
Počitniški namen – vikendi 95 95
Poslovni namen – nepridobitni  185  125
Poslovni namen – pridobitni  240  185
Nezazidano stavbno zemljišče 25 20

5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča se vrednoti za

stanovanjski in počitniški namen glede na vrsto zidave zgrad-
be z naslednjimi točkami:

Namembnost I. območje II. območje

Individualna samostojna hiša 60 35
Vrstna hiša 35 25
Hiša z gospodarskim poslopjem 35 25
Blokovna gradnja 25 15

6. člen
Prilogi iz 16. člena se doda:

Namembnost uporabe Kategorija Kategorija
funkcionalne enote po 14. členu po 15. členu

Proizvodni namen
Predelava plastičnih mas 1
Izdelava izdelkov iz gume 2

Storitveni namen (servis)
Računovodski servis 1 2
Pisarniška dejavnost 1 2

7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o nadomestilu za

uporabo stavbnih zemljišč v Občini Horjul začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 624/2000
Horjul, dne 23. oktobra 2000.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

4238. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

Na podlagi 15. člena statuta Občine Horjul (Uradni list
RS, št. 18/99) in 18. člena odloka o nadomestilu za upora-
bo stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 99/99), je Občinski
svet občine Horjul na 18. seji dne 12. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča
za leto 2001
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1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Horjul za leto 2001 znaša
0,23 SIT.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z

dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2001.

Št. 625/2000
Horjul, dne 23. oktobra 2000.

Župan
Občine Horjul

mag. Daniel Fortuna l. r.

IVANČNA GORICA

4239. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in
višini prispevka za števnino

Na podlagi družbene pogodbe opr. št. SV 121/96,
odloka o pogojih dobave in načinu odjema pitne vode na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/91), meto-
dologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb oskr-
be s pitno vodo (Uradni list RS, št. 10/00), uredbe o predho-
dni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00)
in odredbe o obveznih sestavinah sporočila o predhodni prija-
vi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00), sklepa
US RS o zadržanju izvrševanja uredbe o določitvi mehanizma
za oblikovanje cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
44/00), odredbe o rokih, v katerih se redno overjajo merila
(Uradni list RS, št. 61/98), ter 17. člena statuta Občine
Ivančna Gorica (Uradni vestnik občine Ivančna Gorica, št.
2/99), je Občinski svet občine Ivančna Gorica na 14. redni
seji dne 25. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in višini

prispevka za števnino

1. člen
Cena oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica

znaša za:
– gospodinjstvo 117,17 SIT/m3,
– gospodarstvo 245,86 SIT/m3.

2. člen
Prispevek števnine, ki ga uporabniki plačujejo ob ceni

vode se določi v višini:
– za vodomere do preseka 50 mm (od 1/2“ do 6/4“)

138 SIT/mesec,
– za vodomere nad presekom 50 mm 3.471 SIT/me-

sec.

3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2000.

Št. 352-1/10
Ivančna Gorica, dne 25. oktobra 2000.

Župan
Občine Ivančna Gorica

Jernej Lampret l. r.

KOZJE

4240. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije “Sotla“

V skladu s 4. in 17. členom zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99),
3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in
8/96), 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 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 –
odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00) in 16. člena
statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski
svet občine Kozje na 16. redni seji dne 5. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi Razvojne agencije “Sotla“

1. člen
Občina Kozje ustanovi Razvojno agencijo “Sotla“, sku-

paj z zainteresiranimi občinami območja partnerstva Obso-
telje-Kozjansko v skladu s 4. členom zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja.

Razvojna agencija se ustanovi v obliki zavoda.

2. člen
Občina Kozje bo za ustanovitev Razvojne agencije za-

gotovila znesek v višini 40.250 SIT.

3. člen
Kot sestavni del tega odloka se sklene pogodba o

ustanovitvi.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-16-0004/00
Kozje, dne 5. oktobra 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KRANJ

4241. Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko
pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja
bivše Občine Kranj na dan 31. 12. 1994

Na podlagi 100. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl.
US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odl. US,
9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US,
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US 74/98 59/99 in
70/2000), 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni
list RS, št. 43/95, 33/96), 13. člena statuta Občine Cer-
klje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 7/95, 19/96 in 1/97),
11. člena statuta Občine Naklo (Uradni vestnik Gorenjske,
št. 8/99), 20. člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasi-
lo Občine Preddvor, št. 2/99), 15. člena statuta Občine
Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/99) in 21. člena
statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95
in 6/96) so Svet Mestne občine Kranj na 17. seji dne 30. 8.
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2000, Občinski svet občine Cerklje na 16. seji dne 11. 9.
2000, Občinski svet občine Naklo na 3. izredni seji dne
17. 10. 2000, Občinski svet občine Preddvor na 16. seji
dne 27. 9. 2000, Občinski svet občine Jezersko na 16. seji
dne 26. 9. 2000 in Občinski svet občine Šenčur na 14. seji
dne 20. 9. 2000 sprejeli

D O G O V O R
o ureditvi medsebojnih premoženjsko pravnih
razmerij v zvezi z delitvijo premoženja bivše

Občine Kranj na dan 31. 12. 1994

1. člen
S tem dogovorom občine dogovorijo način ureditve

medsebojnih premoženjsko pravnih razmerij in delitve pre-
moženja bivše Občine Kranj.

2. člen
Predmet delitve premoženja in bremen so: nepremični-

ne, premičnine, ustanoviteljske pravice, kapitalski upravljav-
ski deleži, denar, vrednostni papirji, terjatve, sredstva re-
zerv, sredstva za druge namene z odgovarjajočo pasivo.

3. člen
Izhodišča za ureditev premoženjsko pravnih razmerij in

delitev premoženja predstavlja premoženjska bilanca bivše
občine Kranj po stanju na dan 31. 12. 1994.

4. člen
Iz delitve se izvzame premoženje in bremena: Javno

pravobranilstvo Gorenjske, Uprava inšpekcijskih služb za
Gorenjsko, Geodetska uprava, Občinski sodnik za prekrške
Kranj, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Kranj, Uprav-
na enota Kranj, Zavod za varstvo naravne in kulturne dedi-

ščine Kranj, Osnovno zdravstvo Gorenjske – Zdravstveni
dom Kranj, OE zobna poliklinika, Gorenjske lekarne in Cen-
ter za socialno delo Kranj.

Izvzame se tudi Javno podjetje Komunala Kranj p.o.,
katerega premoženje je bilo razdeljeno z odlokom o statu-
snem preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Kranj, p.o.
v Komunalo Kranj, javno podjetje, d.o.o. (Uradni list RS, št.
1/00).

5. člen
Premoženje in bremena se delijo po legi, kar pomeni,

da pridobi premoženje bivše Občine Kranj občina nasledni-
ca, na katere območju nepremičnina in pripadajoča premič-
nina leži.

Premoženje in bremena počitniških kapacitet, ki ležijo
izven območja bivše Občine Kranj, pripadejo Mestni občini
Kranj, na nepremičninah – počitniške kapacitete, se vknjiži
lastninska pravica Mestne občine Kranj.

6. člen
Na podlagi tega dogovora Mestna občina Kranj prizna-

va naslednicam bivše Občine Kranj kot denarno nadomesti-
lo za vrednost premoženja, ki se deli po legi, nadomestilo v
znesku 668,500.000 SIT, od tega:

– 178,725.084 SIT Občini Cerklje
– 149,391.259 SIT Občini Naklo
– 230,002.982 SIT Občini Šenčur
– 86,411.041 SIT Občini Preddvor in
– 23,969.634 SIT Občini Jezersko.

7. člen
Mestna občina Kranj poravna ostalim občinam, podpi-

snicam dogovora, zneske iz prejšnjega člena na naslednji
način:

v SIT

Leto Cerklje Naklo Šenčur Preddvor Jezersko Obv. MOK
178,725.084 149,391.259 230,002.982 86,411.041 23,969.634 668,500.000

2000 35,745.017 29,878.252 46,000.596 17,282.208 4,793.927 133,700.000
2001 71,490.034 59,756.504 92,001.193 34,564.416 9,587.854 267,400.000
2002 71,490.034 59,756.504 92,001.193 34,564.416 9,587.854 267,400.000

Obveznosti v letu 2000 MOK poravna do 31. 12.
2000, v letu 2001 do 30. 6. 2001 in v letu 2002 do 30. 6.
2002.

Zneski iz prejšnjega odstavka za leti 2001 in 2002 se
revalorizirajo za čas od dneva veljavnosti dogovora, do izpla-
čila posameznega zneska v višini temeljne obrestne mere
(TOM), ki jo določa Banka Slovenije.

V primeru, da Mestna občina Kranj ne poravna svojih
obveznosti v roku, se zaračunavajo zakonske zamudne obre-
sti, in sicer od dneva zapadlosti posameznega dela plačila v
plačilo do plačila.

8. člen
Ustanoviteljske pravice v javnih zavodih na področju

bivše Občine Kranj se prenesejo na nove občine po legi, to
je po sedežu posameznega zavoda.

9. člen
Kapitalski deleži se razdelijo naslednicam bivše Obči-

ne Kranj na naslednji način:

Delnice Gorenjske banke Kranj:
– 145 delnic Občini Cerklje;
– 115 delnic Občini Naklo;
– 196 delnic Občini Šenčur;
– 83 delnic Občini Preddvor;
– 29 delnic Občini Jezersko;
– 1.282 delnic Mestni občini Kranj.
Delnice Cestnega podjetja Kranj:
– 786 delnic Občini Cerklje;
– 622 delnic Občini Naklo;
– 1.059 delnic Občini Šenčur;
– 451 delnic Občini Preddvor;
– 157 delnic Občini Jezersko;
– 6.939 delnic Mestni občini Kranj.
Poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe Geoplin

d.o.o. Ljubljana:
– 7,85% Občini Cerklje;
– 6,21% Občini Naklo;
– 10,58% Občini Šenčur;
– 4,50% Občini Preddvor;
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– 1,57% Občini Jezersko;
– 69,29% Mestni občini Kranj.

10. člen
Podpisnice dogovora ugotavljajo, da je bila razdelitev

denarnih sredstev, depozitov ter terjatev že sprejeta na sve-
tih občin naslednic in opravljena po kriteriju dohodnine po
sprejemu zaključnega računa proračuna bivše Občine Kranj
za leto 1994.

11. člen
Z veljavnostjo tega dogovora se pri nepremičninah biv-

še Občine Kranj dovoljuje vknjižba lastninske pravice za
posamezno občino v zemljiško knjigo po legi nepremičnine.

Posamezna občina na podlagi tega dogovora na svoje
stroške poskrbi za ureditev vpisa lastninske pravice v zemlji-
ško knjigo.

12. člen
Z uveljavitvijo tega dogovora so urejena medsebojna

premoženjsko pravna razmerja v zvezi z delitvijo premoženja
bivše Občine Kranj, zato se občine podpisnice zavezujejo,
da iz tega naslova druga od druge ne bodo terjale ničesar
več. Hkrati se zavezujejo tudi umakniti vse do sedaj vložene
tožbe, v zvezi z delitvijo premoženja bivše Občine Kranj, pri
pristojnih sodiščih.

13. člen
Dogovor velja, ko ga sprejmejo v enakem besedilu

sveti vseh občin, ki so udeležene pri delitvi premoženja
bivše občine Kranj.

Dogovor se objavi v uradnih glasilih občin podpisnic.

14. člen
Ta dogovor je sklenjen v štiriindvajsetih izvodih, od

katerih vsaka občina podpisnica dobi štiri izvode.

Kranj, dne 23. oktobra 2000.

Župan Župan
Občine Preddvor Občine Naklo

Miroslav Zadnikar l. r. Ivan Štular l. r.

Župan Župan
Občine Cerklje Občine Jezersko

Franc Čebulj l. r. Milan Kocjan l. r.

Župan Župan
Občine Šenčur Mestne občine Kranj

 Franc Kern l. r. Mohor Bogataj l. r.

KUNGOTA

4242. Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje v VIZ Kungota

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 in 1/98) in
16. člena statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 16/99)
je Občinski svet občine Kungota na 13. redni seji dne
18. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje

v VIZ Kungota

1
V vrtcu v Občini Kungota se določijo naslednje cene

programov:
SIT

– celodnevni program
s tremi obroki prehrane 42.000
– poldnevni program
z zajtrkom in kosilom 33.600
– poldnevni program
z zajtrkom 29.400
– priprava na šolo 1.500

(materialni stroški)
+ malica

2
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni raz-

red, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, pla-
čajo najvišjo možno plačilo.

3
Za dneve odsotnosti, ki so javljeni in trajajo več kot tri

dni strnjeno, se mesečni prispevek zniža za stroške živil v
ekonomski ceni.

Znižanje se opravi v razmerju med dejanskimi stroški,
ki jih plačujejo starši in najvišjim možnim prispevkom. Odbi-
tek se obračuna za pretekli mesec. Za starše, ki plačujejo
najvišji možni prispevek (80% ekonomske cene – 8. plač.
razred) je to znižanje za vsak dan odsotnosti enako nasled-
njim dnevnim stroškom živil:

– celodnevni program
s tremi obroki prehrane 540 SIT
– poldnevni program
z zajtrkom in kosilom 450 SIT
– poldnevni program
z zajtrkom 90 SIT

4
Starši za svojega otroka ob enomesečni ali dvomeseč-

ni odsotnosti v času poletnih počitnic plačajo v mesecu, ko
je otrok v celoti odsoten, 30% njim določenega zneska
plačila. To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z
otrokom stalno prebivališče v Občini Kungota, za druge
starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med
ceno programa in plačilom staršev.

5
Zamudno uro, ko starši ne upoštevajo časovno trajanje

programa, v katerega so vključili otroka ali ne pridejo po
svojega otroka ob zaključku obratovalnega časa oddelka
vrtca, lahko vrtec staršem zaračuna 600 SIT za vsako zače-
to uro zamude. Ta ukrep se uporablja samo v primerih, ko
gre za ponavljajoči se neodgovoren odnos staršev do obra-
tovalnega časa vrtca.

6
V času daljše bolezenske odsotnosti otroka (nad enim

tednom) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, lahko



Uradni list Republike Slovenije Št. 101 / 6. 11. 2000 / Stran 10771

občinski urad Občine Kungota na podlagi vloge staršev
plačilo staršev za program vrtca za čas odsotnosti otroka
izjemoma tudi zniža. To določilo velja samo za starše s
stalnim prebivališčem v Občini Kungota, katerih otroci obi-
skujejo vrtec v Občini Kungota.

7
V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo

staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotno-
sti otroka v vrtcu (ne odbije se samo prehrana za dneve, ko
otroka ni bilo v vrtcu). Kadar so otroci iz druge občine, se
občini plačnici razlike med ceno programa in plačilom staršev
zaračuna samo proporcionalni delež cene in ne celotna cena.

8
Starši so dolžni poravnati položnico v roku osem dni od

izstavitve računa za pretekli mesec, sicer jim vrtec zaračuna-
va zakonite zamudne obresti.

9
Račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev

in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih
občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtca
Občinska uprava občine Kungota.

10
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 10. 2000 dalje.

Št. 60100/8-2000
Kungota, dne 18. oktobra 2000.

Župan
Občine Kungota

Jožef Karner, inž. grad. l. r.

LAŠKO

4243. Poročilo Volilne komisije KS Vrh nad Laškim o
izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka na območju KS Vrh
nad Laškim

P O R O Č I L O
Volilne komisije KS Vrh nad Laškim o izidu

glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega
samoprispevka na območju KS Vrh nad Laškim

I
Na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim je bil

na referendumu, izvedenem v nedeljo, dne 15. oktobra
2000, ugotovljen naslednji izid glasovanja:

1. V volilne imenike je bilo vpisanih skupaj (volilni ime-
nik in potrdila) 627 volivcev.

2. Od tega je:
– na referendumu glasovalo skupaj – 438 volivcev ali

100%,
– ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo – 205 volivcev

ali 46,80%,
– PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo – 227 voliv-

cev ali 51,83%,
– neveljavnih je bilo – 6 glasovnic ali 1,37%.

II
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,

da predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na obmo-
čju Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim ni bil izglasovan.

III
Poročilo o izidu glasovanja se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 25-08
Vrh nad Laškim, dne 24. oktobra 2000.

Predsednik
Volilne komisije KS Vrh nad Laškim

Jože Jančič l. r.

LITIJA

4244. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Hotič

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 30. in 56.
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list
RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US RS, 38/96 in 43/96 –
odl. US RS), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Urad-
ni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) ter v skladu s statutom Krajevne skupnosti Hotič
je Svet krajevne skupnosti Hotič na 1. izredni seji dne
20. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega

samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Hotič

1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samopri-

spevka na območju Krajevne skupnosti Hotič, ki obsega
naslednje vasi: Bitiče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Zapo-
dje in Zgornji Hotič.

2. člen
Referendum bo v nedeljo, dne 3. 12. 2000 od 7. do

19. ure, v prostorih Gasilskega doma za krajane Sp. Hotiča,
v prostorih Osnovne šole za krajane Zg. Hotiča, v zaselku
Bitiče pri Avbelj Kristijanu, v zaselku Jesenje – za krajane
Jesenj in Zapodja pri Kovič Jožetu in v zaselku Konj pri
Planinšek Francu.

Z dnem 20. 10. 2000 začnejo v Krajevni skupnosti
Hotič teči volilna opravila potrebna za izvedbo referenduma
za uvedbo samoprispevka.

3. člen
S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena

za sofinanciranje naslednjega programa:
– izgradnjo kanalizacije,
– razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest in poti,
– razširitev in vzdrževanje ostale infrastrukture ter ob-

jektov v Krajevni skupnosti Hotič.
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4. člen
S sredstvi krajevnega samoprispevka se bo predvido-

ma v KS Hotič zbralo 10,000.000 SIT.
Sredstva zbrana s samoprispevkom so strogo namen-

ska in se bodo uporabila izključno za programe iz 3. člena
tega sklepa. Z njim bo upravljal Svet krajevne skupnosti
Hotič, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo
sredstev.

Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.

Sredstva se bodo zbirala na posebnem računu Krajev-
ne skupnosti Hotič št. 50150-842-060-0082042.

5. člen
Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi kra-

jevnega samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.

6. člen
Zavezanci plačila samoprispevka bodo krajani s stal-

nim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Hotič, in
sicer:

1. zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja,
oziroma nadomestila plač, pokojnine ter druge dohodke in
prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 1% od neto
plače oziroma nadomestila;

2. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost po stopnji 1% mesečno od bruto zavaro-
valne osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje;

3. zavezanci, katerim se davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti po stopnji 1% od davčne osnove, zmanjšane za
odmerjene davke;

4. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno
opravljeno storitev ali avtorskih honorarjev po stopnji 1% od
davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;

5. zavezanci za davek od kmetijske dejavnosti po stop-
nji 1% od letnega katastrskega dohodka kmetijskih in goz-
dnih zemljišč;

6. 15.000 SIT letno lastniki vikendov ter drugih graje-
nih objektov, ki nimajo stalnega bivališča v KS Hotič (vred-
nost se bo usklajevala z rastjo indeksa cen življenjskih po-
trebščin).

7. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa 12. člen zakona o samoprispevku.

8. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,

zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač, nado-
mestil ali pokojnin. Kmetom in fizičnim osebam, ki opravljajo
gospodarsko ali poklicno dejavnost, bo obračunavala in od-
tegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS. Lastniki
vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega
bivališča na območju KS Hotič, plačujejo samoprispevek
dvakrat letno za tekoče leto. KS Hotič jim pošlje položnico
dvakrat letno, in sicer v juniju in v decembru.

Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu od-
tegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere zave-
zance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je izplačeva-
lec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki KS Hotič. Od
zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti samoprispevka v
roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo
za izterjavo davkov občanov. Izterjavo bo opravila pristojna
izpostava DURS.

Zavezancem se samoprispevek odšteva od osnove za
dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).

9. člen
Referendum vodi Volilna komisija KS Hotič, pri čemer

se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah
in določil zakona o referendumu in o ljudski iniciativi.

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

vpisani v splošni volilni imenik Krajevne skupnosti Hotič. Na
referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico,
na kateri je naslednje besedilo:

KRAJEVNA SKUPNOST HOTIČ

GLASOVNICA

Za glasovanje na referendumu dne 3. 12. 2000 o uved-
bi krajevnega samoprispevka za dobo petih let od 1. 1.
2001 do 31. 12. 2005 za območje Krajevne skupnosti
Hotič.

Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za:
– izgradnjo kanalizacije,
– razširitev in vzdrževanje javne razsvetljave,
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest in poti,
– razširitev in vzdrževanje ostale infrastrukture ter ob-

jektov v Krajevni skupnosti Hotič,

GLASUJEM
ZA PROTI

Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži ZA,
če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če
se z uvedbo samoprispevka ne strinja.

11. člen
Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna

skupnost Hotič.

12. člen
Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno,

se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku.

13. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu kra-

jevne skupnosti Hotič, objavi pa se v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Predsednica
Sveta krajevne skupnosti Hotič

Marjetka Sušnik l. r.

MEDVODE

4245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89,
Uradni list RS, št. 24/92, 18/93, in 44/97), 29. 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
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17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št.
34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode
na 15. seji dne 24. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list RS, št. 54/96 in 17/00) se v 2. členu v
drugem odstavku spremenita prva in četrta alinea, ki se
glasita:

– I. območje: stavbna zemljišča v ožjem centru Med-
vod (meja poteka po desnem bregu reke Save od mostu pri
Hidroelektrarni Medvode do tenis igrišča ob desnem bregu
Save, kjer zavije desno do križišča med Gorenjsko cesto in
Žontarjevo ulico; od tu poteka meja po Gorenjski cesti proti
Gorenjski do križišča s Škofjeloško cesto; naprej poteka
meja po desnem pasu železnice v smeri Gorenjske do sta-
novanjske hiše (Cesta na Svetje 17), kjer zavije na Cesto na
Svetje; nato poteka meja ob Cesti na Svetje proti reki Savi in
prečka Gorenjsko cesto pri Donitu, nadaljuje se po lokalni
cesti v Pirniče, do mostu pri Hidroelektrarni Medvode čez
reko Savo).

– IV: območje: pretežno zazidana stavbna zemljišča v
naseljih Dol, Žlebe, Golo Brdo, Hraše, Dragočajna, Moše,
Zavrh in Topol pri Medvodah.

2. člen
V 12. členu se v prvem odstavku črtajo besede “delno

ali v celoti“.
Spremeni se drugi odstavek, tako da se glasi:
“Višina oprostitve znaša največ toliko, kolikor znaša

delež sredstev proračuna v prihodkih zavezanca.“

3. člen
V 14. členu se črtata drugi in tretji odstavek. Doda se

nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Vrednost točke se valorizira z indeksom cen življenj-

skih potrebščin, ki ga ugotovi Zavod Republike Slovenije za
statistiko, za obdobje prvih devetih mesecev leta pred le-
tom, za katero se nadomestilo odmerja, v primerjavi z ena-
kim obdobjem prejšnjega leta.“

4. člen
V Poglavju VI. Prehodne določbe se črta 18.a člen.

5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Urad-

nem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan
po objavi.

Št. 423-33/00
Medvode, dne 24. oktobra 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

4246. Odlok o organiziranju in izvajanju pomoči
družini na domu in merilih za določanje plačil
storitev

Na podlagi 43. in 100. člena zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US, 1/99, 41/99,
36/00 in 54/00), 6. člena pravilnika o standardih in normativih
socialno-varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95, 2/98,
19/99 in 28/99) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 15. seji dne 24. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o organiziranju in izvajanju pomoči družini

na domu in merilih za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa način in obliko izvajanja javne službe

pomoči družini na domu ter merila pri plačevanju storitve.

2. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo za

upravičence v primeru invalidnosti, starosti ter drugih prime-
rih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucio-
nalno varstvo.

3. člen
Pomoč na domu kot javno službo organizira in izvaja

Center za socialno delo Ljubljana – Šiška ali koncesionar.
Medsebojne pravice in obveznosti med občino in Cen-

trom za socialno delo Ljubljana – Šiška oziroma koncesio-
narjem se dogovorijo s pogodbo.

II. VRSTA IN OBSEG STORITEV

4. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– gospodinjsko pomoč, kamor sodijo: prinašanje ene-

ga pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega
obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno či-
ščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, posti-
ljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;

– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodi-
jo: pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri umivanju,
hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb in nega
osebnih ortopedskih pripomočkov;

– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo:
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s
sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih
obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravi-
čenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

III. UPRAVIČENCI

5. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki

jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z ob-
časno organizirano pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in
telesno počutje in lahko funkcionirajo v domačem bivalnem
okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucio-
nalno varstvo v zavodu ali v drugi organizirani obliki varstva.
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6. člen
Storitve javne službe so pod pogoji iz prejšnjega člena

dostopne:
– osebam, starim nad 65 let, ki so zaradi starosti ali

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje;

– osebam s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskr-
bo na domu;

– drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana pravica
do tuje pomoči in nega za opravljanje večine življenjskih
funkcij;

– kronično bolnim in osebam z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni Centra za socialno delo Ljubljana – Šiška brez obča-
sne pomoči druge osebe nesposobne za življenje;

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike
varstva.

7. člen
Posameznik je v okviru javne službe upravičen do po-

moči na domu do največ 4 ure dnevno, skupaj 20 ur teden-
sko oziroma največ 6 ur dnevno oziroma 30 ur tedensko, če
se pomoč nudi dvema upravičencema v skupnem gospo-
dinjstvu.

8. člen
Upravičenec, ki gre v institucionalno varstvo, izgubi

pravico do storitev pomoči na domu v okviru javne službe
oziroma ko več ne izpolnjuje pogojev po tem odloku.

IV. CENE STORITEV

9. člen
Osnova za plačilo je cena storitve socialne oskrbe na

domu, ki jo je deležen upravičenec. Cena storitve obsega vse
stroške, razen sredstev za investicije in investicijsko vzdrževa-
nje. Storitev se zaračunava po dejansko opravljenih urah.

10. člen
Vrednost urne postavke znaša na dan uveljavitve tega

odloka 1.060 tolarjev in se usklajuje z rastjo vrednosti koefi-
cienta za izračun plač v negospodarstvu enkrat letno oziro-
ma med letom, če se vrednost koeficienta dvigne za več kot
5%.

K cenam storitev iz okvira javne službe daje soglasje
župan.

V. DOLOČANJE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE

11. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem
odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca
veže preživninska obveznost, ki izhaja iz zakonov ali pogod-
benega razmerja.

12. člen
Upravičenec ali drugi zavezanec je lahko delno ali v

celoti oproščen plačila storitev socialne oskrbe. O oprostitvi
plačila storitev odloča Center za socialno delo Ljubljana –
Šiška tudi glede na okoliščine po prostem preudarku.

13. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarne socialne po-

moči po zakonu o socialnem varstvu;
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invali-

dnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb.

14. člen
Prispevek upravičenca k ceni storitev se določa na

podlagi naslednje lestvice:

% zneska povprečne bruto
plače v RS v preteklem letu % prispevka
na družinskega člana k ceni storitev

do 60% 0%
od 60 do 90% 15%
od 90 do 120% 20%
od 120 do 140% 25%
nad 140% 30%

15. člen
Vloga za uveljavljanje delne ali celotne oprostitve plači-

la se vloži pri Centru za socialno delo Ljubljana – Šiška, ki je
pristojen, da v skladu s tem odlokom ugotovi potrebna dej-
stva in določi višino plačila z odločbo. Zoper odločbo Cen-
tra za socialno delo Ljubljana – Šiška se lahko 15 dni od
prejema odločbe vloži pritožba na župana občine Medvode.
Pritožba na odločbo ne zadrži obveznosti plačila, določene-
ga z odločbo.

16. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile pod-

laga za določitev plačila, je dolžan upravičenec ali zaveza-
nec v 15 dneh sporočiti izvajalcu javne službe.

17. člen
Na podlagi odločbe o višini plačila storitev pomoči na

domu izvajalec obračuna uporabniku delež cene opravljenih
storitev, za razliko pa predloži obračun Občini Medvode.

VI. EVIDENTIRANJE STORITEV SOCIALNE OSKRBE

18. člen
Izvajalec javne službe pomoči na domu vodi eviden-

co o:
– upravičencih,
– vsebini pomoči,
– višini plačila,
– izvajalcih storitev,
– opravljenih storitvah,
– opravljenih poteh.

19. člen
Izvajalec javne službe mora občini posredovati podatke

za potrebe načrtovanja in spremljanja izvajanja javne službe
pomoči na domu. Izvajalec je dolžan enkrat letno Občini
Medvode posredovati pisno poročilo o izvajanju javne službe.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Določbe tega odloka, ki urejajo določitev plačila upra-

vičenca se uporabljajo do dne, ko Vlada Republike Sloveni-
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je predpiše merila, po katerih se za upravičence in druge
zavezance delno ali v celoti določajo oprostitve pri plačilu
storitev.

Določbe tega odloka, ki urejajo oblikovanje cene stori-
tev se uporabljajo do izdaje metodologije za oblikovanje cen
storitev, ki jo predpiše minister, pristojen za socialno var-
stvo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 150-4/00
Medvode, dne 24. oktobra 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

MORAVSKE TOPLICE

4247. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in plačilih staršev v Javnem zavodu Vrtci
občine Moravske Toplice

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96), pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00),
metodologije za oblikovanje cen programov v vrtcih (1999)
in na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet občine Morav-
ske Toplice na predlog Javnega zavoda Vrtci občine Morav-
ske Toplice na seji dne 19. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje

in plačilih staršev v Javnem zavodu Vrtci občine
Moravske Toplice

1. člen
Cena dnevnega programa za otroke v oddelkih 1. in

2. starostnega obdobja znaša 59.854 SIT.

2. člen
Kot osnova za izračun plačila staršev v skladu s pravilni-

kom o plačilih staršev, se določi cena 53.900 SIT na otroka
mesečno. Razliko do dejanske ekonomske cene dnevnega
programa iz 1. člena bo v višini 5.985 SIT pokrivala Občina
Moravske Toplice iz občinskega proračuna.

3. člen
Za dneve odsotnosti otrok se staršem od plačila od-

šteje sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednost živil
v skladu z metodologijo za oblikovanje cen programov v
vrtcih.

4. člen
Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za

vsak dan odsotnosti otroka staršem odšteje celotni znesek
dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili odbitek, morajo
odsotnost otroka pisno napovedati vsaj do 25. junija.

5. člen
Vrtec Občine Moravske Toplice se obvezuje za racio-

nalno trošenje sredstev, občinsko upravo pa za nadzor nad
porabo sredstev.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu, upo-

rablja pa se od 1. 10. 2000 dalje.

Št. 015-03/00-17
Moravske Toplice, dne 19. oktobra 2000.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

SEMIČ

4248. Sklep o javni razgrnitvi osnutka združitve naselij
Coklovca, Gaber, Kašča, Kot, Mladica, Sadinja
vas, Semič, Sela pri Semiču, Trata, Vavpča vas
in Vrtača v enovito naselje Semič in uvedbe
uličnega sistema v naselju Semič

Na podlagi zakona o imenovanju in evidentiranju nase-
lij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 8/90),
pravilnika o določanju imen in ulic ter o označevanju naselij,
ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80, odločba ustavnega
sodišča – Uradni list RS, št. 58/92) in 17. člena statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Semič na seji dne 14. 9. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka združitve naselij

Coklovca, Gaber, Kašča, Kot, Mladica, Sadinja
vas, Semič, Sela pri Semiču, Trata, Vavpča vas

in Vrtača v enovito naselje Semič in uvedbe
uličnega sistema v naselju Semič

1. člen
Javno se razgrne osnutek združitve naselij Coklovca,

Gaber, Kašča, Kot, Mladica, Sadinja vas, Semič, Sela pri
Semiču, Trata, Vavpča vas in Vrtača v enovito naselje Semič
in uvedba uličnega sistema v naselju Semič

2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prosto-

rih Občine Semič vsak delovni dan od 7. do 15. ure, 45 dni
od objave sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bodo organizirane tudi javne
obravnave osnutka. Obveščanje občanov o javnih obravna-
vah bo organizirano na krajevno običajen način.

3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in obča-

ni lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na
kraju razgrnitve, ali pa jih pisno pošljejo na Občino Semič.

Št. 450-01-03/2000-2
Semič, dne 15. septembra 2000.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4249. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stav-
bnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter
15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list
RS, št. 29/00), je Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavni-
ci na 1. izredni seji dne 18. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list RS, št 75/99) se v celoti črta besedilo 24.
člena.

2. člen
V 27. členu se črta 9. točka in se nadomesti s točko 10.

3. člen
V celoti se črta besedilo 30. člena in se nadomesti z

novim, ki se glasi:
Osnova za prvo nastavitev evidence za nadomestilo po

tem odloku so uradne državne evidence.
Na osnovi evidence stavbnih zemljišč se vsem lastni-

kom, solastnikom ali uporabnikom pošlje poziv in prijave za
vsako stavbno zemljišče. V pozivu mora biti naveden rok v
katerem je potrebno prijave vrniti.

Kolikor zavezanec do roka za oddajo ne odda pravilno
izpolnjene prijave ali ne sporoči zahtevanih podatkov se za
odmero uporabijo naslednje pavšalne površine:

– za zazidano stavbno zemljišče 200 m2,
– za nezazidano stavno zemljišče 2000 m2,
– za poslovne površine 70 m2,
– za druga stavbna zemljišča:
Elektro vodi – I. območje, nadzemni, v ureditvenih

območij naselij – 310 stebrov,
PTT vodi – I. območje, podzemni, – 2200 metrov.
Kolikor je zavezanec umrl, bil preseljen ali drugo, se

določi za zavezanca solastnik stavbnega zemljišča, katere-
mu se odmeri pavšalna površina.

Točke za opremljenost stavbnega zemljišča, namen
uporabe stavbnega zemljišča, zapuščenost in dotrajanost
objekta in smotrna izkoriščenost stavbnega zemljišča se
povzamejo iz dejanskega stanja in razpoložljivih podatkov s
katerimi razpolaga občinska uprava.

Evidenco o odmeri nadomestil za uporabo stavbnega
zemljišča vodi pristojni občinski organ Občine Sv. Jurij ob
Ščavnici.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 42008/001/99
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. oktobra 2000.

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

4250. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94, št. 56/98), 57. 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 15. člena statuta Obči-
ne Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je
Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 13. redni seji
dne 18. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti

Jurij ob Ščavnici za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za

leto 2000 (Uradni list RS, št. 37/00), se spremeni 3. člen
tako da glasi:

“3. člen
Proračunski prihodki za leto 2000 se določijo v višini

318,576.087,87 SIT in se razporedijo za
– tekoče odhodke 65,313.783,68 SIT
– tekoče transfere 125,004.723,95 SIT
– investicijske odhodke 124,857.353,13 SIT
– investicijske transfere 19,931.115,41 SIT
Načrtovano zmanjšanje sredstev na računih, v višini

16,530.888,30 SIT, bo poplačano s sredstvi z računov ob
zaključku preteklega leta.”

2. člen
4. členu odloka se doda nov odstavek, ki glasi:
“Župan lahko na predlog občinskega sveta odobri pre-

razporeditev proračunskih sredstev znotraj proračunskih
kontov.”

3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302/00002/0
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. oktobra 2000.

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

4251. Sklep o lastni ceni za območje Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za vse kategorije porabnikov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščav-
nici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sv.
Jurij ob Ščavnici na 13. redni seji dne 18. 10. 2000 sprejel
naslednji

S K L E P

I
Lastna cena za območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

za vse kategorije porabnikov se določi v višini 118,33 SIT/m3

(brez DDV).
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II
V lastno ceno je zajeta amortizacija v višini 48,33

SIT/m3.
Za območje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici se uvede

razširjena reprodukcija, in sicer:
– za gospodinjstvo 15 SIT/m3,
– za gospodarstvo 37 SIT/m3.

III
Program porabe iz amortizacije za leto 2000 in leto

2001–2003 se potrdi.
Razdelitev in pregled je razvidna iz priloge zahtevka za

povišanje cen za proizvodnjo in distribucijo pitne vode.

IV
Program porabe iz razširjene reprodukcije za leto 2000

in 2001–2003 se potrdi.
Razdelitev in pregled je razvidna iz priloge zahtevka za

povišanje cen za proizvodnjo in distribucijo pitne vode.

V
Varianta:
1. cena vode se usklajuje za revalorizacijo osnovnih

sredstev ali
2. ceno vode potrjujejo Občinski svet občine Sv. Jurij

ob Ščavnici.

VI
Cena vode začne veljati 1. 11. 2000.

Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

4252. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in
nagradah članov delovnih teles občinskega
sveta ter članov drugih občinskih organov ter o
povračilih stroškov

Na podlagi 15. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščav-
nici (Uradni list RS, št. 29/00) ter v skladu s 100.b členom
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občin-
ski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici na 13. redni seji, dne
18. 10. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah

članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih

stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcio-

narjev se smiselno uporabljajo določbe zakona o funkcio-
narjih v državnih organih (Uradni list SRS, št. 30/90, 18/91,
22/91; Uradni list RS, št. 2/91-I, 4/93) in določbe zakona
o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v
organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.18/94, 36/96),
kolikor zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,

57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ne dolo-
ča drugače.

Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcio-
narji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziro-
ma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora in volilne
komisije pripadajo nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo
na podlagi tega pravilnika smiselno določbam zakonov iz
prvega odstavka tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, žu-

pan in podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepo-

klicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal

poklicno.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžu-

pan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z
županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet.

3. člen
Z zakonom je za opravljanje funkcije župana Občine

Sv. Jurij ob Ščavnici, ki sodi v 7 skupino občin, določen
količnik v višini 3,5. Županu pripada funkcijski dodatek v
višini 50% količnika ter dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.

Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50%
plače oblikovane na podlagi zakona.

4. člen
Z zakonom določeni najvišji dovoljeni obseg sredstev,

v okviru katerega se lahko oblikuje del plače za nepoklicno
opravljanje funkcije člana občinskega sveta, je podlaga za
ugotovitev najvišjega možnega letnega obsega sredstev, iz
katerih se izplačujejo plače članom občinskega sveta ter
nagrade članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora ter
drugih organov Občine Sv. Jurij ob Ščavnici.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v prora-
čunu.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Plača podžupana se oblikuje v višini 2,8 količnika,

povečanega za funkcijski dodatek če funkcijo opravlja po-
klicno. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno mu pripra-
da plača v višini 1,4 količnika.

Mesečna plača oziroma nagrada podžupana vključuje
tudi udeležbo na sejah občinskega sveta in udeležbo na
sejah ostalih organov in delovnih teles.

6. člen
Del plače za opravljanje funkcije člana občinskega sve-

ta znaša največ 15% plače župana. V okviru tega zneska se
članu občinskega sveta določi del plače za posamezni me-
sec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer za:

– vodenje seje občinskega sveta (po
pooblastilu župana ali zaradi nadomeščanja
po zakonu) 0,17

– udeležbo na redni seji občinskega sveta 0,34
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta 0,23
– predsedovanje seji delovnega telesa

občinskega sveta 0,11
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega

član je 0,06
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Z odločbo oziroma s sklepom v skladu s tem pravilni-
kom se določi količnik za izračun dela plače člana občinske-
ga sveta. Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o
opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občin-
ska uprava.

7. člen
Osnova za obračun plače oziroma dela plače na podla-

gi tega pravilnika je znesek, ki je kot izhodiščna plača za prvi
tarifni razred, za polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno
pogodbo za negospodarske dejavnosti.

Plača oziroma del plače župana se ugotovi tako, da se
osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
župana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek ter doda-
tek za delovno dobo. Plača podžupana se ugotovi tako, da
se osnova za obračun plače pomnoži s količnikom za plačo
podžupana. Znesek se poveča za funkcijski dodatek.

Plača oziroma del plače posameznega občinskega fun-
kcionarja se ugotovi tako, da se osnova za obračun plače
pomnoži s količnikom, določenim v skladu s 5. ali 6. členom
tega pravilnika.

V okviru ugotovljenega zneska plače župana za poklic-
no opravljanje funkcije se določi najvišji možni znesek plače
oziroma dela plače posameznega občinskega funkcionarja
ter zagotovi, da ta mesečno ali letno ne preseže najvišjega
možnega zneska, ki ga določa zakon.

8. člen
Odločbo oziroma sklep o plači oziroma delu plače izda

za posameznega občinskega funkcionarja komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja občinskega sveta.

Plača oziroma del plače občinskega funkcionarja je
pravica, ki mu gre praviloma na podlagi sklenjenega delov-
nega razmerja.

Delovno razmerje občinskih funkcionarjev, ki opravljajo
funkcijo nepoklicno, je delovno razmerje za določen čas v
skladu z zakonom, sklenjeno brez razpisa za čas, daljši od
polnega delovnega časa. Občinskemu funkcionarju se izda
odločba o plači ob sklenitvi delovnega razmerja. Če se z
občinskim funkcionarjem ne more skleniti delovnega ra-
zmerja, ali je njegova želja, da se delovno razmerje ne skle-
ne, se del plače za nepoklicno opravljanje občinske funkcije
izplačuje v obliki nagrade.

Z odločbo o županovi plači se izvršijo določbe zakona.
Z odločbo o plači oziroma delu plače podžupana se izvršijo
določbe tega pravilnika. Z odločbo o delu plače člana ob-
činskega sveta se opredelijo osnove za ugotovitev meseč-
nega izplačila dela plače.

9. člen
Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja

funkcijo nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uve-
ljavlja pravico do povračila dela plače za čas, ko je občinski
funkcionar v rednem delovnem času opravljal občinsko fun-
kcijo, se prizna povračilo največ v višini 33% plače, ki mu jo
izplačuje za redni delovni čas.

III. NAGRADE

10. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani

občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odbo-
ru občinskega sveta določi nagrada v obliki sejnine, ki se
izplača za udeležbo na seji na podlagi pogodbe o delu,
sklenjene za posamezno koledarsko leto.

Sejnina za posamezno sejo znaša 5% najvišjega mož-
nega zneska dela plače člana občinskega sveta.

11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo

pravico do nagrade v višini največ 15% za predsednika
oziroma največ 8% plače župana za člana. Nagrade ne
smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega
zneska.

Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo, in sicer:
količnik

– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo
na seji 40% 0,44
– kot plačilo za izvedbo nadzora po
programu dela ali sklepu nadzornega
odbora 60% 0,67

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posa-
mezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega
dela, ki jo vodi občinska uprava.

12. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije

imajo za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referen-
dumov in volitev v skladu z zakonom pravico do nagrade.

Sklep o obsegu sredstev za nagrade iz prejšnjega od-
stavka sprejme občinski svet najkasneje v 15 dneh po razpi-
su referenduma ali volitev.

Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo kot:
– sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji ter
– plačilo za izvedbo nalog po sklepu komisije.
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu

z merili, ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo
na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezne volitve
oziroma referendum.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nado-

mestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkci-
je ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Sv. Jurij ob Ščavnici. Stroški prevoza
se povrnejo v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za služ-
beno potovanje v skladu s predpisi.

Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški preno-
čevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skla-
du s predpisi.

14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski

funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za

službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direk-
tor občinske uprave.

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stro-

škov, ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sred-
stev proračuna.
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16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo trimesečno najkasneje

do 15. dne v tekočem mesecu.
Prejemki, določeni v 13. členu tega pravilnika, se izpla-

čajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.

17. člen
Plače in nagrade se usklajujejo skladno s spremembo

zneska, ki je kot izhodiščna plača za prvi tarifni razred za
polni delovni čas, dogovorjen s kolektivno pogodbo za ne-
gospodarske dejavnosti, povračila stroškov v zvezi z delom
pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim

funkcionarjem, predsedniku in članom nadzornega odbora
ter članom komisij in odborom občinskega sveta, ki niso
člani občinskega sveta, se izplačajo za nazaj in sicer od
dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.

Pri poračunu se upošteva znesek izhodiščne plače za
prvi tarifni razred za poln delovni čas, dogovorjen s kolektiv-
no pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki je veljal v
posameznem mesecu.

19. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komi-

sij in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega
sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin čla-
nom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom
drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje
občinski svet ali župan.

Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega
odstavka tega člena, pripada nagrada v dvojnem določenem
znesku.

20. člen
Z dnem uveljavitve teka pravilnika preneha veljati pravil-

nik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih
organov ter povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 62/00).

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

nem listu RS.

Št. 40305-00002/0
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 18. oktobra 2000.

Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici

Slavko Mihalič l. r.

ŠENTJERNEJ

4253. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ
Ekološke družbe Šentjernej d.o.o. Šentjernej

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 11. in 59. člena
statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), 8. in
9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini

Šentjernej (Uradni list RS, št. 26/00), 6., 7. in 9. člena
odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini
Šentjernej (Uradni list RS, št. 71/00), in 408. člena zakona
o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
45/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99,
54/99) je Občinski svet občine Šentjernej na 17. seji dne
19. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Ekološke

družbe Šentjernej d.o.o. Šentjernej

I. TEMELJNA DOLOČBA

1. člen
Občina Šentjernej s tem odlokom, ki je akt o ustanovi-

tvi javnega podjetja EDŠ Ekološke družbe Šentjernej d.o.o.,
Šentjernej (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi), uresničuje ozi-
roma omogoča uresničenje svojih sklepov št. IV in V, ki jih je
sprejel njen občinski svet na 10. redni seji dne 2. 12. 1999
glede ravnanja z odpadnimi vodami in ustanovitvijo javnega
podjetja za ravnanje z odpadnimi vodami z udeležbo zase-
bnega kapitala.

2. člen
Med komunalne odpadne in padavinske vode v smislu

tega odloka spadajo komunalne odpadne vode, padavinske
odpadne vode z urejenih površin, tiste tehnološke odpadne
vode, ki izpolnjujejo predpisane parametre, in greznične
odpadne vode.

II. STATUSNA OBLIKA JAVNEGA PODJETJA

3. člen
Javno podjetje se ustanovi v obliki družbe z omejeno

odgovornostjo (406. člen zakona o gospodarskih družbah).
Morebitne kasnejše spremembe statusa ali oblike ne smejo
prizadeti premoženjskih interesov vlagatelja zasebnega ka-
pitala.

III. FIRMA IN SEDEŽ

4. člen
Firma javnega podjetja se glasi: EDŠ Ekološka družba

Šentjernej.
Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda

d.o.o.
Skrajšana firma je: EDŠ d.o.o.
Sedež javnega podjetja je: Šentjernej, Trg Gorjanske-

ga bataljona 2.
O spremembi naslova odloča poslovni odbor, o spre-

membi sedeža pa skupščina javnega podjetja.

IV. DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA

5. člen
Dejavnosti javnega podjetja so:
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
0/90.005 Druge dejavnosti javne higiene,
K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti „d.n.“.
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6. člen
Javno podjetje lahko brez vpisa v register opravlja dru-

ge dejavnosti, ki so namenjene izvajanju dejavnosti, vpisanih
v sodni register, za katere je običajno, da se v manjšem
obsegu ali občasno opravljajo skupaj z registriranimi dejav-
nostmi, ali ki prispevajo k boljšemu izkoriščanju zmogljivosti
registriranih dejavnosti.

7. člen
O spremembi dejavnosti javnega podjetja odloča obči-

na, ki se mora o nameravani spremembi predhodno posve-
tovati z družbenikom.

V. USTANOVITELJ IN DRUŽBENIK, OSNOVNI KAPITAL IN
VLOŽKI

8. člen
Ustanovitelj javnega podjetja je Občina Šentjernej (v

nadaljevanju: ustanovitelj), ki se svojim ustanoviteljskim pra-
vicam ne more odreči.

Občina ustanovi javno podjetje tako, da vanj vloži svoja
sredstva ter dopusti vložitev sredstev zasebnega kapitala
avstrijskega podjetja „STRABAG AG Spittal an der Drau“ (v
nadaljevanju: družbenik), ki ne smejo preseči 49% vpisane-
ga kapitala.

9. člen
Osnovni kapital javnega podjetja znaša 10,000.000

SIT in se vplača v denarju.
Od tega znaša 51% delež občine 5,100.000 SIT, 49%

vložek zasebnega kapitala podjetja „STRABAG AG Spittal an
der Drau“ pa 4,900.000 SIT.

10. člen
Razmerja med ustanoviteljem in družbenikom se uredi-

jo v družbeni pogodbi, ki mora upoštevati tudi naslednje
določbe:

– če ustanovitelj v denarju poveča svoj osnovni vložek,
bo to v enakem odstotku storil tudi družbenik,

– povečanje stvarnega vložka družbenika ne zavezuje.
Če družbenik zavrne povečanje svojega osnovnega

vložka iz prve alinee prejšnjega odstavka, se njegov dejanski
ter vpisani kapitalski delež ustrezno zmanjšata. Če se pri-
hodnje razmerje kapitalskih deležev zaradi tega znatno spre-
meni, se mora temu prilagoditi tudi sestava poslovnega od-
bora.

11. člen
Ustanovitelj ima do javnega podjetja še naslednje pravi-

ce in obveznosti:
– da v zvezi z gradnjami naprav za odvajanje in čiščenje

komunalnih odpadnih in padavinskih voda ter tehnoloških
voda nanj pravočasno prenese tiste stvarne pravice na jav-
nih površinah, ki omogočajo izvedbo;

– da mu pomaga pri pridobivanju potrebnih dovoljenj in
soglasij.

VI. NALOGE JAVNEGA PODJETJA DO USTANOVITELJEV
IN UPORABNIKOV

12. člen
Javno podjetje ima pri izvajanju gospodarske javne slu-

žbe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavin-
skih voda predvsem naslednje naloge:

– da nastopa kot investitor pri izgradnji objektov, na-
prav in omrežij za odvajanje in čiščenje komunalnih odpa-
dnih in padavinskih voda v občini;

– da v okviru svoje registrirane dejavnosti izvaja obča-
sno in v manjšem obsegu tudi takšna projektantska in grad-
bena dela pri izgradnji objektov, naprav in omrežij za odvaja-
nje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v
občini, ki prispevajo k boljšemu izkoriščanju kapacitet;

– da opravlja strokovnotehnične, organizacijske in raz-
vojne naloge pri odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, ki jih ustanovitelj nanj prenaša v tem in
drugih predpisih;

– da izdaja soglasja k prostorskoizvedbenim aktom,
lokacijskogradbeni dokumentaciji, posegom v prostor in iz-
vaja druga javna pooblastila, ki jih v zvezi z odvajanjem in
čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda usta-
novitelj nanj prenaša v tem in drugih predpisih;

– da izdaja soglasja ter priključuje uporabnike na javna
omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda;

– da kakovostno, trajno in nemoteno nudi javne dobri-
ne uporabnikom, pri čemer je dolžan skleniti ustrezne po-
godbe s tistimi, ki izpolnjujejo pogoje za priključitev (dol-
žnost kontrahiranja);

– da izvaja storitve odvajanja in čiščenja komunalnih
odpadnih in padavinskih voda po odobrenih cenah;

– da kot dober gospodar upravlja in vzdržuje sisteme in
naprave za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in
padavinskih voda.

VII. ODGOVORNOST JAVNEGA PODJETJA

13. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s celot-

nim premoženjem, razen s tistim, ki je po samem zakonu
izrecno izvzeto. Izvzeto premoženje je tisto, ki je dano javne-
mu podjetju v upravljanje in uporabo zaradi izvajanja gospo-
darske javne službe in ki predstavlja komunalne infrastruk-
turne objekte, naprave oziroma omrežja.

VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

14. člen
Javno podjetje zastopa, vodi njegove posle, zanj pod-

pisuje in ga predstavlja direktor. Direktorja imenuje in razre-
šuje ustanovitelj po posvetu z družbenikom.

15. člen
Javno podjetje ima tudi prokurista. Obseg njegovih

pooblastil se določi v družbeni pogodbi. Prokurista imenuje
in razrešuje družbenik po posvetu z ustanoviteljem.

16. člen
Direktor samostojno odloča o vseh vprašanjih organi-

zacije in vodenja javnega podjetja, razen o tistih, glede
katerih mora dobiti soglasje poslovnega odbora.

17. člen
Direktor je odgovoren za izpolnjevanje nalog javnega

podjetja, njegovo organizacijo in poslovanje, varnost obrato-
vanja, spoštovanje pravnega reda, akta o ustanovitvi, druž-
bene pogodbe in sklepov ustanovitelja.
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18. člen
Če pride do kolizije interesov ustanovitelja in družbeni-

ka, mora direktor do morebitne drugačne odločitve pristoj-
nega telesa ravnati tako, kot meni, da ustreza direktorjevim
obveznostim v zvezi z izvajanjem gospodarske javne službe.

IX. FINANČNO POSLOVANJE

19. člen
Javno podjetje vodi vse tiste poslovne knjige, knjigo-

vodske listine in poročila, ki jih določa pravni red Republike
Slovenije.

Javno podjetje sestavlja računovodske izkaze in po-
slovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledarskemu
letu.

20. člen
Javno podjetje izkazuje poslovne rezultate skladno s

predpisanimi računovodskimi standardi.
Letno poročilo pripravi direktor. Po razpravi v poslov-

nem odboru ter morebitnih spremembah in dopolnitvah se
predloži v sprejem ustanovitelju.

Letni računovodski izkazi se revidirajo v skladu s pred-
pisi, ki urejajo revizijo.

21. člen
Javno podjetje pridobiva dohodek z opravljanjem svoje

dejavnosti.
Ustanovitelj mora pokriti izgubo iz poslovanja najkasne-

je v šestih mesecih po zaključku poslovnega leta.
Če je izguba nastala tudi zaradi krivdnega ravnanja

družbenika, jo mora slednji v ustreznem deležu ustanovitelju
povrniti v enakem roku. Če družbenik tega ne stori, ima
ustanovitelj pravico zahtevati, da se ustrezno zmanjša nje-
gov vložek.

22. člen
Cene tistih storitev javnega podjetja, s katerimi se izva-

ja gospodarska javna služba, določi ustanovitelj na predlog
javnega podjetja. Pri tem si mora prizadevati, da te cene
ustrezajo vsaj dejanskim stroškom poslovanja in doseganju
minimalnega dobička.

Cene tistih storitev, ki jih javno podjetje skladno s 6.
členom tega odloka lahko v manjšem obsegu izvaja, pa ne
predstavljajo izvajanja gospodarske javne službe, sme javno
podjetje prosto oblikovati.

X. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA

23. člen
O upravljanju javnega podjetja odločajo:
– ustanovitelj,
– skupščina,
– poslovni odbor,
– direktor.

24. člen
Ustanovitelj je izključno pristojen:
– da odloča o prenehanju javnega podjetja po posvetu

z družbenikom, ki mu v takšnem primeru ostanejo ustrezni
premoženjski zahtevki;

– da imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja na
način, ki je določen v 14. členu tega odloka;

– da določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda ter tehnoloških odpadnih voda, vključno z ukrepi za
zagotavljanje in uporabo ustreznih javnih dobrin;

– da odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih
dobrin v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpa-
dnih in padavinskih voda ter tehnoloških odpadnih voda;

– da sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni
račun javnega podjetja.

Družbenik ima pravico pojasniti svoja stališča na tistih
sejah ustanoviteljevih organov, na katerih se razpravlja o
vprašanjih iz prejšnjega odstavka.

25. člen
Ustanovitelj ima tudi pristojnosti skupščine, dokler ni

sklenjena družbena pogodba. V imenu ustanovitelja to vlogo
izvaja župan Občine Šentjernej.

26. člen
Po sklenitvi družbene pogodbe s podjetjem „STRA-

BAG AG Spittal an der Drau“ in oblikovanju skupščine na
način, ki je predviden v družbeni pogodbi, skupščina javne-
ga podjetja odloča o pomembnejših vprašanjih soglasno, o
ostalih pa po kapitalskem načelu.

27. člen
Skupščina javnega podjetja odloča soglasno o nasled-

njih vprašanjih:
– delitvi v družbeni pogodbi opredeljenega minimalne-

ga dobička,
– povečanju ali zmanjšanju osnovnega kapitala,
– vstopu novih družbenikov,
– obremenitvi poslovnih deležev,
– spremembah firme in sedeža,
– ustanavljanju podružnic,
– sprejetju splošnih aktov,
– sklepanju kolektivnih pogodb,
– sprejetju poslovnega načrta,
– vseh večjih investicijah,
– obremenitvi nepremičnin in najetju kreditov,
– imenovanju predsednika poslovnega odbora,
– drugih ukrepih, ki presegajo običajne posle družbe.
Skupščina javnega podjetja odloča po kapitalskem na-

čelu o naslednjih vprašanjih:
– delitvi presežka dobička,
– poslovnem sodelovanju in drugih oblikah gospodar-

skega, kapitalskega, interesnega in drugega povezovanja
javnih podjetij ter o sklepanju ustraznih pogodb,

– pogodbah za ureditev medsebojnih pravic in obvez-
nosti iz delovnih razmerij, poslovodskih poslov in poslov
prokure, ki jih predsednik poslovnega odbora na podlagi
sklepov skupščine sklene z direktorjem ali prokuristom,

– zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper direk-
torja ali prokurista,

– ukrepih za pregled ali nadzor dela direktorja ali pro-
kurista ter o ukrepih na podlagi ugotovitev pregleda ali nad-
zora,

– uveljavljanju zahtevkov zoper direktorja ali prokurista
v zvezi s povračilom škode,

– drugih zadevah, določenih z zakoni, odloki ustanovi-
telja, družbeno pogodbo in splošnimi akti, če ne presegajo
običajnih poslov družbe.
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28. člen
Poslovni odbor je skupno telo ustanovitelja in družbeni-

ka, ki je predvsem pristojno za usklajevanje njunih interesov
pri vodenju javnega podjetja. Temu ustrezne so njegove
pristojnosti pri vodenju poslov javnega podjetja.

29. člen
Poslovni odbor ima skupaj s predsednikom pet članov.
Ustanovitelj imenuje in razrešuje dva člana poslovnega

odbora, dva člana pa imenuje in razrešuje družbenik. Člane
poslovnega odbora se imenuje za dobo 5 let in so lahko
ponovno imenovani.

Predsednika poslovnega odbora imenuje skupščina,
vendar imenovani ne sme biti občinski funkcionar.

30. člen
Poslovni odbor je sklepčen, če so pri sklepanju navzo-

či najmanj trije člani in od tega vsaj po en predstavnik usta-
novitelja in družbenika.

Če z družbeno pogodbo ni za posamezne primere
predpisana kvalificirana večina, za odločitve zadošča nava-
dna večina.

31. člen
Poslovni odbor deluje v skladu s svojim poslovnikom,

ki ga sprejme v 30 dneh po svojem konstituiranju.

32. člen
Poslovni odbor ima naslednje pristojnosti:
– usklajuje stališča med ustanoviteljem in družbenikom,
– nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
– odloča o plačilu za delo direktorja, prokurista in de-

lavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, predse-
dnik poslovnega odbora pa z njimi sklepa individualne po-
godbe,

– odloča o spremembi naslova javnega podjetja,
– imenuje tiste organe javnega podjetja, ki jih ne ime-

nujejo ustanovitelj, družbenik, skupščina ali direktor,
– imenuje revizorja oziroma pooblaščeno revizijsko hi-

šo,
– imenuje disciplinsko komisijo na drugi stopnji,
– predlaga cene za storitve gospodarske javne službe,
– pripravi poslovni načrt,
– razpravlja o poslovnem poročilu direktorja,
– sprejme svoj poslovnik,
– opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti skup-

ščina.

33. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor, ki ga

imenuje ustanovitelj po posvetu z družbenikom na podlagi
javnega razpisa za dobo 4 let. Ista oseba sme biti po preteku
mandata ponovno imenovana.

34. člen
Direktorjeve pristojnosti se določijo v družbeni pogodbi.

XI. SPLOŠNI AKTI

35. člen
Ustanovitelj, skupščina, poslovni odbor in direktor lah-

ko v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne
akte, pomembne za poslovanje javnega podjetja.

XII. POSLOVNA SKRIVNOST

36. člen
Ustanovitelj, družbenik, člani skupščine, člani poslov-

nega odbora in delavci javnega podjetja morajo varovati kot
poslovno skrivnost tiste podatke, katerih posredovanje ne-
pooblaščenim osebam bi bilo v nasprotju z interesi izvajanja
gospodarske javne službe.

Kršitev varovanja poslovne skrivnosti pomeni hujšo kr-
šitev delovne obveznosti ter ima lahko za posledico disci-
plinsko, odškodninsko in kazensko odgovornost.

XIII. PRENOS POSLOVNEGA DELEŽA

37. člen
Družbenik ima pravico v celoti ali deloma odsvojiti svoj

delež. Preden to stori, mora svoj delež ponuditi v odkup
ustanovitelju, ki ima do družbenikovega deleža predkupno
pravico.

V družbeni pogodbi se določijo tudi pogoji za izdajo
soglasja k odsvojitvi poslovnega deleža osebi, ki ni družbe-
nik.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen
Vse pravice in obveznosti iz tega odloka in družbene

pogodbe veljajo tudi za pravne naslednike ustanovitelja in
družbenika.

39. člen
Dokler ne bodo sprejeti ustrezni odloki o izvajanju dru-

gih gospodarskih javnih služb se za registracijo in izvajanje
teh dejavnosti smiselno uporabljajo tiste določbe tega odlo-
ka in odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja
in čiščenja komunalnih in padavinskih voda v Občin Šentjer-
nej (Uradni list RS, št. 71/00), ki niso neskladne z naravo
posamezne gospodarske javne službe.

40. člen
Župana Občine Šentjernej se pooblašča, da sme z

družbenikom podpisati družbeno pogodbo ter njene more-
bitne spremembe in dopolnitve, ki bodo skladne z name-
nom tega odloka in veljavnim pravnim redom.

Obenem se ga tudi pooblašča, da sme s svojimi izved-
benimi ukrepi odpraviti takšne napake in pomankljivosti, ki
bi ovirale izvajanjem tega odloka skladno z njegovim name-
nom.

41. člen
Ta odlok velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 032-188/2000
Šentjernej, dne 19. oktobra 2000.

Župan
Občina Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.
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4254. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Občine Šentjernej
(programska zasnova za ureditveni načrt
športno-rekreacijskega centra Hipodrom)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Urad-
ni list RS, št. 43/95 in 64/96), ob upoštevanju določb
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 63/9, 10/98 in 74/98), je Občinski svet
občine Šentjernej na 17. seji dne 19. 10. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za

območje Občine Šentjernej (programska
zasnova za ureditveni načrt športno-

rekreacijskega centra Hipodrom)

1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev

S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potre-

bno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb
in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana obči-
ne Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine
Šentjernej (Uradni list RS, št. 16/98) - v nadaljevanju spre-
memb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ob-
čine,

– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin planskih aktov občine oziroma prostorske se-
stavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti,

– določijo se roki za posamezne faze priprave prostor-
skih sestavin planskih aktov občine ter sredstva potrebna za
njihovo pripravo,

– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.

2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in

dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se

nanašajo na območje obstoječega hipodroma, JZ od centra
Šentjerneja, kjer je že opredeljeno stavbno zemljišče ter na
razširitev območja urejanja proti jugu na najboljša kmetijska
zemljišča in s tem na spremembo kmetijskih zemljišč v stav-
bna zemljišča za potrebe športno-rekreacijskega centra Hi-
podrom. Območje se nameni športno-rekreacijskim dejav-
nostim s poudarkom na konjeništvu, pri čemer bo potrebno:

– urediti obstoječi hipodrom za konjeniške prireditve in
tekmovanja,

– v osrednjem delu hipodroma urediti športno travnato
igrišče (nogomet in podobno) ter tekmovalni poligon za pre-
skakovanje zaprek,

– urediti in dograditi spremljajoče objekte športni de-
javnosti (garderobe s sanitarijami ter spremljajočimi prosto-
ri),

– urediti in dograditi objekte ter plato za gostinsko ter
zabaviščno ponudbo z možnostjo zagotavljanja nočitvenih
kapacitet,

– urediti izpuste za konje in vadbeni prostor-manežo,
– zgraditi pokrito jahalnico,
– zgraditi hleve za konje,
– urediti parkirišča, dostopne poti in vso spremljajočo

infrastrukturo. Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov občine se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu
z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in
15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v preho-
dnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostor-
skih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85).

V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin planskih aktov občine je za severni del območja ureja-
nja že opredeljeno stavbno zemljišče (S1= 9,12 ha zem-
ljišč) in je zanj predvidena izdelava ureditvenega načrta za
potrebe športno-rekreacijskega centra Hipodrom. Poleg že
opredeljenih stavbnih zemljišč na severnem delu, kjer se
nahaja hipodrom in spremljajoči objekti, pa je potrebno
območje urejanja zaradi zagotovitve zadostnih površin za
spremljajoče programe (hlevi za konje, pokrita jahalnica,
površine za nočitvene kapacitete,…) razširiti proti jugu na
ca. 5,24 ha zemljišč, od tega je 0,4 ha gozdnih zemljišč in
4,84 ha najboljših kmetijskih zemljišč. Skupna površina ob-
močja urejanja tako znaša 14,36 ha zemljišč. V okviru teh
sprememb in dopolnitev se predhodno s programsko za-
snovo določi podrobnejša zasnova namenske rabe z organi-
zacijo dejavnosti v prostoru, zasnova prometne in komunal-
ne opreme območja ter podajo usmeritve za arhitektonsko,
urbanistično in krajinsko oblikovanje območja in objektov.

Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe stro-
kovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7.
členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokov-
nih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Urad-
ni list SRS, št. 20/85).

Prostorske sestavine planskih aktov občine, ki se do-
polnijo:

Spremembe in dopolnitve družbenega plana občine
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov občine se dopolnijo v poglavju II. DRUŽBENI
PLAN, v točki 6.6 Programske zasnove, kjer se na koncu
besedila doda podtočka z naslovom:

PROGRAMSKA ZASNOVA ZA UREDITVENI NAČRT
ŠPORTNO-REKREACIJSKEGA CENTRA HIPODROM

A) Kartografski del k dolgoročnemu in družbenemu
planu občine

Razširitev območja stavbnih zemljišč se prikaže na karti
TK 1:25000, Šentjernej 031-2-3, I. Zasnova kmetijstva,
gozdarstva, rudnin in območij za poselitev.

B) Kartografska dokumentacija k dolgoročnem in druž-
benem planu občine

Na podlagi opredelitve območja urejanja v programski
zasnovi se po potrebi korigira območje izdelave ureditvene-
ga načrta, vrisano v kartografski dokumentaciji izdelani na
PKN 1: 5000, na listu: Kostanjevica – 22.
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Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih se-
stavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim
upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji
izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih
aktov občine (Uradni list RS, št. 20/85).

Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega
družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39.
členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.

3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev

a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi strokovna služ-
ba občinske uprave, izdelovalec dokumentov pa se določi
po sprejetju programa priprave na podlagi zbranih ponudb.

b) Kot koordinator postopka priprave, izdelave in spre-
jemanja se določi župan Občine Šentjernej oziroma po nje-
govem pooblastilu strokovni sodelavec za področje urejanja
prostora.

4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti

Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Ljubljana, Dunajska 56, Ljubljana – za področje kmetijstva
in gozdarstva,

2. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gub-
čeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva,

3. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za varstvo
narave, izpostava Novo mesto, Novi trg 6, Novo mesto – za
področje vodnega gospodarstva,

4. Ministrstvo za okolje in prostor RS Ljubljana, Uprava
za varstvo narave, Vojkova 1b, Ljubljana – za področje varo-
vanja okolja,

5. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dedi-
ščino Ljubljana, Cankarjeva 5, Ljubljana – za področje var-
stva kulturne dediščine,

6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za var-
stvo narave Ljubljana, Vojkova 1a, Ljubljana – za področje
varstva naravne dediščine,

7. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje varstva
naravne in kulturne dediščine,

8. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti RS Ljubljana,
Kotnikova ulica 5, Ljubljana – za področje rudarstva in ener-
getike,

9. EGS – RI, d.d., Vetrinjska 2, Maribor – za področje
prenosa električne energije,

10. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za
ceste Ljubljana, Tržaška 47, Ljubljana – za področje prome-
ta in zvez,

11. Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje
distribucije električne energije,

12. Geoplin, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, Ljub-
ljana – za področje transporta in skladiščenja zemeljskega
plina,

13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za civilno
obrambo Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26 – za področje
obrambe in zaščite,

14. JP Komunala Novo mesto, Rozmanova 2, Novo
mesto – za področje vodooskrbe,

15. Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej
– za področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod,

16. Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej
– za področje lokalnih cest,

17. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 2,
Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez,

18. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat
RS, izpostava Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, Novo me-
sto,

19. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto,
Seidlova cesta 1, Novo mesto,

20. Ministrstvo za okolje in prostor RS, Urad RS za
prostorsko planiranje, Dunajska 47, Ljubljana – za področje
poselitve,

Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je
potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se
le-ta pridobe v postopku.

Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in
organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v
zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, za-
hteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s
35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tride-
setih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem
potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v
predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih ni-
majo.

5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja

– s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogod-
be z izdelovalcem,

– predhodne pogoje pridobi izdelovalec dokumenta v
45 dneh po podpisu pogodbe,

– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov se dostavi občinski strokovni službi najkasneje v dveh
mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in
dopolnitve planskih aktov občine,

– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni raz-
grnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih
aktov po sprejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni
razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjer-
nej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee,

– javna obravnava se izvede na sedežu Občine Šen-
tjernej v času javne razgrnitve,

– občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani
oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času traja-
nja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občin-
skih planskih aktov,

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov, podanih v času trajanja javne razgrnitve,

– po sprejetju stališč do pripomb župan oziroma občin-
ska strokovna služba poskrbi za pripravo dopolnjenega
osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov
oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na
katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter
ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS
za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove
usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v
nadaljevanju: republiški prostorski plan).

– župan Občine Šentjernej posreduje po sprejetju skle-
pa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči
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republiškega prostorskega plana usklajeni predlog spre-
memb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskemu
svetu v sprejem.

6. člen
Sredstva

Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov s programsko zasnovo za ureditveni načrt sred-
stva zagotovi Občina Šentjernej.

7. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Šentjernej.

Št. 032-189/2000
Šentjernej, dne 19. oktobra 2000.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

4255. Program priprave za ureditveni načrt športno-
rekreacijskega centra Hipodrom

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in
17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št.
43/95 in 64/96), ob upoštevanju določb zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
63/9, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Šentjernej
na 17. seji dne 19. 10. 2000 sprejel

P R O G R A M
priprave za ureditveni načrt športno-

rekreacijskega centra Hipodrom

1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta

S prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Šen-
tjernej je za razvoj športno-rekreacijskih dejavnosti v naselju
Šentjernej predvideno območje jugozahodno od jedra nase-
lja, to je območje obstoječega hipodroma s spremljajočimi
objekti. Predlagana namembnost prostora je skladna s pro-
storsko razmestitvijo posameznih dejavnosti v okviru urbani-
stične zasnove naselja Šentjernej (sprejeta kot sestavni del
dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 /Skupščinski Dolenjski list št. 3/90/ in
dopolnjena v spremembah in dopolnitvah prostorskih sesta-
vin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Občine Šentjernej – dopolnjene 1997 /Uradni list RS, št.
16/98/).

V veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin planskih aktov občine je območje že opredeljeno kot
stavbno zemljišče (S1= 9,12 ha zemljišč) oziroma je zanj
predvidena izdelava ureditvenega načrta. Poleg obstoječih
stavbnih zemljišč pa se predlaga razširitev območja urejanja
proti jugu za ca. 5,24 ha zemljišč, od tega 0,4 ha gozdnih
zemljišč in 4,84 ha najboljših kmetijskih zemljišč, in sicer za

ureditev pokrite jahalnice, izpustov za konje, dograditev go-
stinskih in nočitvenih kapacitet ter druge potrebne infrastruk-
ture za športno, rekreacijsko in prireditveno dejavnost. V
ureditvenem načrtu za športno-rekreacijski center Hipodrom
je potrebno urediti obstoječi hipodrom ter obravnavati in
predvideti še:

– v osrednjem delu hipodroma športno travnato igrišče
(nogomet in podobno) ter tekmovalni poligon za preskako-
vanje zaprek,

– spremljajoče objekte športni dejavnosti (garderobe s
sanitarijami ter spremljajočimi prostori),

– objekte ter plato za gostinsko ter zabaviščno ponud-
bo z možnostjo zagotavljanja nočitvenih kapacitet,

– izpuste za konje in vadbeni prostor-manežo,
– pokrito jahalnico,
– hleve za konje,
– parkirišča, dostopne poti in vso spremljajočo in-

frastrukturo.

2. člen
Priprava ureditvenega načrta

1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega
načrta

Območje urejanja vključuje travniške površine med lo-
kalno cesto ter dostopno cesto na severu, obstoječi hipo-
drom z pomožnimi gospodarskimi objekti na njegovem vzho-
du ter gostinski objekt s spremljajočimi objekti na jugu in
meri ca. 9,12 ha. Predlagana razširitev območja urejanja pa
obsega njivske in travniške površine z dostopno cesto ter
manjši del gozda južno od obstoječega hipodroma in meri
ca. 5,24 ha. V območje urejanja po veljavnem prostorskem
planu občine so vključena zemljišča s parc. št. 428/2,
440/2, 440/7, 440/5, 440/6, 569/1, 569/15, 569/16,
562/1 – del, 566/1, 566/2, 569/8, 2899/2 – del,
571/3, in 569/7 k.o. Šentjernej, razširitev območja pa bi
posegla na naslednja zemljišča s parc. št. 569/12, 569/14,
569/10, 569/6, 2899/2 – del, 569/9, 569/5, 579,
569/3 – del, 555, 562/1 – del in 561/1 k.o. Šentjernej.

Kolikor se bo pri izdelavi ureditvenega načrta pokazalo,
da je zaradi predlaganih ureditev potrebno v območje ureja-
nja vključiti tudi katero od sosednjih zemljišč (dostopne poti,
del lokalne ceste…) se meja območja urejanja ustrezno
korigira.

Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana
z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nada-
ljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini
potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbe-
nih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upošte-
vati pri pripravi ureditvenega načrta so:

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Šentjernej – dopolnjene 1997 (Uradni list RS, št. 16/98),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve sosednjih območij, prometne rešitve...),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo

okolico.
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3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o

vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko
izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo
osnutka UN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage.

4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne
pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta
ter soglasja k dopolnjenem osnutku ureditvenega načrta:

– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

Enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, Šentjernej –

za področje lokalnih cest in odvajanja ter čiščenja odpadnih
voda.

Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih
podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti
predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih orga-
nov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v
postopku.

Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organiza-
cije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s
predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in
omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi
posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka
UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od
zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo
upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpi-
sanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo
oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.

5. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sesta-

vin iz 28., 29. in 30. člena ZUNDPP in mora vsebovati:
Osnutek
a) v tekstualnem delu
– splošne podatke o ureditvenem načrtu ter o izdelo-

valcu le-tega,
– opise prostorskih pogojev za realizacijo planskih odlo-

čitev:
– pogoje za funkcionalne in oblikovalske rešitve objek-

tov,
– opis idejnih rešitev prometnega, energetskega, vo-

dovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
– opise prostorskih rešitev po posameznih področjih:
– naravna in kulturna dediščina,
– ukrepi za varovanje in izboljšanje bivalnega in delov-

nega okolja,
– zasnova ureditve zelenih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi

nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravna-

vanega območja s podatki o zakoličbi, površini, vrsti rabe in
lastništvu,

– faznost izvajanja ureditvenega načrta,
– pogoje pristojnih organov in organizacij;
b) v grafičnem delu
– izsek iz kartografskega dela dolgoročnega plana ob-

čine,
– izsek iz kartografske dokumentacije družbenega pla-

na občine,
– kopijo katastrskega načrta,

– kopijo katastrskega načrta z vrisom območja uredi-
tvenega načrta,

– geodetski načrt v M 1: 500 ali M 1: 1000,
– ureditveno situacijo, ki vsebuje tehnične rešitve, urba-

nistične, krajinske, oblikovalske, okoljevarstvene ureditve,
– idejne rešitve prometnega, energetskega, vodovo-

dnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez;
c) v osnutku odloka
– opis meje območja in seznam parcel, ki ležijo znotraj

območja urejanja,
– funkcijo območja s pogoji za izrabo in kvaliteto pose-

gov v prostor,
– pogoje za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko

oblikovanje območja in posegov v prostor na obravnavanem
območju,

– druge pogoje, ki so pomembni za izvedbo predvide-
nih posegov,

– tolerance pri legi in funkciji, ki so še dopustne v
projektni dokumentaciji, z uporabo katerih pa se ne sme
spreminjati vpliv na sosednje objekte in parcele ter na načr-
tovani videz obravnavanega območja in poslabšati bivalne in
delovne razmere na tem območju,

– možnost faznega izvajanja ureditvenega načrta,
– režim in začasna namembnost zemljišč,
– obveznosti investitorja pri izvajanju ureditvenega načrta.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripomba-

mi izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana
soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in
gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zem-
ljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi
grafični del.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN

Posebne strokovne 60 dni po podpisu
podlage za UN pogodbe z izdelovalcem

Osnutek UN 60 dni po potrjeni varianti
možne pozidave in zunanje
ureditve

Stališča do pripomb 15 dni po prejemu pripomb iz
javne razgrnitve

Predlog UN 60 po sprejetju stališč do pri-
pomb

Kompletacija dokumenta 15 dni po sprejetju ZN na občin-
skem svetu

– s pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni
načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem,

– osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokov-
nih podlag in programske zasnove,

– po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek
UN vsebuje vse sestavine predpisane s programom pripra-
ve, župan predlaga občinskemu svetu, da se osnutek javno
razgrne,

– Občinski svet občine Šentjernej sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgrnitvi
se objavi v Uradnem listu RS,

– javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Šentjer-
nej za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje alinee,

– v času javne razgrnitve se organizira javna obravnava
na sedežu Občine Šentjernej,
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– občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter
drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne
pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN,

– po končani javni razgrnitvi Občinski svet občine Šen-
tjernej zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v
času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za
pripravo predloga,

– župan Občine Šentjernej posreduje predlog UN s
poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu sve-
tu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlokom,

– odlok se objavi v Uradnem listu RS.

4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta

Naročnik ureditvenega načrta je Občina Šentjernej.
Koordinator pri izdelavi naloge je župan Občine Šentjernej
oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za
področje urejanja prostora.

Izdelovalec ureditvenega načrta se določi po sprejetju
programa priprave na podlagi zbranih ponudb.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Šentjernej.

Št. 032-190/2000
Šentjernej, dne 19. oktobra 2000.

Župan
Občine Šentjernej

Franc Hudoklin l. r.

TIŠINA

4256. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč v Občini Tišina

Na podlagi 3. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 2. in 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Cankova–Tišina (Urad-
ni list RS, št. 47/96), 2. in 25. člena zakona o pokopališki
in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 29. in 61.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98,
74/98, 12/99, 16/99 in 59/99), 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90,
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97,
73/98 in 31/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni
list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Tišina na 21.
redni seji dne 11. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju

pokopališč v Občini Tišina

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in

pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju
Občine Tišina.

2. člen
Na območju Občine Tišina so naslednja pokopališča:

1. pokopališče Murski Črnci za naselje Murski Črnci
2. pokopališče Gradišče za naselje Gradišče
3. pokopališče Tišina za naselje Tišina
4. pokopališče Petanjci za naselje Petanjci
5. pokopališče Vanča vas I. za naselja Tropovci,

Rankovci in Vanča vas
6. pokopališče Vanča vas II. za naselji Rankovci,

Vanča vas
(evangeličansko)

7. pokopališče Borejci za naselje Borejci
8. pokopališče Murski Petrovci za naselje Murski

Petrovci
9. pokopališče Sodišinci za naselje Sodišinci
10. pokopališče Gederovci za naselje Gederovci
11. pokopališče Krajna za naselje Krajna

3. člen
Pokopališča so namenjena pokopavanju umrlih. Na

določenem pokopališču se pokopavajo:
– vsi umrli na območju, za katerega je pokopališče

namenjeno,
– vsi umrli v kakšnem drugem kraju, če je umrli pred

smrtjo tako želel oziroma, če tako želijo svojci umrlega.

4. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje poko-

pališč je komunalna dejavnost posebnega družbenega pom-
ena.

5. člen
Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališču in zaje-

ma predvsem naslednje:
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– prva ureditev groba (po dogovoru z naročnikom),
– izvajanje pokopališke dežurne službe,
– opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom

in tem odlokom.

6. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopal-

išča in zajema predvsem naslednje:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– opravljanje drugih nalog po dogovoru z naročnikom

pogreba.

7. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost opravlja javno pod-

jetje ali izbrani koncesionar, ki je registriran za to dejavnost
po želji naročnika pogreba.

8. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč je dejavnost, ki se

opravlja v okviru režijskega obrata in zajema naslednja dela:
– razdelitev na posamezne vrste grobov,
– vodenje katastra pokopališč, najemnikov grobov,

pokopanih oseb,
– odvoz odpadkov,
– vzdrževanje zelenih površin, ograj, poti,
– vzdrževalna dela na objektih mrliških vežic ter drugih

objektih in napravah na pokopališču,
– ostalo potrebno delo na pokopališčih.
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II. NAČIN IN ČAS POKOPA

9. člen
Umrli se do pokopa čuva v mrliški vežici. Prevoz umrle-

ga s kraja smrti na kraj, kjer se čuva je dovoljen samo s
posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga izvajalec javne
službe.

Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugo-
tovljen nastop smrti po predpisih o mrliško-pregledni službi.

10. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s

krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti

v skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje, odloči
o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z zakonom
določena oseba.

11. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti in

določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od trenut-
ka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur. Točen
čas pokopa določijo svojci umrlega po dogovoru z izvajal-
cem in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski
pogreb.

12. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna

skupnost, društvo ali združenje, se umrlega pred pokopom
izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopa-
lišča.

Verske skupnosti lahko položijo umrlega predstavnika
do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih
obredov.

13. člen
Umrlega se položi v krsto in se pokoplje v grob za

klasičen pokop, vrstni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih

primerih, na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega orga-
na za notranje zadeve.

Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in poko-
pljejo v grob za klasičen pogreb, žarni grob ali se raztresejo
na posebej določenem delu pokopališča oziroma zunaj
pokopališča na podlagi ustreznega dovoljenja.

14. člen
Pokopi so lahko vsak dan.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa upravl-

javec pokopališča.

15. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziro-

ma oseba, ki je naročila pogreb.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima

pravico do povračila stroškov iz zapuščine umrlega.

III. POGREBNE SVEČANOSTI

16. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima

javni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev,

se lahko pokop opravi v ožjem družinskem krogu.

17. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo

pokop. Začne se z dvigom ali prenosom pokojnika z mrl-
iškega odra.

Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter
položitev krste v jamo opravijo pogrebniki za katere poskrbi
izvajalec. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke.

18. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice ali z

določenega mesta pred vhodom na pokopališče.
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
– v primeru civilnega pogreba je na čelu sprevoda

državna zastava nato pa prapori. V primeru cerkvenega, pa
je državna zastava, križ in nato prapori,

– za prapori so nosilci odlikovanj in priznanj, nosilci
vencev, godba, pevci, duhovnik, krsta ali žara, svojci in za
njimi ostali udeleženci pogreba.

19. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne

običaje (lovci, gasilci...), se lahko z njimi vključi v pogrebne
svečanosti.

Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost, za kar je odgovoren vodja
enote.

IV. UREJANJE POKOPALIŠČ

20. člen
Pokopališče mora biti ograjeno ter praviloma odmak-

njeno od drugih objektov.
Vsa pokopališča morajo imeti mrliško vežo.
Vsako pokopališče mora imeti shrambo za orodje, ure-

jen prostor za zbiranje in odvoz odpadkov, oskrbo z vodo in
elektriko, dostop z motornimi vozili in parkirišče.

Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičev-
ja mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča in s
soglasjem upravljavca.

21. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve

na pokopališke oddelke in grobove.
Z načrtom razdelitve se določi prostor za klasične

grobove (enojne, dvojne, trojne, otroški), žarne grobove,
prostor za anonimne pokope ter za razstrositev pepela.

22. člen
Upravljavec pokopališča mora za vsako pokopališče:
– izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča z

razdelitvijo na vrste in grobove in o tem voditi ustrezno
evidenco,

– izdati in sproti dopolnjevati evidenco najemnikov
grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu z datumom
pokopa.

23. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj1,8 m.
Širina enojnega groba je do 1,20 m, dvojnega groba

od 1,20 do 2,40 m in trojnega groba nad 2,40 m. Dolžina
klasičnih grobov je 2,20 m. Mere otroških grobov do 10 let
starosti znašajo polovico enojnih grobov.

Poti med vrstami grobov morajo biti široke od 0,6 m do
1 m. Razmak med posameznimi grobovi 0,40 m.
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Globina žarnega groba je najmanj 0,70 m, širina 1m,
dolžina 1,20 m. V en žarni grob je lahko shranjenih več žar.

24. člen
Prekop pokojnika oziroma ponoven pokop v isti grob je

dovoljen po preteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od
10 let, pri čemer je potrebno upoštevati značilnosti zem-
ljišča na katerem je pokopališče.

Mirovalna doba ne velja za žarne grobove.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le

pod pogoji, ki jih določa zakon.

V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE

25. člen
Prostore za nove grobove določa upravljavec pokopal-

išča, pri tem pa mora upoštevati, če je le mogoče, želje
sorodnikov pokojnika.

Naročnik pogreba je tudi skrbnik groba, če ni med
svojci drugače dogovorjeno.

Ob oddaji novega groba se v evidenco grobov vnesejo
naslednji podatki:

– skrbnik groba,
– vrsta groba,
– mesto groba (polje, vrsta, zaporedna številka groba),
– način plačevanja letnega prispevka za vzdrževanje.
Podatki za novi grob se evidentirajo na podlagi izjave

skrbnika.
26. člen

Skrbnik je dolžan skrbeti za grob najmanj 10 let, ko-
likor traja mirovalna doba.

Kolikor skrbnik groba ne vzdržuje (daje videz za-
puščenosti), ni plačal prispevka za vzdrževanje več kot tri
leta ali je skrbnik neznan oziroma, če le-ta ni sporočil spre-
membe bivališča ali imena, lahko upravljavec pokopališča
po preteku mirovalne dobe, robnike, spomenik in drugo
opremo groba odstrani, ga prekoplje in odda drugemu.

Upravljavec mora robnike, spomenik in drugo opremo
za grob hraniti na določenem prostoru 6 mesecev.

27. člen
Skrbnik groba je dolžan plačati prispevek za vzdrževanje

in urejanje pokopališč. Višino prispevka določa občinski
svet na predlog upravljavca in občinske uprave.

Prispevek se plačuje letno.
Zbrana sredstva so namenska in se lahko uporabljajo

le za urejevanje in vzdrževanje pokopališč.

VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU
NA POKOPALIŠČU

28. člen
Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je vpitje, glasno smejanje,

razgrajanje in hoja po grobovih,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega

prostora,
– poškodovanje grobov, cvetja, nasadov, mrliške

vežice in naprav na območju pokopališča,
– postavljanje in odstranjevanje spomenikov brez

soglasja upravljavca pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesi ali drugim prevoznim sredstvom,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, iz mrliške

vežice in drugih objektov na pokopališču.

29. člen
Občina oziroma upravljavec pokopališča ima naslednje

pravice in obveznosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča z vsemi

objekti in napravami,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču,
– izdela in vodi evidenco o grobovih in izdela načrt

pokopališča,
– skrbi za odvoz smeti in odpadkov,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč in

obeležij žrtev vojne, ki so na pokopališču,
– določa mesto skupaj naročnikom pokopa in daje

soglasja k postavljanju in odstranjevanju spomenikov,
– določa in pobira prispevek za vzdrževanje in urejanje

pokopališča.

30. člen
Skrbniki grobov so dolžni:
– redno vzdrževati grobove in vmesne prostore med

grobovi,
– urejati grob v skladu z načrtom pokopališča in soglas-

jem upravljavca,
– odlagati smeti, vence in cvetje na določenih mestih,
– redno plačevati prispevek za vzdrževanje in urejanje

pokopališč.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

31. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se

kaznuje izvajalec pokopališke dejavnosti oziroma koncesio-
nar, če ravna v nasprotju z 25. in 29. členom tega odloka.

Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje odgovorna
oseba izvajalca oziroma koncesionarja, ki stori dejanje iz
prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo od 5.000 SIT do 50.000 SIT se
kaznuje posameznik, ki krši določila 28. in 30. člena tega
odloka.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

32. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja komunalni

redar oziroma zato pooblaščena oseba s strani občinske
uprave in pristojne inšpekcijske službe.

33. člen
Sestavni del tega odloka je tudi tarifni del, ki ga vsako

leto sprejme občinski svet.

34. člen
Z veljavnostjo tega odloka preneha veljati odlok o poko-

pališkem redu Občine Murska Sobota (Uradne objave, št.
12/87).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 032-18/00
Tišina, dne 20. oktobra 2000.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.
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4257. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za
podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in
kmetij na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v Občini Tišina

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmet-
ij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Tišina
(Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Tišina na
21. redni seji dne 11. 10. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan

obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij
na katerih se opravlja gostinska dejavnost

v Občini Tišina

1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na pod-

lagi katerih Občinska uprava občine Tišina, izda soglasje za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
(v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).

2. člen
Gostinec sme določiti podaljšan obratovalni čas go-

stinskega obrata samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju tega pravilnika.

3. člen
Gostinski obrati v Občini Tišina, ki so v stanovanjskih

objektih ali v objektih v stanovanjskih naseljih, določijo
praviloma obratovalni čas med 6. uro zjutraj in 22. uro
zvečer oziroma 23. uro zvečer v t.i. letnem času kot ga
določa odredba (Uradni list RS, št. 75/97).

4. člen
Gostinski obrati v Občini Tišina lahko določijo podaljšan

obratovalni čas gostinskega obrata največ kot sledi:
– gostilne, restavracije, okrepčevalnice, bari in izletni-

ške kmetije v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in v nedeljo
do 24. ure, ter v petek in soboto najdlje do 2. ure nasledn-
jega dne,

– kavarne in slaščičarne najdlje do 24. ure,
– nočni bari, bari z mehansko glasbo, diski ipd. v

ponedeljek , torek, sredo, četrtek in v nedeljo do 2. ure, ter
v petek in soboto najdlje do 3. ure naslednjega dne,

– vinotoči, turistične kmetije v ponedeljek, torek, sre-
do, četrtek in v nedeljo do 24. ure, ter v petek in soboto
najdlje do 3. ure naslednjega dne,

– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov lahko
obratujejo v skladu z določenim obratovalnim časom gostin-
skega obrata,

– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgov-
sko-poslovnih centrih, kulturnih ustanovah ipd.) v skladu z
veljavnim hišnim redom oziroma ne dlje kot to določajo
zgornje alinee,

– dan pred prazniki se lahko uporablja petkov oziroma
sobotni delovni čas.

Gostinski obrati, navedeni v prvem odstavku tega člena
lahko pričnejo z obratovalnim časom ob 6. uri.

Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objav-
ljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratoval-
nega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravl-
ja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).

5. člen
Ne glede na določbe 3. člena tega pravilnika lahko

Občinska uprava občine Tišina posameznemu gostinskemu
obratu izda soglasje za enodnevni podaljšani obratovalni čas
najdlje do 5. ure zjutraj ob prireditvi za zaključeno družbo
(poroka in podobno).

6. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem času v skladu s

tem pravilnikom se gostinskemu obratu lahko med letom
prekliče in odvzame ter skrajša na redni obratovalni čas v
primeru:

– utemeljenih pritožb občanov iz neposredne bližine,
– da je policija ali tržna inšpekcija posredovala več kot

trikrat v obdobju veljavnosti podaljšanega obratovalnega časa,
– da je bil podan predlog inšpekcijskim službam oziro-

ma sodniku za prekrške ali drugemu ustreznemu organu.
V primeru odvzema soglasja, na podlagi prejšnjega

odstavka tega člena, je gostincu odvzeta možnost pridobitve
tega soglasja najmanj za 6 mesecev vnaprej. Pritožba zoper
odločbo ne zadrži izvršitve.

7. člen
Nadzor nad uresničevanjem določil tega pravilnika

opravlja tržna inšpekcija in policija.

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 032-19/00
Tišina, dne 20. oktobra 2000.

Župan
Občine Tišina

Alojz Flegar l. r.

TREBNJE

4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Trebnje

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi z
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje obmo-
čij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Ura-
dni list SRS, št. 19/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list
RS, št. 10/91, 10/91, 5/93, 13/93 in 66/93, 35/97,
87/97,73/98 in 80/98) in na podlagi 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet
občine Trebnje na 14. redni seji dne 18. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Trebnje

1. člen
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98 in 64/99) se v
tretjem odstavku 2. člena spremeni, tako da glasi:
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Izven zgradbe je površina funkcionalne enote skupna
površina funkcionalno povezanih zemljišč (parkirišča, nepo-
krita skladišča, delavnice na prostem, igrišča…), ki je name-
njena poslovni dejavnosti in se ovrednoti s 30%, razen v
primerih, ko ta nepokrita poslovna površina predstavlja edi-
no, oziroma osnovno površino zavezanca za opravljanje
poslovne dejavnosti.

2. člen
Četrti odstavek 2. člena se spremeni, tako da glasi:
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljišče, ki je po

prostorsko izvedbenem načrtu določeno za gradnjo, oziro-
ma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje,
od predmetnega zemljišča pa se obračuna 30% celotne
površine

3. člen
Drugi odstavek 3. člena se črta.

4. člen
V točki III., 7. člena se črta ime Pristava.

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

listu RS, uporabljati pa se začne za odmero nadomestila za
leto 2001.

Št. 423-06-3/98
Trebnje, dne 19. oktobra 2000.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4259. Odlok o razglasitvi domačije Občine 11 (Jurjeva
domačija) za kulturno-etnološki spomenik
lokalnega pomena

Na podlagi 9. in 12. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), zakona o prekrških
(Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97
in 73/98) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list
RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet občine Trebnje na
14. redni seji dne 18. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o razglasitvi domačije Občine 11 (Jurjeva
domačija) za kulturno-etnološki spomenik

lokalnega pomena

1. člen
Z namenom, da bi trajno zavarovali celotno območje

domačije Občine 11, ki predstavlja spomeniško celoto kul-
turno in krajinsko, se ga razglasi za kulturni spomenik lokal-
nega pomena.

2. člen
Domačijo Občine 11 sestavljajo naslednje parcele:
– parcela št. 1395/2 na kateri se nahaja stanovanjska

stavba, svinjak in dvorišče,
– parcela št. 1395/1 na kateri se nahaja gospodarsko

poslopje, pod, porušeni kozolec in sadovnjak,
– parcela št. 1397 na kateri se nahaja kašča, kapnica

z vago in sadovnjak,
vse v k.o. Knežja vas.

3. člen
Za območje spomenika velja varstveni režim, ki dolo-

ča:
– varovanje etnoloških, kulturnih, zgodovinskih in umet-

nostnih vrednot v celoti, neokrnjenost in izvirnost; v primeru
okrnitve spomenika je treba zagotoviti povrnitev v prvotno
stanje,

– podreditev posegov ohranjanju, sanaciji in prenovi
varovanim lastnostim prostora in arhitekture,

– podreditev prometne ureditve, zunanjih energetskih
vodov naravnim in kulturnim vrednotam in obstoju kulturno-
etnološke znamenitosti.

Na varovanem območju ni dopustno:
– postavljati vidnih energetskih in komunikacijskih vo-

dov ter opornih zidov,
– dvigovati nivoje obstoječe ceste ter dostopnih poti,
– ograjevati območje spomenika,
– izvajati betonsko tlakovanje in asfaltiranje,
– povzročati vibracije in eksplozije,
– zasajati neavtohtone drevesne vrste,
– postavljati reklamna in druga obvestila, ki niso v skla-

du z namembnostjo kulturnega spomenika,
– voziti skozi območje spomenika s hitrostjo, večjo od

dovoljene po posebnih predpisih.

4. člen
Po predhodnem soglasju pristojnega zavoda za varstvo

kulturne dediščine je možno:
– izvajati prenovitvena oziroma sanacijska in rekonstruk-

cijska dela v dobrobit ohranjanja obstoječih kvalitet in njiho-
vih dopolnitev. Vsi posegi se izvajajo v skladu z obstoječimi
pravnimi predpisi in smernicami, pogoji ter s soglasjem pri-
stojne spomeniške službe.

5. člen
Strokovni nadzor nad spomenikom opravlja pristojni

zavod za varstvo kulturne dediščine oziroma pristojna orga-
nizacijska enota, ki mora za vsak poseg v prostor izdelati
strokovno podlago in izdati soglasje. Za vsako morebitno
spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega
dela so potrebni predhodni kulturnovarstveni pogoji in na
njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavo-
da.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja ustrezni
inšpekcijski organ.

6. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek pravna oseba, ki stori prekršek v zvezi s samo-
stojnim opravljanjem dejavnosti, če ravna v nasprotju z dru-
gim odstavkom 3. člena tega odloka.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje
podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.

7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje

za prekršek investitor, če ravna v nasprotju s 4. členom tega
odloka.

8. člen
Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave

v 30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepre-
mičnega spomenika v zemljiško knjigo.
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Pristojni organ Občinske uprave občine Trebnje mora v
treh mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spo-
menika odločbo o varstvu spomenika na podlagi zakona o
varstvu kulturne dediščine.

9. člen
Odločba o varstvu spomenika določa pogoje za raz-

iskovanje, načina vzdrževanja, pogoje za posege, fizično
zavarovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spo-
menika, dostopnost spomenika za javnost, posamezne dru-
ge omejitve in prepovedi.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

10. člen
Sestavni del tega odloka je tudi kopija katastrskega

načrta v merilu 1:2880, domačije občine.

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

dnem listu Republike Slovenije

Št. 617-00-05/97
Trebnje, dne 18. oktobra 2000.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.
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4260. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00) in na podlagi 19. člena statuta
Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95, 80/98) in 11.
člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 38/00)
je Občinski svet občine Trebnje na 14. redni seji dne 18.
10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi

za nepremičnino parc. št. 1445/3, njiva v izmeri 59 m2,
vpisana pri seznamu I. k.o. Dobrnič.

II
Zemljišče, parc. št. 1445/3, njiva v izmeri 59 m2 , k.o.

Dobrnič, postane last Občine Trebnje in se vknjiži kot lastni-
na Občine Trebnje.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 46600/0014/97
Trebnje, dne 20. oktobra 2000.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

4261. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Trebnje za leto 2001

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi z
56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 18. člena odloka o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemljišča v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 71/98
in 64/99) in na podlagi 19. člena statuta Občine Trebnje
(Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje
na 14. redni seji dne 18. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje
za leto 2001

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Trebnje znaša za 2001
leto 0,2849 SIT/m2.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.

Št. 32403-0002/98
Trebnje, dne 19. oktobra 2000.

Župan
Občine Trebnje

Ciril Metod Pungartnik l. r.

TURNIŠČE

4262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih
poti) v Občini Turnišče

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 5. in 6. člena odloka o
občinskih cestah (Uradni list RS, št. 77/98) in 19. člena
statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99) je Občin-
ski svet občine Turnišče na 12. seji dne 2. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti)
v Občini Turnišče

1. člen
V odloku o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih

poti) v Občini Turnišče (Uradni list RS, št. 77/98) se v 4.
členu iz tabele črta:

3. O50080 LC 430022 VELIKA POLANA-GOMILCE- G1 3 3069 MEDKRAJ. 5851
VELIKA POLANA LIPA-BELTINCI BELTINCI PROMET

O50081 LC 430022 MALA POLANA-GOMILCE R3 726 2396 MEDKRAJ. 1533
VELIKA POLANA GOMILICE PROMET

O05082 R3 726 GOMILICE–LIPA- G1 3 673 MEDKRAJ. 4318
GOMILICE BELTINCI BELTINCI PROMET
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doda pa se:

20. 430030 R3 726 TURNIŠČE DOBROVNIK 1098 MEDKRAJ. 3,142 V
ŠT. KOV. 42 DOBROVNIK ŠT. 105 CESTA OBČ. DOBR.

430031 R3 726 TURNIŠČE DOBROVNIK 1098 MEDKRAJ. 3,142 V
ŠT. KOV. 42 DOBROVNIK ŠT. 105 CESTA OBČ. DOBR.

2. člen
5. člen se spremeni in glasi “Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:“

Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostali
št. (odseka) ceste ceste ceste ceste uporabe del ceste

(odseka) (odseka) v občini v m v sosednji
občini v m

1. 930130 JP 930261 TURNIŠČE -RENKOVCI JP 930141 1403 VAŠKA MED.
POT

930131 JP 930261 TURNIŠČE -RENKOVCI JP 930141 1403 VAŠKA MED.
NJIVSKA 2, TUR. POT

2. 930150 R2 439 VAŠKA ULICA V R2 439 1494 VAŠKA
RENKOVCI 67 NASELJU RENKOVCI ULICA

930151 R2 439 VAŠKA ULICA V R2 439 1494 VAŠKA
RENKOVCI 67 NASELJU RENKOVCI ULICA

3. 930160 R2 439 VAŠKA ULICA V JP 930150 646 VAŠKA
NASELJU RENKOVCI RENKOVCI 145 ULICA

930161 R2 439 VAŠKA ULICA V JP 930150 646 VAŠKA
NASELJU RENKOVCI RENKOVCI 145 ULICA

4. 930170 R2 439 VAŠKA ULICA JP 930150 143 VAŠKA
RENKOVCI 59 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 64 ULICA

930171 R2 439 VAŠKA ULICA JP 930150 143 VAŠKA
RENKOVCI 59 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 64 ULICA

5. 930180 R2 439 VAŠKA ULICA JP 930150 1040 VAŠKA
RENKOVCI 2 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 120 ULICA

930181 R2 439 VAŠKA ULICA JP 930150 1040 VAŠKA
RENKOVCI 2 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 120 ULICA

6. 930190 R2 439 POT NA JP 930180 1372 VAŠKA
SENOŽETI RENKOVCI 114 ULICA

930191 R2 439 POT NA JP 930180 1372 VAŠKA
SENOŽETI RENKOVCI 114 ULICA

7. 930210 R3 726 POT ZA TURNIŠČE JP 930250 516 VAŠKA ULICA
OB JARKU RENKOVCI 53/B MEDKR. POT

930211 R3 726 POT ZA TURNIŠČE JP 930250 516 VAŠKA ULICA
OB JARKU RENKOVCI 53/B MEDKR. POT

8. 930220 R3 726 VAŠKA ULICA ZT 80 VAŠKA
RENKOVCI 40 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 44 ULICA

930221 R3 726 VAŠKA ULICA ZT 80 VAŠKA
RENKOVCI 40 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 44 ULICA

9. 930230 R3 726 VAŠKA ULICA ZT 82 VAŠKA
RENKOVCI 23 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 28 ULICA

930231 R3 726 VAŠKA ULICA ZT 82 VAŠKA
RENKOVCI 23 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 28 ULICA

10. 930240 JP 630150 VAŠKA ULICA JP 930180 226 VAŠKA
RENKOVCI 83 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 82/A ULICA

930241 JP 630150 VAŠKA ULICA JP 930180 226 VAŠKA
RENKOVCI 83 V VASI RENKOVCI RENKOVCI 82/A ULICA

11. 930250 R2 439 VAŠKA ULICA R3 726 604 VAŠKA
RENKOVCI 48/A V VASI RENKOVCI RENKOVCI 1/A ULICA

930251 R2 439 VAŠKA ULICA R3 726 604 VAŠKA
RENKOVCI 48/A V VASI RENKOVCI RENKOVCI 1/A ULICA

12. 930260 R3 726 TURNIŠČE–LIPA R3 729 1664 MEDKR. 1,250 V
LIPA POT OBČINI BEL.

930261 R3 726 TURNIŠČE–LIPA R3 729 1664 MEDKR. 1,250 V
LIPA POT OBČINI BEL.
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Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostali
št. (odseka) ceste ceste ceste ceste uporabe del ceste

(odseka) (odseka) v občini v m v sosednji
občini v m

13. 930330 R3 726 TURNIŠČE–GANČANI R2 439 3966 POT
TURNIŠČE GANČANI MED NAS.

930330 R3 726 TURNIŠČE–GANČANI R2 439 3966 POT
TURNIŠČE GANČANI MED NAS.

14. 930410 R3 726 BREZJE– JP 930381 729 VAŠKA
ŽITNA ULICA ULICA

930411 R3 726 BREZJE– JP 930381 729 VAŠKA
ŽITNA ULICA ULICA

15. 930420 R3 726 POLJSKA JP 930381 688 VAŠKA
PRI TRGOVINI ULICA ULICA

930421 R3 726 POLJSKA JP 930381 688 VAŠKA
PRI TRGOVINI ULICA ULICA

16. 930430 JP 930461 PLANIKA– JP 930451 519 VAŠKA
VRTNA ULICA ULICA

930431 JP 930461 PLANIKA– JP 930451 519 VAŠKA
VRTNA ULICA ULICA

17. 930450 JP 930461 VRTNA ULICA JP 930421 270 VAŠKA
ULICA ULICA

930451 JP 930461 VRTNA ULICA JP 930421 270 VAŠKA
ULICA ULICA

18. 930460 R3 726 INDUSTRIJSKA UL. - R3 726 654 VAŠKA
IND. UL. 1 PREŠERNOVA ULICA PRI OŠ TURNIŠČE ULICA

930461 R3 726 INDUSTRIJSKA UL. - R3 726 654 VAŠKA
IND. UL. 1 PREŠERNOVA ULICA PRI OŠ TURNIŠČE ULICA

19. 930510 R3 726 TURNIŠČE R2 439 1170 MEDKRAJ. 2,376 V
ŠT. KOV. 88 DOBROVNIK CESTA OBČ. DOBR.

930511 R3 726 TURNIŠČE R2 439 1170 MEDKRAJ. 2,376 V
ŠT. KOV. 88 DOBROVNIK CESTA OBČ. DOBR.

21. 930570 R3 726 PRVOMAJSKA JP 930581 469 VAŠKA
ŠT. KOV. 126 ULICA ČEVLJARSKA 15 ULICA

930571 R3 726 PRVOMAJSKA JP 930581 469 VAŠKA
ŠT. KOV. 126 ULICA ČEVLJARSKA 15 ULICA

22. 930580 R3 726 ČEVLJARSKA JP 930511 457 VAŠKA
ŠT. KOV. 126 ULICA ULICA

930581 R3 726 ČEVLJARSKA JP 930511 457 VAŠKA
ŠT. KOV. 126 ULICA ULICA

23. 930590 R3 726 OBRTNIŠKA JP 930581 103 VAŠKA
ULICA ULICA

930591 R3 726 OBRTNIŠKA JP 930581 103 VAŠKA
ULICA ULICA

24. 930600 JP 930511 ULICA OB JP 930581 185 VAŠKA
OB POTOKU 2 POTOKU ČEVLJARSKA 17 ULICA

930601 JP 930511 ULICA OB JP 930581 185 VAŠKA
OB POTOKU 2 POTOKU ČEVLJARSKA 17 ULICA

25. 930610 JP 930601 ULICA PROTI OB POTOKU 37 VAŠKA
OB POTOKU 6 POŽONCOVIM ŠT. 8 ULICA

930611 JP 930601 ULICA PROTI OB POTOKU 37 VAŠKA
OB POTOKU 6 POŽONCOVIM ŠT. 8 ULICA

26. 930620 R3 726 CVETNA JP 930261 316 VAŠKA
CVETNA 1 ULICA CVETNA 24 ULICA

930621 R3 726 CVETNA JP 930261 316 VAŠKA
CVETNA 1 ULICA CVETNA 24 ULICA

27. 930630 R3 726 ULICA 25. MAJA ZT 79 VAŠKA
25. MAJA 9 ULICA

930631 R3 726 ULICA 25. MAJA ZT 79 VAŠKA
25. MAJA 9 ULICA
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Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostali
št. (odseka) ceste ceste ceste ceste uporabe del ceste

(odseka) (odseka) v občini v m v sosednji
občini v m

28. 930640 R3 726 KRANJČEVA ULICA JP 930621 117 VAŠKA
CVETNA 12 ULICA

930641 R3 726 KRANJČEVA ULICA JP 930621 117 VAŠKA
CVETNA 12 ULICA

29. 930650 R3 726 PARTIZANSKA ULICA PARTIZANSKA 316 VAŠKA
GOST. ŠKORP. ULICA 14 ULICA

930651 R3 726 PARTIZANSKA ULICA PARTIZANSKA 316 VAŠKA
GOST. ŠKORP. ULICA 14 ULICA

30. 930660 JP 930651 MLADINSKA ULICA MLADINSKA 266 VAŠKA
PART. UL. 5 ULICA 27 ULICA

930661 JP 930651 MLADINSKA ULICA MLADINSKA 266 VAŠKA
PART. UL. 5 ULICA 27 ULICA

31. 930670 JP 930511 TRAVNIŠKA ULICA ZT 588 VAŠKA
MLINSKA UL. 30 JAREK ULICA

930671 JP 930511 TRAVNIŠKA ULICA ZT 588 VAŠKA
MLINSKA UL. 30 JAREK ULICA

32. 930680 R3 726 ULICA ŠTEFANA RAJA ZT 218 VAŠKA
ŠT. KOV. 60 JAREK ULICA

930681 R3 726 ULICA ŠTEFANA RAJA ZT 218 VAŠKA
ŠT. KOV. 60 JAREK ULICA

33. 930690 R3 726 ROŽNA ULICA JP 930681 196 VAŠKA
ŠT. KOVAČA 50 ŠT. RAJA 6 ULICA

930691 R3 726 ROŽNA ULICA JP 930681 196 VAŠKA
ŠT. KOVAČA 50 ŠT. RAJA 6 ULICA

34. 930700 R3 726 KRATKA ULICA ZT 74 VAŠKA
ŠT. KOV. 98 KRATKA UL. 9 ULICA

930701 R3 726 KRATKA ULICA ZT 74 VAŠKA
ŠT. KOV. 98 KRATKA UL. 9 ULICA

35. 930710 R3 726 ULICA PRI VRTCU JP 930621 124 VAŠKA
ŠT. KOVAČA 97 CVETNA 6 ULICA

930711 R3 726 ULICA PRI VRTCU JP 930621 124 VAŠKA
ŠT. KOVAČA 97 CVETNA 6 ULICA

36. 930720 LC 430011 ULICA POD LOGOM JP 930531 1302 VAŠKA
POK. NEDELICA POD LOGOM 2 ULICA

930721 LC 430011 ULICA POD LOGOM JP 930531 1302 VAŠKA
POK. NEDELICA POD LOGOM 2 ULICA

37. 930730 JP 930771 ZA ŠKREDNJAMI JP 930531 416 VAŠKA
POD LOGOM 24 4. MAJA 22 ULICA

930731 JP 930771 ZA ŠKREDNJAMI JP 930531 416 VAŠKA
POD LOGOM 24 4. MAJA 22 ULICA

38. 930800 LC 430021 VAŠKA ULICA V JP 931261 320 VAŠKA
NEDELICA 154 NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 151/B ULICA

930801 LC 430021 VAŠKA ULICA V JP 931261 320 VAŠKA
NEDELICA 154 NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 151/B ULICA

39. 930820 JP931261 VAŠKA ULICA V JP 931261 196 VAŠKA
NEDELICA 150 NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 143 ULICA

930821 JP931261 VAŠKA ULICA V JP 931261 196 VAŠKA
NEDELICA 150 NEDELICI–GAJIČ NEDELICA 143 ULICA

40. 930830 LC 430021 ULICA PROTI LC 430011 139 VAŠKA
NEDELICA 154 POKOPALIŠČU POKOPALIŠČE ULICA

930831 LC 430021 ULICA PROTI LC 430011 139 VAŠKA
NEDELICA 154 POKOPALIŠČU POKOPALIŠČE ULICA

41. 930840 LC 430021 ULICA PROTI FORTUNU ZT 199 VAŠKA
NEDELICA 130 NEDELICA 126 ULICA

930841 LC 430021 ULICA PROTI FORTUNU ZT 199 VAŠKA
NEDELICA 130 NEDELICA 126 ULICA
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Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostali
št. (odseka) ceste ceste ceste ceste uporabe del ceste

(odseka) (odseka) v občini v m v sosednji
občini v m

42. 930850 LC 430021 ULICA PROTI KUČKU JP 930861 827 VAŠKA
NEDELICA 108 NEDELICA 98 ULICA

930851 LC 430021 ULICA PROTI KUČKU JP 930861 827 VAŠKA
NEDELICA 108 NEDELICA 98 ULICA

43. 930860 LC 430011 GINJEVEC–NEDELICA LC 430021 1789 VAŠKA
NEDELICA 81 ULICA

930861 LC 430011 GINJEVEC–NEDELICA LC 430021 1789 VAŠKA
NEDELICA 81 ULICA

44. 930870 JP 930861 ULICA PROTI ZT 72 VAŠKA
NEDELICA 96/A BAKANU NEDELICA 101 ULICA

930871 JP 930861 ULICA PROTI ZT 72 VAŠKA
NEDELICA 96/A BAKANU NEDELICA 101 ULICA

45. 830880 JP 930861 ULICA PRI JARKU ZT 112 VAŠKA
NEDELICA 95 NEDELICA 95/A ULICA

830881 JP 930861 ULICA PRI JARKU ZT 112 VAŠKA
NEDELICA 95 NEDELICA 95/A ULICA

46. 930890 LC 430021 ULICA PRI JP 930961 115 VAŠKA
NEDELICA 56 REŽONJI ULICA

930891 LC 430021 ULICA PRI JP 930961 115 VAŠKA
NEDELICA 56 REŽONJI ULICA

47. 930900 JP 930961 ULICA PROTI JP 930861 640 VAŠKA
GRAMOZNICI ULICA

930901 JP 930961 ULICA PROTI JP 930861 640 VAŠKA
GRAMOZNICI ULICA

48. 930960 LC 430021 ULICA V FARKAŠOVCE ZT 2211 VAŠKA
GOZDNA MEJA ULICA

930961 LC 430021 ULICA V FARKAŠOVCE ZT 2211 VAŠKA
GOZDNA MEJA ULICA

49. 931030 LC 430021 ULICA ZA GAJIČ JP 931261 903 VAŠKA
NEDELICA 62 PRI KRIŽU ULICA

931031 LC 430021 ULICA ZA GAJIČ JP 931261 903 VAŠKA
NEDELICA 62 PRI KRIŽU ULICA

50. 931170 JP 931520 VAŠKA ULICA V ZT 292 VAŠKA
GOMILICE 42 VASI GOMILICE JAREK ULICA

931171 JP 931520 VAŠKA ULICA V ZT 292 VAŠKA
GOMILICE 42 VASI GOMILICE JAREK ULICA

51. 931230 R3 729 VAŠKA ULICA R3 726 977 VAŠKA
GOMILICE 81 V NASELJU GOMILICE PRI KRIŽU ULICA

931231 R3 729 VAŠKA ULICA R3 726 977 MEDKRAJ.
GOMILICE 81 V NASELJU GOMILICE PRI KRIŽU CESTA

52. 931260 LC 430021 GOMILICE–NEDELICA JP 931451 1345 MEDKRAJ.
NEDELICA 133/A GOMILICA 133/A CESTA

931261 LC 430021 GOMILICE–NEDELICA JP 931450 1345 VAŠKA
NEDELICA 133/A GOMILICA 133/A ULICA

53. 931370 R3 729 GOMILICE–BREZOVICA JP 1627 VAŠKA
GOMILICA 21/A BREZOVICA ULICA

931371 R3 729 GOMILICE–BREZOVICA JP 1627 VAŠKA
GOMILICA 21/A BREZOVICA ULICA

54. 931420 JP 931230 VAŠKA ULICA ZT 488 VAŠKA
GOMILICE 88 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 148/A ULICA

931421 JP 931230 VAŠKA ULICA ZT 488 VAŠKA
GOMILICE 88 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 148/A ULICA

55. 931430 JP 931420 VAŠKA ULICA JP 931230 102 VAŠKA
GOMILICE 95 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 92 ULICA

931431 JP 931420 VAŠKA ULICA JP 931230 102 VAŠKA
GOMILICE 95 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 92 ULICA



Stran 10798 / Št. 101 / 6. 11. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Zap. Št. ceste Začetek Potek Konec Dolžina Namen Preostali
št. (odseka) ceste ceste ceste ceste uporabe del ceste

(odseka) (odseka) v občini v m v sosednji
občini v m

56. 931440 JP 931450 VAŠKA ULICA JP 931450 161 VAŠKA

GOMILICE 141 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 100 ULICA

931441 JP 931450 VAŠKA ULICA JP 931450 161 VAŠKA

GOMILICE 141 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 100 ULICA

57. 931450 JP 931230 VAŠKA ULICA JP 931420 549 VAŠKA

GOMILICE 97 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 139/A ULICA

931451 JP 931230 VAŠKA ULICA JP 931420 549 VAŠKA

GOMILICE 97 V NASELJU GOMILICE GOMILICE 139/A ULICA

58. 931460 JP 931230 VAŠKA ULICA JP 931450 156 VAŠKA

GOMILICE 101 V VASI GOMILICE GOMILICE 107 ULICA

931461 JP 931230 VAŠKA ULICA JP 931450 156 VAŠKA

GOMILICE 101 V VASI GOMILICE GOMILICE 107 ULICA

59. 931470 JP 931450 VAŠKA ULICA JP 931490 130 VAŠKA

GOMILICE 131 V VASI GOMILICE GOMILICE 127 ULICA

931471 JP 931450 VAŠKA ULICA JP 931490 130 VAŠKA

GOMILICE 131 V VASI GOMILICE GOMILICE 127 ULICA

60. 931480 JP 931450 VAŠKA ULICA ZT 192 VAŠKA

GOMILICE 133 V VASI GOMILICE GOMILICE 136 ULICA

931481 JP 931450 VAŠKA ULICA ZT 192 VAŠKA

GOMILICE 133 V VASI GOMILICE GOMILICE 136 ULICA

61. 931490 JP 931831 VAŠKA ULICA JP 231260 365 VAŠKA

GOMILICE 117 V VASI GOMILICE GOMILICE 133/A ULICA

931491 JP 931831 VAŠKA ULICA JP 231260 365 VAŠKA

GOMILICE 117 V VASI GOMILICE GOMILICE 133/A ULICA

62. 931500 R3 729 VAŠKA ULICA JP 931520 311 VAŠKA

GOMILICE 72 V VASI GOMILICE GOMILICE 50 ULICA

931501 R3 729 VAŠKA ULICA JP 931520 311 VAŠKA

GOMILICE 72 V VASI GOMILICE GOMILICE 50 ULICA

63. 931510 R3 729 VAŠKA ULICA JP 931500 98 VAŠKA

GOMILICE 66 V VASI GOMILICE GOMILICE 70 ULICA

931511 R3 729 VAŠKA ULICA JP 931500 98 VAŠKA

GOMILICE 66 V VASI GOMILICE GOMILICE 70 ULICA

64. 931520 R3 729 VAŠKA ULICA JP 931540 532 VAŠKA

GOMILICE POK. V VASI GOMILICE GOMILICE POK. ULICA

931521 R3 729 VAŠKA ULICA JP 931540 532 VAŠKA

GOMILICE POK. V VASI GOMILICE GOMILICE POK. ULICA

65. 931530 JP 931541 VAŠKA ULICA ZT 113 VAŠKA

GOMILICE 31/A V VASI GOMILICE GOMILICE 33 ULICA

931531 JP 931541 VAŠKA ULICA ZT 113 VAŠKA

GOMILICE 31/A V VASI GOMILICE GOMILICE 33 ULICA

66. 931540 R3 729 GOMILICE–TRNJE O50051 646 MEDKRAJ.

GOMILICE 29 CESTA

931540 R3 729 GOMILICE–TRNJE O50051 646 MEDKRAJ.

GOMILICE 29 CESTA

67. 931550 R3 729 ULICA PROTI PETKU ZT 33 3,5 M

GOMILICE 13 GOMILICE 14/A ASFALT

931551 R3 729 ULICA PROTI PETKU ZT 33 3,5 M

GOMILICE 13 GOMILICE 14/A ASFALT
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3. člen
H prekategorizaciji občinskih cest določenim s tem

odlokom, je bilo v skladu s 17. členom uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) prido-
bljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za
ceste št. 347-05-3/00.

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

listu RS.

Št. 146/12-00
Turnišče, dne 2. oktobra 2000.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

VRHNIKA

4263. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 20. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni
list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na 2.
delu 11. seje dne 19. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
Zemljišče parc. št. 1835/2 neplodno – 141 m2 k.o.

Velika Ligojna preneha biti javno dobro in se vpiše v ustre-
zen zemljiškoknjižni vložek, ki je last Občine Vrhnika.

2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 11/1-011-2/00
Vrhnika, dne 24. oktobra 2000.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

4264. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 20. člena statuta Občine Vrhnika (Uradni
list RS, št. 99/99) je Občinski svet občine Vrhnika na 2.
delu 11. seje dne 19. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

1
Zemljišče parc. št. 2907/2 pot – 12 m2 k.o. Vrhnika

preneha biti javno dobro in se vpiše v ustrezen zemljiško-
knjižni vložek, ki je last Občine Vrhnika.

2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 11/1-011-2/00
Vrhnika, dne 24. oktobra 2000.

Župan
Občine Vrhnika

Vinko Tomšič l. r.

ŽELEZNIKI

4265. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Železniki za leto 2000

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00), zakona o financiranju ob-
čin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta
Občine Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95,
18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine
Železniki na 17. seji dne 25. 10. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Železniki za leto 2000

1. člen
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2000

(Uradni list RS, št. 10/00) se v 3. členu spremeni tako, da
se glasi:

Proračun Občine Železniki za leto 2000 obsega:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 710.995.867
II. Skupaj odhodki 759.431.451
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) 48.435.584

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 4.290.030
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 385.213
VI. Prejeta minus dana posojila in sprem.

kapit. deležev (IV.-V.) 3.904.817
VII. Skupni primanjkljaj (I.+IV.)-(II.+V.) 44.530.767

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 0
IX. Odplačilo dolga 15.715.814
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) 15.715.814
XI. Zmanjšanje sredstev na računih

(I.+IV.+VIII.+II.-V.-IX.) 60.246.581

Stanje sredstev na računih preteklega
leta 60.246.581

Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna
je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financira-
nja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.

Št. 080-09-6580
Železniki, dne 25. oktobra 2000.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

4266. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za
območje Občine Železniki

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list
RS, št. 71/93) 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90),
na podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93,
29/95), na podlagi uredbe o prostorsko ureditvenih pogojih
za sanacijo degradiranega prostora Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 61/94) in na podlagi odloka o spremem-
bah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za območje
Občine Železniki (Uradni list RS, št. 75/98) ter na podlagi
10. in 17. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 6/95,18/96, 47/96, 36/98 in 21/99) je
Občinski svet občine Železniki na 17. seji dne 25. 10.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000 za

območje Občine Železniki

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni prostorske

sestavine dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za ob-
dobje 1986–2000 za območje Občine Železniki (Uradni list
RS, št. 75/98) za dele ureditvenih območij naselij: Dolenja
vas, Lajše, Selca, Sorica, Spodnje Danje, Zali Log in Želez-
niki.

2. člen
V kartografskem delu prostorskih sestavin dolgoročne-

ga in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje
1986–2000 za območje Občine Železniki se spremeni in
dopolni:
1. Kartografska dokumentacija k planu (M 1: 5000),

in sicer:
PKN Kranj 22/11,
Kranj 23/12,
Kranj 33/23,
Kranj 34/24,
Bohinjska Bistrica 37/17,
Bohinjska Bistrica 38/18,
Bohinjska Bistrica 40/20,
Bohinjska Bistrica 27/6.

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

nem listu RS.

Št. 080-09-6579
Železniki, dne 25. oktobra 2000.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR

4208. Odlok o izvolitvi predsednika in članov Mandat-
no-imunitetne komisije Državnega zbora Repu-
blike Slovenije 10733

4209. Sklep o potrditvi mandatov poslancem
Državnega zbora Republike Slovenije 10733

4210. Odlok o izvolitvi predsednika, podpredsednika
in članov Komisije Državnega zbora Republike
Slovenije za volitve, imenovanja in administra-
tivne zadeve 10735

PREDSEDNIK REPUBLIKE

4211. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-
de Republike Slovenije 10735

MINISTRSTVA

4212. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-
tev vrednosti stanovanja 10736

4213. Sklep o uveljavitvi sprememb in dopolnitev tre-
tje izdaje Evropske farmakopeje (European
Pharmacopoeia Third Edition) 10736

4214. Sklep o veljavnosti četrtega dodatka k tretji iz-
daji Evropske farmakopeje 10736

4215. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o napredovanju delavcev zaposlenih v zdrav-
stvu 10737

4216. Pravilnik o tehničnih pogojih za izvajanje soci-
alno varstvene storitve vodenje in varstvo ter
zaposlitev pod posebnimi pogoji ter za izvaja-
nje institucionalnega varstva uporabnikov te sto-
ritve 10737

4217. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o napredovanju delavcev zaposlenih na po-
dročju socialnega varstva 10742
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4218. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilni-
ka o napredovanju zaposlenih v šolah v nazive 10743

USTAVNO SODIŠČE

4219. Odločba o ugotovitvi, da je odlok o določitvi vo-
lilnih enot za volitve v Občinski svet občine Lo-
gatec v neskladju z ustavo 10744

4220. Sklep o sprejemu pobude za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega stav-
ka prvega odstavka 2. člena in 21. člena pravil-
nika o vinu z oznako priznanega tradicionalne-
ga poimenovanja – cviček 10745

BANKA SLOVENIJE

4221. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun
v bančno okolje v obdobju od 6. do 12. 11. 2000 10746

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4222. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilne-
ga imenika za izvedbo volitev v svete območnih
enot in odbore izpostav območnih enot Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slovenije 10748

4223. Sklep o imenovanju volilnih komisij območnih
enot za izvedbo volitev v svete območnih enot
in odbore izpostav območnih enot Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije 10748

4224. Sklep o potrditvi delovnega zvezka: MEHANI-
KA – TRDNOST 10751

4225. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NAVODILA
ZA IZDELAVO ŽENSKE OBLEKE 10751

4226. Sklep o potrditvi učnega sredstva: NAVODILA
ZA IZDELAVO ŽENSKEGA KRILA 10751

OBČINE

LJUBLJANA

4227. Odlok o gospodarskih javnih službah 10752

4228. Poročilo o izidu glasovanja na svetovalnem re-
ferendumu za ustanovitev četrtnih skupnosti v
Mestni občini Ljubljana dne 15. oktobra 2000 10753

BRASLOVČE

4229. Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov v Graj-
ski vasi 10755

DOL PRI LJUBLJANI

4230. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 10756

4231. Odlok o komunalnem prispevku za Občino Dol
pri Ljubljani 10756

GORIŠNICA

4232. Odlok o spremembah odloka o proračunu Ob-
čine Gorišnica za leto 2000 10760

4233. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zem-
ljišč v Občini Gorišnica 10760

GROSUPLJE

4234. Sklep o oblikovanju cen pogrebnih in pokopali-
ških storitev 10762

4235. Sklep o določitvi cene odvajanja in čiščenja od-
padnih in padavinskih voda ter višini prispevka
za števnino 10763

HAJDINA

4236. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Hajdina 10763

HORJUL

4237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Ob-
čini Horjul 10767

4238. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001 10767

IVANČNA GORICA

4239. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in
višini prispevka za števnino 10768

KOZJE

4240. Odlok o ustanovitvi Razvojne agencije “Sotla“ 10768

KRANJ

4241. Dogovor o ureditvi medsebojnih premoženjsko
pravnih razmerij v zvezi z delitvijo premoženja
bivše Občine Kranj na dan 31. 12. 1994 10768

KUNGOTA

4242. Sklep o določitvi cene programov predšolske
vzgoje v VIZ Kungota 10770

LAŠKO

4243. Poročilo Volilne komisije KS Vrh nad Laškim o
izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka na območju KS Vrh
nad Laškim 10771

LITIJA

4244. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajev-
nega samoprispevka za območje Krajevne skup-
nosti Hotič 10771

MEDVODE

4245. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 10772

4246. Odlok o organiziranju in izvajanju pomoči druži-
ni na domu in merilih za določanje plačil storitev 10773

MORAVSKE TOPLICE

4247. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in plačilih staršev v Javnem zavodu Vrtci
občine Moravske Toplice 10775

SEMIČ

4248. Sklep o javni razgrnitvi osnutka združitve naselij
Coklovca, Gaber, Kašča, Kot, Mladica, Sadinja
vas, Semič, Sela pri Semiču, Trata, Vavpča vas
in Vrtača v enovito naselje Semič in uvedbe ulič-
nega sistema v naselju Semič 10775
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SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI

4249. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 10776

4250. Odlok o spremembi odloka o proračunu Obči-
ne Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000 10776

4251. Sklep o lastni ceni za območje Občine Sv. Jurij
ob Ščavnici za vse kategorije porabnikov 10776

4252. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in na-
gradah članov delovnih teles občinskega sveta
ter članov drugih občinskih organov ter o po-
vračilih stroškov 10777

ŠENTJERNEJ

4253. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja EDŠ Eko-
loške družbe Šentjernej d.o.o. Šentjernej 10779

4254. Program priprave sprememb in dopolnitev pro-
storskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana Ob-
čine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do
leta 1990, za območje Občine Šentjernej (pro-
gramska zasnova za ureditveni načrt športno-
rekreacijskega centra Hipodrom) 10783

4255. Program priprave za ureditveni načrt športno-
rekreacijskega centra Hipodrom 10785

TIŠINA

4256. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter
urejanju pokopališč v Občini Tišina 10787

4257. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij na

katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini
Tišina 10790

TREBNJE

4258. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Trebnje 10790

4259. Odlok o razglasitvi domačije Občine 11 (Jurje-
va domačija) za kulturno-etnološki spomenik lo-
kalnega pomena 10791

4260. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi 10793

4261. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Treb-
nje za leto 2001 10793

TURNIŠČE

4262. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih po-
ti) v Občini Turnišče 10793

VRHNIKA

4263. Sklep o ukinitvi javnega dobra 10799

4264. Sklep o ukinitvi javnega dobra 10799

ŽELEZNIKI

4265. Odlok o spremembah odloka o proračunu Ob-
čine Železniki za leto 2000 10799

4266. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Občine Škofja Loka za obdobje 1986–2000
za območje Občine Železniki 10800

Nove telefonske številke

Spoštovani!
Nove telefonske številke: Tajništvo 01/ 425 14 19

Računovodstvo 200 18 60
Naročnine 425 23 57
Prodaja 200 18 38
Preklici 425 02 94
Faks 425 14 18

Uredništvo 425 73 08
Uredništvo (javni razpisi...) 200 18 66
Faks uredništvo 425 01 99

Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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UVELJAVLJANJE NOVIH
INSTITUTOV KAZENSKEGA
MATERIALNEGA
IN PROCESNEGA PRAVA
Raziskava Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani,
ki jo je vodil prof. dr. Ljubo Bavcon
– Sodišča skoraj nikoli niso izrekla varnostnega ukrepa odvzema vozniškega dovoljenja.

– Pričakovanja zakonodajalca, da bodo nove določbe v kazenski zakonodaji povečale
učinkovitost organov pravosodja, se niso uresničile.

– Delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti naj bi nadomestilo kratkotrajne
prostostne kazni, vendar je bilo za uveljavitev nove možnosti v štirih letih storjenega bore malo.

Raziskava o pravosodni praksi po sprejetju slovenskega kazenskega zakonika in zakona o
kazenskem postopku na področjih bagatelne in mladoletniške kriminalitete, varnosti cestnega
prometa in predkazenskega ter kazenskega postopka je kot ogledalo štiriletnega dela kazenskega
pravosodja. Podoba v ogledalu žal ni najlepša.
Morda bo z upoštevanjem ugotovitev raziskave, ki jo je v knjižni obliki založba Uradni list izdala s
finančno pomočjo Ministrstva za znanost in tehnologijo, lahko čez čas drugačna.

Cena: 8478 SIT z DDV 10529

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam
UVELJAVLJANJE NOVIH INSTITUTOV
KAZENSKEGA MATERIALNEGA IN PROCESNEGA
PRAVA Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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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 10531

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam
PREDPISI O DELOVNIH RAZMERJIH,
PLAČAH IN ZAPOSLOVANJU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor
in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV –
Naročnina za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava
Ljubljana,  Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770
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