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Na podlagi 75. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 408. člena
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29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in
36/00), 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje
rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica
(Uradni list RS, št. 1/95) izdaja Vlada Republike Slovenije
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4457.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–
Hrastnik, d.o.o.

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje
v zapiranju, d.o.o.

Na podlagi 75. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in
36/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik
Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.

1. člen
V uredbi o ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95) se črta peta alinea
12. člena uredbe.
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja družbe in njegovega namestnika imenuje in
razrešuje nadzorni svet za dobo 4 let.«
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem
družbe, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja; imenuje in razrešuje direktorja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o
čemer obvešča ustanovitelja.«
II. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V uredbi o ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95) se črta peta
alinea 11. člena uredbe.
2. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja podjetja in njegovega namestnika imenuje
in razrešuje nadzorni svet za dobo 4 let.«
3. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe;
skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost podjetja, njegova gospodarska gibanja; imenuje in razrešuje direktorja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja, o
čemer obvešča ustanovitelja.«
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II. KONČNA DOLOČBA

Uradni list Republike Slovenije
Št. 310-06/98-3
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Št. 310-07/98-6
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4459.

Uredba o nadomestilu dela stroškov za prevoze,
raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo
določene prevozne storitve v železniškem
prometu

Na podlagi 4. člena zakona o železniškem prometu
(Uradni list RS, št. 92/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

4458.

Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v
zapiranju, d.o.o.

Na podlagi 75. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 408. člena
zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93,
29/94, 45/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99 in
36/00), 2. člena zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Uradni list RS, št. 1/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe
o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica
v zapiranju, d.o.o.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V uredbi o ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o. (Uradni list RS, št. 42/95) se črta peta alinea
12. člena uredbe.
2. člen
Prvi odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja družbe in njegovega namestnika imenuje in
razrešuje nadzorni svet za dobo 4 let.«
3. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet opravlja nadzor nad poslovanjem
družbe, pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja; imenuje in razrešuje direktorja in opravlja druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o
čemer obvešča ustanovitelja.«
II. KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

UREDBO
o nadomestilu dela stroškov za prevoze,
raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo
določene prevozne storitve v železniškem
prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba ureja način uporabe kriterijev, pomen posameznega kriterija za presojo upravičenosti do državnih nadomestil ter postopek dodeljevanja državnih nadomestil prevoznikom, registriranim v Republiki Sloveniji, ki opravljajo
železniški prevoz potnikov v mednarodnem prometu, železniški prevoz blaga in/ali kombinirani prevoz.
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– državna nadomestila so izdatki ali zmanjšani prejemki
države, ki pomenijo korist za prevoznika – prejemnika državne pomoči in so namenjeni financiranju ali sofinanciranju
njihovih programov raziskav in stroškov naložb ter prevozov,
– prevoznik je javno podjetje, ki ga na podlagi zakona
ustanovi Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vlada), ali druga pravna oseba, katere pretežna dejavnost je
opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu in ki
zagotavlja vleko vlakov,
– prevozne storitve v železniškem prometu so prevoz
potnikov in/ali blaga v notranjem in mednarodnem prometu,
– druga vrsta prevoza je prevoz potnikov in/ali blaga v
prometnih sistemih, ki niso železniški,
– tarifa je akt prevoznika, ki vsebuje pogoje in cene
prevoza potnikov in blaga,
– stroški prevoza so dejanski stroški, ki nastanejo prevozniku pri izvajanju prevozne storitve,
– prihodki prevoza so finančna sredstva, ki jih prevoznik realizira s prodajo prevoznih storitev,
– javni interes na področju izvajanja prevoznih storitev
v železniškem prometu izkazuje država z zagotavljanjem javnih prevozov potnikov ali blaga, ki so pod enakimi pogoji
dostopni vsakomur,
– obveznost izvajanja prevoznih storitev je obveznost,
da mora prevoznik prevažati potnike ali blago po določenih
cenah ali pod določenimi pogoji.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
(javni interes)
Pristojni državni organ lahko prevozniku naloži, da mora pod določenimi pogoji zaradi javnega interesa opravljati
določene železniške prevozne storitve, čeprav jih ob upoštevanju lastnih poslovnih interesov ne bi.
Javni interes iz prvega odstavka tega člena je izkazan:
– z zagotavljanjem mobilnosti prebivalcev in prevoza
blaga,
– s preusmeritvijo prometa s ceste na železnico ob
upoštevanju okoljevarstvenega vpliva,
– z izvajanjem mednarodno sprejetih obveznosti v železniškem potniškem prometu,
– z vključevanjem Slovenije v mednarodne blagovne
prometne tokove.
4. člen
(državna nadomestila)
Država lahko nadomešča del stroškov prevoznikom iz
1. člena te uredbe za:
1. prevoze,
2. raziskave,
3. naložbe,
kadar so zagotovljena sredstva za te namene v letnem
proračunu resornega ministrstva, pri čemer se nadomestilo
lahko dodeljuje dokler kvota sredstev za te namene v tekočem letu ni porabljena.
II. KRITERIJI
5. člen
(kriteriji za presojo upravičenosti do nadomestil)
Kriteriji, na osnovi katerih pristojni organ presodi upravičenost do nadomestila dela stroškov prevoznikom iz
1. člena te uredbe, so naslednji:
1. javni interes,
2. možnost dostopa do drugih oblik prevoza, če gre za
prevoz potnikov ali blaga,
3. razlika med prihodkom na osnovi tarife in stroški
prevoznika,
4. razlika med prihodki, ki jih prevoznik lahko doseže
na trgu in dejanskimi stroški prevoza,
5. usmerjenost raziskovalnega dela v dolgoročno zasnovo razvoja slovenskega železniškega prometa, s poudarkom na uresničevanju nacionalnega programa razvoja javne
železniške infrastrukture,
6. vpliv naložbe na varnost železniškega prometa in na
kvalitativne ter kvantitativne možnosti, ki jih le-ta zagotavlja
uporabnikom.
6. člen
(način uporabe in pomen kriterijev za presojo
upravičenosti)
Za presojo upravičenosti do nadomestila dela stroškov
prevozov se uporabljajo kriteriji od 1. do 4. točke, za presojo upravičenosti do nadomestila dela stroškov za raziskave
kriterija iz prve in pete točke, za presojo upravičenosti do
nadomestila dela stroškov za naložbe pa kriterija iz 1. in
6. točke prejšnjega člena te uredbe.
Pomen posameznega kriterija za presojo upravičenosti
do nadomestila je določen z vrstnim redom kriterijev iz prejšnjega člena te uredbe.
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III. NADOMESTILO DELA STROŠKOV PREVOZOV
7. člen
(presoja upravičenosti)
Pri presoji upravičenosti do nadomestila dela stroškov
prevozov se upošteva predvsem:
– da za opravljanje prevoznih storitev obstaja javni interes,
– negativne posledice, ki bi z ukinitvijo tega prevoza
nastale.
8. člen
(dokazila)
Dokazila, ki jih mora prevoznik priložiti vlogi za nadomestilo dela stroškov prevozov so:
– izpisek iz registra,
– letno poročilo za preteklo leto, sprejeto skladno s
predpisi,
– letno računovodsko dokazilo za preteklo leto in/ali
polletno računovodsko dokazilo za tekoče leto o razliki med
donosi in odhodki pri opravljanju prevoznih storitev, za katere prosi za nadomestilo,
– prikaz metodologije zajemanja stroškov aktivnosti, ki
so nujno potrebne za opravljanje teh prevoznih storitev,
– ustrezen instrument zavarovanja vračila sredstev v
primeru nenamenske rabe sredstev,
– analiza, iz katere je razvidna možnost dostopa do
drugih oblik prevoza,
– potrdilo DURS, da ima plačane vse davke in prispevke.
9. člen
(višina nadomestila)
Nadomestilo dela stroškov prevozov krije negativno razliko med prihodki, ki jih prevoznik lahko doseže na trgu in
dejanskimi stroški prevoza do višine, s katero se prevozniku
zagotavlja enakopraven ekonomski položaj s prevozniki blaga in storitev v drugih vrstah prometa. Pri tem so dejanski
stroški prevoza tisti stroški, ki nastanejo pri prevozniku neposredno zaradi opravljanja prevoznih storitev.
IV. NADOMESTILO DELA STROŠKOV ZA RAZISKAVE
10. člen
(presoja upravičenosti)
Pri presoji upravičenosti do nadomestila dela stroškov
za raziskave se upošteva predvsem:
– da je raziskava namenjena proučevanju in uvajanju
učinkovitejših železniških prometnih sistemov in tehnologij,
s poudarkom na uresničevanju nacionalnega programa razvoja javne železniške infrastrukture,
– da je raziskava namenjena povečanju konkurenčnosti kombiniranega prevoza oziroma spodbujanju uporabe
sodobnih tehnologij v kombiniranem prevozu.
11. člen
(dokazila)
Dokazila, ki jih mora prevoznik priložiti vlogi za nadomestilo stroškov za raziskave so:
– izpisek iz registra,
– letno poročilo za preteklo leto, sprejeto skladno s
predpisi,
– opredelitev raziskave in njenih ciljev,
– predračun stroškov raziskave,
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– ustrezen instrument zavarovanja vračila sredstev v
primeru nenamenske rabe sredstev,
– potrdilo DURS, da ima plačane vse davke in prispevke.
12. člen
(višina nadomestila)
Višina nadomestila se določi skladno z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za te namene in skladno s
predpisi.
V. NADOMESTILO DELA STROŠKOV ZA NALOŽBE
13. člen
(presoja upravičenosti)
Pri presoji upravičenosti do nadomestila stroškov za
naložbe se upošteva:
– da gre za naložbe v razvoj smotrnejših železniških
prometnih sistemov in tehnologij,
– da gre za inovacijske projekte, ki spodbujajo preusmeritev prometa s cest na železnico,
– vpliv naložbe na varnost prometa,
– da gre za inovacijske projekte, ki prispevajo k povečanju uporabe kombiniranega prevoza,
– vpliv naložbe na kvalitativne in kvantitativne možnosti,
ki jih le-ta zagotavlja uporabnikom.
14. člen
(dokazila)
Dokazila, ki jih mora prevoznik priložiti vlogi za nadomestilo stroškov za naložbe so:
– izpisek iz registra,
– letno poročilo za preteklo leto, sprejeto skladno s
predpisi,
– izdelana študija upravičenosti,
– ustrezen instrument zavarovanja vračila sredstev v
primeru nenamenske rabe sredstev,
– potrdilo DURS, da ima plačane vse davke in prispevke.
15. člen
(višina nadomestila)
Višina nadomestila se določi skladno z višino razpoložljivih proračunskih sredstev za te namene in skladno s
predpisi.

Uradni list Republike Slovenije
Do nadomestila dela stroškov iz 3. člena te uredbe je
prevoznik upravičen, če je pri seštevku vrednotenja posameznih kriterijev dosegel vsaj 50% možnih točk.
Kolikor komisija ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za
nadomestitev dela stroškov prevozniku, Direkcija za železniški promet z upravičencem sklene pogodbo, s katero se
uredijo medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih
strank.
18. člen
(rok za odločanje komisije)
Komisija iz prejšnjega člena odloči o nadomestilu dela
stroškov v roku 30 dni od vložitve vloge prevoznika.
VII. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA NADOMESTILA
19. člen
(vodenje ločene računovodske evidence)
Prejemnik nadomestila, ki prejme nadomestilo skladno
z določbami te uredbe, je dolžan v času prejemanja nadomestila voditi ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča
ločen obračun za dejavnost, za katero prejema nadomestilo, ter preglednost uporabe sredstev iz naslova prejetega
nadomestila.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
20. člen
(začasno zadržanje uporabe določil uredbe)
Do polnopravnega članstva Republike Slovenije v
Evropski skupnosti se ne uporabljajo določila III. poglavja
uredbe (Nadomestilo dela stroškov prevozov) v delu, ki se
nanaša na kombinirani prevoz.
21. člen
(začetek veljavnosti uredbe)
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 426.00/2000-1
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije

VI. POSTOPEK
16. člen
(način dodeljevanja nadomestila)
Postopek dodeljevanja nadomestila mora biti opravljen
skladno s predpisi, ki urejajo proračunsko poslovanje, javna
naročila in dodeljevanje državnih pomoči.
17. člen
(komisija)
O zahtevi prevoznika za nadomestilo dela stroškov odloča komisija, ki jo na predlog direktorja Direkcije za železniški promet, s sklepom imenuje minister, pristojen za promet
in zveze.
Pristojnosti komisije so:
– predhodno ovrednotenje kriterijev, na osnovi katerih
se presoja upravičenost in določa višina nadomestila,
– presoja upravičenosti do nadomestila,
– določitev višine nadomestila.

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4460.

Dopolnitev akta o ustanovitvi javnega sklada
Republike Slovenije za razvoj malega
gospodarstva

Na podlagi prvega odstavka 57. člena zakona o javnih
skladih (Uradni list RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije na 23. seji dne 9. novembra 2000 sprejela

DOPOLNITEV AKTA
O USTANOVITVI
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj
malega gospodarstva

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
V Aktu o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 96/00)
se v poglavju XIV. Prehodne in končna določba doda 33a.
člen, ki se glasi:
“33.a člen
Do zagotovitve proračunskih sredstev za delo javnega
sklada se sredstva za izplačila iz prve in druge alinee
43. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00)
zagotavljajo iz prihodkov od financiranja iz namenskega premoženja javnega sklada.“.
2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Kraj
Pišece
Topla
Sv. Primož
Zaplana
Jelša
Konjšica
Podkraj
Lancova vas
Desenci

Občina
Brežice
Črna na Koroš.
Radlje ob Dravi
Vrhnika
Litija
Litija
Žalec
Videm
Destrnik

Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz
vodnih virov Piš-1/94, Topla, Gnamuš, Z-2/94,
J-1/96, KOV-1/98, Pd-1, GLV-1/00 in DEV-1/99
za oskrbo prebivalstva s pitno vodo

Na podlagi 23. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93 in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov
Piš-1/94, Topla, Gnamuš, Z-2/94, J-1/96, KOV1/98, Pd-1, GLV-1/00 in DEV-1/99 za oskrbo
prebivalstva s pitno vodo
1. člen
(predmet in obseg koncesije)
S to uredbo Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada) določa pogoje za podelitev koncesije za
izkoriščanje vode iz vodnih virov Piš-1/94, Topla, Gnamuš,
Z-2/94, J-1/96, KOV-1/98, Pd-1, GLV-1/00 in DEV-1/99
(v nadaljnjem besedilu: vodni viri):

Št. 408-06/98-24
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.

Vodni vir
Piš-1/94
Topla
Gnamuš
Z-2/94
J-1/96
KOV-1/98
Pd-1
GLV-1/00
DEV-1/99
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k.o.
Pišece
Topla
Brezovec
Zaplana
Liberga
Konjšica
Ponikva
Lancova vas
Svetinci

Y
5.550.940
5.482.271
5.513.920
5.441.310
5.491.274
5.499.973
5.510.665
5.565.450
5.569.788

X
5.096.200
5.149.144
5.165.220
5.091.654
5.098.202
5.105.218
5.131.063
5.138.023
5.150.902

Q (l/s)*
20
10
0,5
0,4
1,8
2
1,4
15
11

*Q = maksimalno dovoljeni odvzem v litrih na sekundo
2. člen
(pravice koncesionarja)
Koncesionar lahko izkorišča vodo iz vodnega vira iz
prejšnjega člena za potrebe oskrbe prebivalstva s pitno
vodo.
Oskrba prebivalstva s pitno vodo ima prednost pred
uporabo in gospodarskim izkoriščanjem vode za druge potrebe.
3. člen
(pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar)
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki je
določena, s strani občine, kjer se nahaja vodni vir, za izvajalca gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno
vodo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko
koncesija podeli tudi izvajalcu, ki ga je določila občina na
območju katere se bo izvajala oskrba prebivalstva s pitno
vodo, vodni vir pa se nahaja na območju druge občine.
4. člen
(okoljevarstveni pogoji)
Koncesionar mora poleg izpolnjevanja okoljevarstvenih
pogojev po zakonu zagotoviti še:

– ukrepe, da predvideni poseg v prostor ohrani obstoječe razmere v največji možni meri,
– ustrezno opremo in zaščito objektov in naprav vodnega vira,
– kontinuirane meritve načrpanih količin na vodnem viru,
– spremljanje kakovosti vode v vodonosniku,
– ukrepe, da ni ogrožena količina in kakovost ter naravna vloga vodnega vira.
Ukrepi in pogoji iz prejšnjega odstavka se lahko podrobneje določijo v upravnih aktih v zvezi s posegom v prostor.
5. člen
(omejitev koncesije)
Koncesionar mora omejiti oziroma začasno prenehati
izvajati koncesijo, če nastanejo posebne izredne razmere ali
višja sila, v skladu z načinom in pogoji, ki jih določi koncedent v skladu s predpisi.
6. člen
(čas trajanja koncesije)
Koncesija za izkoriščanje vode iz vodnega vira iz
1. člena te uredbe se podeli za dobo 30 let.
Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem podpisa
koncesijske pogodbe.
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Koncesija se lahko podaljša na način in pod pogoji,
določenimi v koncesijski pogodbi.
7. člen
(območje, na katero se nanaša koncesija)
Koncesije se nanašajo na izkoriščanje vodnih količin iz
vodnih virov, določenih s koordinatami iz 1. člena te uredbe.
Koncesionar lahko začne z izkoriščanjem vode, če so
za vodne vire iz 1. člena te uredbe določeni varstveni pasovi
za zavarovanje zalog vode v skladu s predpisi.
8. člen
(plačilo za koncesijo)
Koncesionar plačuje za koncesijo enkrat letno znesek
v višini 1% zmnožka celotne količine načrpane vode v preteklem letu in povprečne prodajne cene vode v Republiki
Sloveniji po državnih statističnih podatkih v istem letu in se
začne obračunavati z dnem začetka izkoriščanja vodnega
vira.
Plačilo za koncesijo iz prejšnjega odstavka se razdeli
med Republiko Slovenijo in občino, na območju katere se
nahaja vodni vir, in sicer v razmerju 20:80 v korist občine.
Prihodki iz drugega odstavka tega člena so vir občinskega proračuna in proračuna Republike Slovenije.
Način obračunavanja in plačevanja se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
9. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvršujejo pristojni inšpektorji.
10. člen
(razlogi in način prenehanja koncesije)
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije v skladu z zakonom,
– če koncesionar preneha opravljati javno službo oskrbe s pitno vodo,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje
uredijo s koncesijsko pogodbo.
11. člen
(način podelitve koncesije)
Za koncesionarja za izkoriščanje vodnih virov iz 1. člena te uredbe se brez javnega razpisa določijo izvajalci gospodarske javne službe za oskrbo prebivalstva s pitno vodo,
in sicer:
Izvajalec javne službe
Komunalno stanovanjsko
podjetje Brežice
Rudnik svinca in cinka Mežica
v zapiranju
Javno komunalno podjetje
Radlje ob Dravi

Vodni vir
Piš-1/94
Topla
Gnamuš

Uradni list Republike Slovenije
Komunalno podjetje Vrhnika
Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija
Javno komunalno podjetje Žalec
Komunalno podjetje Ptuj

Z-2/94
J-1/96; KOV-1/98
Pd-1
GLV-1/00; DEV-1/99

Koncesionarja določi Ministrstvo za okolje in prostor z
upravno odločbo.
Odločba o določitvi koncesionarja se ne sme izdati,
če vodni vir in njegova raba nista zajeta v veljavnem prostorskem izvedbenem aktu občine ali druge lokalne skupnosti.
Koncesionar je na podlagi odločbe o določitvi za koncesionarja upravičen začeti vse upravne postopke, povezane s
posegom v prostor, in opravljati druge investitorske posle.
Koncesionar mora v roku treh let od izdaje odločbe iz
drugega odstavka tega člena skleniti koncesijsko pogodbo,
sicer koncesija preneha veljati.
12. člen
(koncesijska pogodba)
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta Vlada Republike Slovenije.
V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko
pogodbo veljajo določbe uredbe.
13. člen
(veljavnost uredbe)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 328-04/2000
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4462.

Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti
podobnih dejavnosti

Na podlagi drugega odstavka 2. člena, drugega odstavka 3. člena in tretjega odstavka 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00 in 61/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

UREDBO
o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti
podobnih dejavnosti
1. člen
S to uredbo so določene dejavnosti, ki se v skladu z
določbo 5. člena obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94,

Uradni list Republike Slovenije
36/00 in 61/00) uvrščajo v listo A obrtnih dejavnosti in listo
B obrti podobnih dejavnosti.
Obrtne in obrti podobne dejavnosti so razvrščene v
posamezne razrede, določene z uredbo o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99).
2. člen
V listo A obrtnih dejavnosti se uvrščajo:
DA/15.11 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
–
Klanje živine in drobnice
–
Priprava in predelava mesa (brez izdelovanja
mesnih izdelkov)
DA/15.12 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
–
Priprava in predelava perutninskega mesa (brez
izdelovanja mesnih izdelkov)
DA/15.13 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa
–
Izdelovanje mesnih izdelkov
DA/15.81 Dejavnost pekarn
–
Izdelovanje kruha, svežega peciva in slaščic
DA/15.82 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
–
Izdelovanje prepečenca, peciva in suhih pekarskih izdelkov
–
Izdelovanje trajnih slaščic in kolačev
–
Izdelovanje sladkega in slanega trajnega peciva
DB/17.40 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
–
Izdelovanje tekstilnih izdelkov, razen oblačil
DB/18.10 Proizvodnja usnjenih oblačil
–
Izdelovanje oblačil iz usnja ali umetnega usnja
DB/18.22 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
–
Izdelovanje moške, ženske in otroške konfekcije
–
Krojaštvo po meri
–
Šiviljstvo po meri
DB/18.24 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
–
Izdelovanje klobukov in čepic
–
Izdelovanje krznenih pokrival
DB/18.30 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov
–
Strojenje, dodelava in plemenitenje krzna
–
Izdelovanje oblačil in različnih izdelkov iz naravnega in umetnega krzna
DC/19.10 Strojenje in dodelava usnja
–
Strojenje in dodelava usnja
DC/19.20 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov
–
Izdelovanje galanterije iz naravnega in umetnega usnja, plastike ter drugih materialov (kovčkov, torb itd.)
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DC/19.30 Proizvodnja obutve
–
Izdelovanje obutve za vse namene iz kakršnegakoli materiala po kakršnemkoli postopku
DD/20.30 Stavbno mizarstvo
–
Izdelovanje tramovja, letev in lesenega opaža
–
Izdelovanje vrat, oken, podbojev in njihovih pragov, stopnic, ograj...
–
Izdelovanje lesenih montažnih objektov in lesenih delov zanje
–
Izdelovanje lesenih rolet
DD/20.40 Proizvodnja lesene embalaže
–
Izdelovanje sodov in drugih sodarskih izdelkov
DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
–
Izdelovanje lesenih modelov in kalupov
DH/25.12 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila
–
Obnavljanje in protektiranje zunanjih gum za
vozila
DI/26.11
–

Proizvodnja ravnega stekla
Izdelovanje ravnega stekla, žično, barvno in matirano ravno in neobdelano steklo

DI/26.12
–

–

Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
Izdelovanje kaljenega in plastnega varnostnega
stekla
Izdelovanje steklenih zrcal
Izdelovanje več stenskih steklenih izolirnih predmetov
Brušenje in graviranje ravnega stekla

DI/26.13
–
–

Proizvodnja votlega stekla
Pihanje in oblikovanje stekla
Brušenje in graviranje votlega stekla

DI/26.15

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov
Izdelava vitražev

–
–

–
DI/26.30
–

Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic
Izdelovanje neognjevzdržnih talnih ali zidnih ploščic

DI/26.70
–

Obdelava naravnega kamna
Rezanje, obdelovanje in brušenje kamna za
uporabo v gradbeništvu, na pokopališčih, na
cestah, kot kritino...
Kamnoseška dela na surovem kamnu iz kamnoloma
Izdelovanje izdelkov iz naravnega kamna

–
–

DJ/27.51 Litje železa
–
Litje sive litine
DJ/27.52 Litje jekla
–
Litje jekla
DJ/27.53 Litje lahkih kovin
–
Litje lahkih kovin
DJ/27.54 Litje drugih neželeznih kovin
–
Litje drugih neželeznih kovin
–
Litje barvnih kovin
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DJ/28.11 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
–
Izdelava kovinskih konstrukcij in njihovih delov

DK/29.12 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
–
Mehanika, vzdrževanje in montaža črpalk in
kompresorjev

DJ/28.21 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev
–
Izdelovanje kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev (preko 300 l)

DK/29.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
–
Izdelovanje negospodinjskih električnih in drugih grelnih teles
–
Montaža, popravila in vzdrževanje industrijskih
oljnih gorilnikov

DJ/28.22 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje
–
Izdelovanje radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje

DK/29.22 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
–
Izdelovanje in montaža dvigalnih in transportnih
naprav
–
Vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav

DJ/28.30 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
–
Izdelovanje parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
–
Montaža in vzdrževanje parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje

DK/29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva
–
Izdelava hladilnih in ogrevalnih naprav, razen za
gospodinjstva
–
Montaža, popravila in vzdrževanje hladilnih in
ogrevalnih naprav, razen za gospodinjstva

DJ/28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
–
Izdelovanje kovanih izdelkov
–
Podkovsko kovaštvo

DK/29.31 Proizvodnja traktorjev
–
Popravilo traktorjev

DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin
–
Graviranje kovin
–
Toplotna obdelava jekel in ostalih kovinskih in
nekovinskih materialov s pomočjo električne
energije
–
Barvanje in druga površinska obdelava kovinskih izdelkov
DJ/28.52
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Splošna mehanska dela
Kleparstvo
Kovinorezkarstvo
Kovinostrugarstvo
Brušenje kovin
Varjenje kovin
Brušenje rezilnega orodja (brusilstvo)
Ključavničarstvo
Strojno ključavničarstvo
Obdelava kovin z odžiganjem (elektroerozija)

DJ/28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
–
Izdelovanje rezilnega orodja
DJ/28.62 Proizvodnja drugega orodja
–
Orodjarstvo
DJ/28.63 Proizvodnja ključavnic, okovja
–
Izdelovanje obešank, ključavnic, ključev in drugega okovja za vrata, pohištvo, vozila...
DJ/28.75 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
–
Izdelovanje opreme za pline
DK/29.11 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila
–
Popravila, vzdrževanje in montaža motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila
–
Izdelovanje ladijskih pogonskih strojev in njihovih delov
–
Popravila izven krmnih motorjev za čolne

DK/29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
–
Izdelovanje obdelovalnih strojev za obdelovanje raznih materialov
–
Izdelovanje strojev za zabijanje žebljev, sponk,
za mazanje lepila...
–
Izdelovanje strojev za varjenje ter trdo in mehko
lotanje
–
Izdelovanje vpenjalnih naprav za obdelovalce
ter orodja in posebnih nastavkov za obdelovalne stroje
DK/29.51 Proizvodnja metalurških strojev
–
Izdelovanje strojev in opreme za delo z vročimi
kovinami
–
Montaža, popravilo in vzdrževanje strojev in
opreme za delo z vročimi kovinami
DK/29.52 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
–
Izdelovanje elevatorjev in transporterjev za uporabo v jamah
–
Izdelovanje strojne opreme za vrtanje, rezanje,
prebijanje predorov
DK/29.53 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
–
Izdelovanje strojev za živilsko predelavo
–
Izdelovanje strojev za mlinarstvo
–
Izdelovanje strojev za pekarne in industrijo testenin
DK/29.54 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
–
Izdelovanje tekstilnih strojev
–
Izdelovanje strojev za dodelavo tkanin
–
Izdelovanje strojev za proizvodnjo ali dodelavo
klobučevine ali netkanih tekstilnih izdelkov
–
Izdelovanje usnjarskih in krznarskih strojev
DK/29.55 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
–
Izdelovanje strojev za proizvodnjo vlaknin
–
Izdelovanje strojev za proizvodnjo izdelkov iz
papirja in kartona

Uradni list Republike Slovenije
–

Montaža, popravila in vzdrževanje strojev za industrijo papirja in kartona

DK/29.60 Proizvodnja orožja in streliva
–
Popravila in vzdrževanje orožja
DK/29.72 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
–
Izdelovanje neelektričnih peči (pečarstvo)
DL/31.10 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev
–
Izdelovanje generatorjev in transformatorjev
–
Popravila in previjanje elektromotorjev
DL/31.20 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike
–
Vzdrževanje naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike
–
Izdelovanje naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike
DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
–
Izdelovanje svetlobnih znakov in napisov
–
Montaža in vzdrževanje svetlobnih znakov in
napisov
DL/31.61 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila
–
Izdelovanje električne opreme za stroje in vozila
DL/31.62 Proizvodnja druge električne opreme
–
Splošna elektromehanika
–
Elektromehanika za gostinsko opremo
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Vzdrževanje merilnih, kontrolnih in preizkuševalnih naprav za laboratorije

DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
–
Finomehanika optičnih instrumentov in poklicne fotografske opreme
–
Mehanika optičnih instrumentov
–
Izdelovanje stekel za očala in kontaktnih leč
–
Izdelovanje okvirjev za očala in kompletnih očal,
tudi sončnih, zaščitnih, korektivnih očal…
DL/33.50 Proizvodnja ur
–
Izdelovanje in sestavljanje ur
DN/36.11
–
–
–

Proizvodnja sedežnega pohištva
Izdelovanje sedežnega pohištva (tudi iz protja)
Tapeciranje vozil (avtotapetništvo)
Tapeciranje sedežnega pohištva (pohištveno tapetništvo)

DN/36.12 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega
–
Izdelovanje pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega
–
Izdelovanje pohištvene opreme za laboratorije
–
Izdelovanje pohištva za vrtce in šole
DN/36.13 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
–
Izdelovanje kuhinjskega pohištva, razen sedežnega

DL/32.20 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav
–
Elektromehanika za TT naprave
–
Montaža, popravilo in vzdrževanje telefonskih
in telegrafskih naprav

DN/36.14
–
–
–
–
–

Proizvodnja drugega pohištva
Izdelovanje pohištva za dnevne prostore
Izdelovanje pohištva za spalne prostore
Izdelovanje pohištva za otroške sobe
Izdelovanje pohištva za predsobe
Tapetniško dekoraterstvo

DL/32.30 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike
–
Popravilo in vzdrževanje profesionalnih avdio,
video in kino naprav

DN/36.22 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
–
Izdelovanje predmetov iz žlahtnih kovin in dragih ter poldragih kamnov (zlatarstvo)

DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov
–
Elektromehanika za elektromedicinske aparate
–
Izdelovanje ortopedskih pripomočkov, razen
očal
–
Popravila ortopedskih pripomočkov, razen očal
–
Izdelovanje ortopedske obutve in kopit
–
Popravilo ortopedske obutve in kopit

F/45.11
–

Rušenje objektov in zemeljska dela
Minerstvo (razstreljevanje skal)

F/45.21
–
–
–

DL/33.20 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno
krmiljenje
–
Finomehanika merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in
naprav, razen optičnih
–
Izdelovanje meril in markacij
–
Vzdrževanje meril in markacij
–
Izdelovanje in sestavljanje merilnih, kontrolnih
in preizkuševalnih naprav za laboratorije

–

Splošna gradbena dela
Gradnje individualnih objektov (visoke gradnje)
Splošna zidarska dela
Splošna gradbena dela pri nizkih gradnjah zunanja ureditev
Polaganje priključkov v zemlji (cevovodi), komunikacijske in energetske napeljave
Montaža in postavljanje montažnih konstrukcij

–
F/45.22
–
–
–
–

Postavljanje ostrešij in krovska dela
Postavljanje ostrešij
Krovska dela z opečnimi, betonskimi in salonit
kritinami
Krovska dela s pločevinastimi kritinami
Krovska dela z bitunimiziranimi kritinami (tegola) in izdelava ravnih streh
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F/45.23
–

F/45.24
–

F/45.25
–

Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
Nizke gradnje (dovozne ceste do objektov, funkcionalne površine objektov, okolja stavb, športni objekti - tenis igrišča ipd.)
Hidrogradnja in urejanje voda
Gradbena dela na manj zahtevnih hidrogradbenih objektih (prepusti, drenaže, urejanje vodotokov...)

–
–
–

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
Postavljanje enostavnih jeklenih elementov, ki
jih izvajalec ni sam izdelal
Krivljenje jeklene armature
Postavljanje dimnikov in peči
Druga manjša gradbena dela

F/45.31
–

Električne inštalacije
Elektroinštalaterstvo

F/45.33
–
–

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
Inštalacije za vodovod, plin in kanalizacijo
Inštalacije za centralno ogrevanje (inštalacije
ogrevalnih naprav) in prezračevanje
Popravilo, vzdrževanje in inštaliranje plinskih
aparatov in naprav
Inštalacije klima naprav in termoregulacij
Montaža in vzdrževanje solarnih naprav
Montaža in vzdrževanje radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje
Montaža, popravilo in vzdrževanje gospodinjskih bojlerjev in gorilnikov za centralno ogrevanje

–
–
–
–
–

F/45.34
–

Druge inštalacije pri gradnjah
Inštalacije v stavbah ali drugih gradbenih manj
zahtevnih objektih (razsvetljave in signalizacije
cest, železnic, letališč in pristanišč, drugje neomenjenih napeljav in opreme)
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G/52.482 Dejavnost cvetličarn
–
Izdelovanje cvetličnih aranžmajev, aranžiranje
daril in podobno
Sem spada tudi:
–
Prodaja na drobno: cvetja in drugega blaga, ki
se uporablja pri aranžiranju (npr. sveče, okrasni
lonci...) žalnih sveč, vaz in okrasnih loncev osebam, katerim se storitev tudi opravi
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
–
Dejavnost optikov: montaža, pripasovanje, prilagajanje in popravila očal
G/52.72
–
–

Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
Montaža, popravilo in vzdrževanje gospodinjskih električnih strojev in naprav
Popravila radijskih in TV sprejemnikov

G/52.73
–

Popravilo ur, nakita
Popravilo ur

H/55.30
–

Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov
Priprava in prodaja jedi in k njim naročenim
pijač v gostinskih obratih

K/72.50

–

Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav
Popravilo in vzdrževanje pisarniških in računskih strojev ter fotokopirnih naprav
Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme

K/74.30
–
–

Tehnični preizkusi in analize
Tehnični pregledi motornih vozil
Meritve dimne ali druge emisije kurišč

K/74.70
–

Čiščenje stavb
Pregledovanje in čiščenje kurilnih, dimnovodnih
in prezračevalnih naprav (dimnikarstvo)

K/74.81
–

Fotografska dejavnost
Komercialna in potrošniška fotografska produkcija in multivizija (izdelava fotografij za dokumente, šolo, poroke, ipd., fotografiranje v komercialne, založniške, modne, turistične namene, fotografiranje iz zraka)
Obdelava filmov (razvijanje prinesenih posnetkov, izdelava in povečava kopij iz takih filmov,
kaširanje, uokvirjanje in kopiranje fotografij ter
retuširanje starih fotografij)
Videosnemanje dogodkov
Montiranje videofilmov
Računalniška digitalna fotografija, snemanje,
obdelava in njihova montaža

–

F/45.41
–
–

Fasaderska in štukaterska dela
Fasaderska in štukaterska dela
Izdelava notranjih in zunanjih ometov

F/45.43
–
–

Oblaganje tal in sten
Polaganje keramičnih ploščic (keramičarstvo)
Oblaganje tal in sten z naravnim kamnom

–

F/45.44
–
–

Soboslikarska in steklarska dela
Pleskarstvo in soboslikarstvo
Črkoslikarstvo

–
–
–

G/50.20
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Mehanična popravila motornih vozil
Električna popravila motornih vozil
Redno servisiranje motornih vozil
Popravilo karoserij (avtokleparstvo)
Ličanje vozil (avtoličarstvo)
Popravilo delov motornih vozil
Pomoč motornim vozilom na cestah
Servis za testiranje avtomobilskih motorjev
Servis za nastavitev podvozij
Servis zavornih sistemov

G/50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles
–
Vzdrževanje in popravila motornih koles

O/93.01
–
–
–
O/93.02

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Čiščenje in popravila preprog, tekstilnih talnih
oblog in oblazinjenega pohištva
Kemično čiščenje, barvanje, beljenje in plemenitenje tekstilij
Kemično čiščenje in barvanje usnjenih predmetov in čiščenje krzna
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih
salonov

O/93.021 Dejavnost frizerskih salonov (frizerske storitve,
brivske storitve, manikiranje, ličenje)

Uradni list Republike Slovenije
O/93.022 Dejavnost kozmetičnih salonov (nega obraza in
telesa, depilacija in epilacija, ličenje, limfna drenaža in masaža z alternativnimi masažnimi tehnikami)
O/93.023 Dejavnost pedikerskih salonov (pedikura, manikura in refleksna masaža stopal)
O/93.04
–

Druge dejavnosti za nego telesa
Druge dejavnosti za nego telesa (turške kopeli,
saune in parne kopeli, solariji).

3. člen
V listo B obrti podobnih dejavnosti se uvrščajo:
A/01.12

Št.
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nega asfalta in bitumna, pridobivanje okrasnega kamna)
DA/15.11 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega
–
Priprava naravnih črev
DA/15.12 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa
–
Čiščenje in predelava perja
DA/15.20 Predelava in konzerviranje rib in proizvodnja
ribjih izdelkov
–
Konzerviranje rib, rakov, mehkužcev: zamrzovanje, globoko zamrzovanje, sušenje, dimljenje, soljenje, vlaganje v pločevinke
–
Proizvodnja izdelkov iz rib, rakov, mehkužcev:
kuhanih rib, ribjih filetov, kaviarja, nadomestkov
kaviarja...

–

Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik
Pridobivanje semen in sadik (semenarstvo)
Gojenje rož in drugih okrasnih rastlin (vrtnarstvo)
Gojenje gob

A/01.25
–

Reja drugih živali
Gojenje ptic

DA/15.32 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
–
Izdelovanje sadnih in zelenjavnih sokov

A/01.41

Storitve za rastlinsko pridelavo

DA/15.33
–
–
–

–
–

A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin (parkovno vrtnarstvo)
A/01.412
–
–
–

Storitve za rastlinsko pridelavo
Storitve s stroji za obdelavo zemlje in gnojenje
Storitve s stroji za setev in oskrbo pridelkov
Storitve s stroji za spravilo pridelkov

A/02.02
–
–

Gozdarske storitve
Gradnja vlak in gozdnih cest
Nakladanje in manipulacija z lesom

CA/10.30 Pridobivanje šote
–
Kopanje šote
–
Skepljanje šote
CB/14.11 Pridobivanje kamnin za gradbene namene
–
Odkopavanje, grobo obdelovanje in žaganje
kamnin v kamnolomih (marmor, granit, peščenjak...) za spomenike in zgradbe
CB/14.13 Pridobivanje skrilavcev
–
Pridobivanje skrilavcev
CB/14.21 Pridobivanje gramoza in peska
–
Pridobivanje in bagranje industrijskega peska,
peska za gradbene namene in gramoza
–
Lomljenje in drobljenje kamna, gramoza in peska
CB/14.22 Pridobivanje gline in kaolina
–
Kopanje in separiranje gline, ognjevzdržne gline in kaolina
–
Mletje gline
CB/14.50 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.
–
Pridobivanje različnih mineralov in materialov
(abrazivnih materialov, azbesta, kremenove fosilne moke, naravnega grafita, steatita-lojevca,
živca, dragih kamnov, kremena, sljude, narav-

DA/15.31 Predelava in konzerviranje krompirja
–
Predelava in konzerviranje krompirja

Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin
Kisanje zelja in repe
Luščenje in mletje orehov, mandljev itd.

DA/15.42 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob
–
Stiskanje jedilnega olja (oljarstvo)
DA/15.51 Mlekarstvo in sirarstvo
–
Izdelovanje mlečnih izdelkov
DA/15.52 Proizvodnja sladoleda
–
Izdelovanje sladoleda in drugih ledenih krem
DA/15.61 Mlinarstvo
–
Mletje žitaric
DA/15.71 Proizvodnja krmil
–
Mletje živinske krme
DA/15.72 Proizvodnja hrane za hišne živali
–
Izdelovanje hrane za hišne živali
DA/15.82 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic
–
Izdelovanje prepečenca in suhih pekarskih izdelkov
–
Izdelovanje skorij za pite in zavitkov
–
Izdelovanje oblatov in kornetov
DA/15.84 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
–
Izdelovanje bonbonov
–
Izdelovanje žvečilnega gumija
–
Konzerviranje orehov, sadnih in drugih delov
rastlin s sladkorjem
DA/15.85 Proizvodnja testenin
–
Izdelovanje testenin in rezancev
DA/15.86 Predelava čaja in kave
–
Praženje kave
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DA/15.87 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov
–
Izdelovanje začimb (in rdeče paprike)
–
Izdelovanje kisa

DB/17.53 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil
–
Izdelovanje netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil

DA/15.89 Proizvodnja drugih živil
–
Izdelovanje drugih živil

DB/17.54 Proizvodnja drugih tekstilij
–
Izdelovanje okrasne pozamenterije, kit, res, čopov
–
Izdelovanje tekstilne galanterije
–
Izdelovanje drugih tekstilnih izdelkov

DA/15.91 Proizvodnja žganih pijač
–
Kuhanje žganja
–
Izdelovanje drugih žganih pijač
DA/15.93 Proizvodnja vina iz grozdja
–
Proizvodnja vina iz grozdja

DB/17.71 Proizvodnja nogavic
–
Izdelovanje nogavic, tudi kratkih, in hlačnih nogavic

DA/15.96 Proizvodnja piva
–
Varjenje piva

DB/17.72 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil
–
Ročno in strojno pletiljstvo

DA/15.98 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač
–
Izdelovanje sodavice in drugih brezalkoholnih
pijač

DB/18.21 Proizvodnja delovnih oblačil
–
Izdelovanje delovnih in poklicnih oblačil

DB/17.10
–
–
–

–
–
–

Priprava in predenje tekstilnih vlaken
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa
Mikanje volne
Priprava in predenje mikanke iz vlaken volnenega tipa
Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa
Priprava in predenje vlaken lanenega tipa
Sukanje in priprava naravne svile ter sukanje in
teksturiranje sintetične ali umetne filamentne
preje
Izdelovanje šivalnih sukancev
Premotavanje in vpredenje sukanca
Predelava konopljenih in lanenih stebel

DB/17.20
–
–
–
–
–
–

Tkanje tekstilij
Tkanje preje bombažnega tipa
Tkanje preje tipa volnene mikanke
Tkanje preje tipa volnene česanke
Tkanje preje tipa svile
Tkanje druge tekstilne preje
Izdelovanje sukna za narodne noše

–
–
–

DB/18.22
–
–
–

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
Izdelovanje narodnih noš
Krojaštvo za obleke iz domačega sukna
Šivanje konfekcijskih izdelkov in obšivanje

DB/18.23 Proizvodnja spodnjega perila
–
Izdelovanje spodnjega perila
–
Izdelovanje steznikov in pasov
DB/18.24 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
–
Izdelovanje garnitur za dojenčke, športnih kombinezonov, trenirk, smučarskih oblek, kopalk...
–
Izdelovanje drugih oblačilnih dodatkov (rokavic, pasov, šalov, pentelj, kravat, mrežic za lase
itd.)
–
Izdelovanje obutve iz tekstilnega materiala brez
nalepljenih podplatov
DC/19.20 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov
–
Jermenarstvo in sedlarstvo

DB/17.30 Plemenitenje tekstilij
–
Plisiranje tkanin
–
Slikanje tekstilij

DC/19.30 Proizvodnja obutve
–
Izdelovanje delov za obutev (gornjikov, notranjikov, podplatov, pet, opetnikov...)
–
Izdelovanje lesene obutve in kopit
–
Izdelovanje opank
–
Izdelovanje copat (iz netekstilnih materialov)
–
Izdelovanje vložkov za čevlje

DB/17.40
–
–
–
–
–
–
–
–

DD/20.10
–
–
–
–
–
–

–

Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Izdelovanje jader
Izdelovanje odej
Izdelovanje zaves, gobelinov, senčil za svetilke
Izdelovanje tapiserij in makramejev
Izdelovanje tekstilnega dela električnih odej
Izdelovanje senčil (rolet, baldahinov itd.)
Izdelovanje avtomobilskih prevlek in ponjav
Izdelovanje prekrival za druge namene (pohištvo, stroji...)
Izdelovanje tekstilne embalaže

DB/17.51 Proizvodnja preprog in talnih oblog
–
Izdelovanje tekstilnih preprog
DB/17.52 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež
–
Izdelovanje vrvi in pletenje mrež iz vrvi

Žaganje in skobljanje lesa ter impegniranje lesa
Žaganje drv za kurjavo
Žaganje in skobljanje lesa
Površinska in globinska zaščita lesa z lazurami
Izdelovanje briketov
Izdelovanje železniških pragov
Izdelovanje lesne moke in sekancev

DD/20.20 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč
–
Izdelovanje furnirja
DD/20.40 Proizvodnja lesene embalaže
–
Izdelovanje lesenih obojev, zabojev in podobne
embalaže
–
Izdelovanje lesenih palet in nakladalnih desk

Uradni list Republike Slovenije
–
–

Izdelovanje kadi, čebrov itd.
Izdelovanje lesenih kolutov

Št.

–
–

DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
–
Izdelovanje lesnostrugarskih izdelkov (lesenih
ročajev za orodje, metle in krtače, obešalnikov
in drugih predmetov iz struženega lesa)
–
Izdelovanje drugih lesenih izdelkov
–
Izdelovanje lesnorezkarskih izdelkov (kopit, stojal...)
–
Izdelovanje lesenih izdelkov za gospodinjstvo
(suha roba)
–
Izdelovanje lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov
–
Rezbarstvo in pozlaterstvo
–
Izdelovanje intarzij in inkrustacij (sestavljanje in
vdelovanje lesenih in drugih okraskov v les)
–
Izdelovanje okvirjev in uokvirjanje slik
–
Izdelovanje pogrebne opreme (krst in podobnih predmetov)
–
Izdelovanje drobne lesene embalaže (škatlic in
podobnih predmetov)
–
Izdelovanje lesenih ogrodij
–
Izdelovanje predmetov iz furnirja
DD/20.52 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
–
Izdelovanje košar in podobnih pletarskih izdelkov
–
Izdelovanje predmetov iz trsja, ličja, rafije, slame
–
Izdelovanje zamaškov iz plute
DE/21.21 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
–
Izdelovanje predmetov in embalaže iz kartona
–
Proizvodnja papirnih vreč in vrečk
–
Izdelovanje modelov (form) za izsek embalaže,
etiket itd.
–
Izdelovanje drobne embalaže iz kartona
DE/21.22 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
–
Izdelovanje gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
DE/21.23 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
–
Izdelovanje pisarniških potrebščin iz papirja
DE/21.25 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
–
Izdelovanje okrasnih in drugih predmetov iz papirja
–
Izdelovanje drugih izdelkov iz papirja in kartona
DE/22.22 Drugo tiskarstvo
–
Izdelovanje vizitk
–
Izdelovanje reklamnih prospektov, katalogov,
poslovnih obrazcev in podobno
DE/22.23 Knjigoveštvo in dodelava tiskanih materialov
–
Spenjanje, sortiranje papirja, rokovnikov itd.
DE/22.24 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
–
Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za
tisk s ploskve (litografske plošče)
–
Priprava in izdelovanje tiskovnih sestavkov za
ofsettisk

–
–
–
–
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Priprava in izdelovanje tiskovnih
visoki tisk (cinkove plošče)
Priprava in izdelovanje tiskovnih
sitotisk
Priprava in izdelovanje tiskovnih
tampotisk
Priprava in izdelovanje tiskovnih
toplotni tisk s folije
Priprava in izdelovanje tiskovnih
bakrotisk
Računalniška priprava za tisk

sestavkov za
sestavkov za
sestavkov za
sestavkov za
sestavkov za

DE/22.25 Druge s tiskarstvom povezane storitve
–
Druge grafične dejavnosti
DG/24.12 Proizvodnja barvil in pigmentov
–
Izdelovanje zemeljskih barvil
DG/24.14 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
–
Izdelovanje sirišč
–
Izdelovanje oglja
DG/24.20 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
–
Izdelovanje dezinfekcijskih sredstev
DG/24.42 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
–
Predelovanje zdravilnih zelišč v farmacevtske
namene
DG/24.51 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev
–
Proizvodnja čistilnih sredstev
DG/24.52 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
–
Izdelovanje sredstev za osebno nego in ličenje
G/24.63
–

Proizvodnja eteričnih olj
Izdelovanje eteričnih olj in živilskih arom

DG/24.66 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
–
Izdelovanje kemičnih sredstev in mešanje kemikalij
–
Izdelovanje tehničnih maziv, olj in sredstev za
gospodinjstvo
DH/25.13 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
–
Izdelovanje drugih izdelkov iz gume
DH/25.21 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
–
Izdelovanje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
DH/25.22
–
–
–

Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
Izdelovanje črev iz umetnih snovi
Varjenje pvc folije
Izdelovanje embalaže iz plastičnih mas

DH/25.23 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
–
Izdelovanje izdelkov za gradbeništvo
DH/25.24 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
–
Sestavljanje plastičnih izdelkov
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–
–

Izdelovanje raznih plastičnih izdelkov
Metaliziranje predmetov iz plastičnih mas (kovinoplastika)

DI/26.15

Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov
Izdelovanje drugih predmetov iz stekla
Izdelovanje tehničnih steklenih izdelkov za laboratorije

–
–

Uradni list Republike Slovenije
–

Izdelovanje izdelkov iz različnih mineralnih
snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote
ali grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz
grafita)...

DJ/28.40 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
–
Umetno kovaštvo
DJ/28.51 Površinska obdelava in prekrivanje kovin

DI/26.21
–

Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
Izdelovanje gospodinjske in okrasne keramike

DI/26.25
–

Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
Izdelovanje lončenih izdelkov (lončarstvo)

DI/26.40

Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo
Izdelovanje neognjevzdržnih gradbenih materialov na osnovi gline (opeke, strešnikov, dimniških nastavkov, dimnih tuljav, dimovodnih cevi
in kanalov)

–

DI/26.52
–

Proizvodnja apna
Izdelovanje žganega apna, gašenega apna in
hidravličnega apna

DI/26.61
–

Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
Izdelovanje izdelkov iz litega betona, cementa
ali umetnega kamna za gradbeništvo (proizvodnja strešnikov, tlakovcev, zidakov, plošč, delov
sten, cevi, stebrov...)
Izdelovanje montažnih gradbenih komponent iz
cementa, betona ali umetnega kamna za uporabo v gradbeništvu

–

DI/26.62
–

Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
Izdelovanje izdelkov iz mavca za gradbeništvo
(plošč, oblog in opažev)

DI/26.65
–

Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
Izdelovanje gradbenih materialov iz rastlinskih
snovi (lesne volne, slame, trstike, ločja), vezanih s cementom, mavcem ali drugim mineralnim vezivom
Izdelovanje izdelkov iz celuloznih vlaken, vezanih s cementom, ali podobnih materialov (valovitih in drugih plošč, panelnih plošč, strešnikov, kanalizacijskih in drugih cevi, rezervoarjev,
korit, kadi, izlivov, vrčev, pohištva, opreme,
okenskih okvirov...)

–

DI/26.66
–

Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
Izdelovanje drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca ali umetnega kamna (izdelovanje kipov, klopi, opreme, ploskih in visokih reliefov,
vaz, cvetličnih loncev...)

DI/26.81
–
–

Proizvodnja brusilnih sredstev
Izdelovanje brusilnih sredstev (papirja in platna)
Izdelovanje mlinskih kamnov

DI/26.82

Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
Izdelovanje nekovinskih mineralnih oblačil, pokrival, obutve, vrvi, trakov...

–

DJ/28.511 Prekrivanje kovin s kovino
–
Galvanizacija kovin
–
Kositrenje, cinkanje
DJ/28.512
–
–
–
–

Druga površinska in toplotna obdelava kovin
Emajliranje
Eluksuranje kovin
Plastificiranje kovinskih predmetov
Ličanje kovin

DJ/28.52 Splošna mehanična dela
–
Strojno čiščenje kovin (peskanje, enostavno
brušenje)
–
Razrez pločevine, enostavno preoblikovanje
pločevine
DJ/28.61 Proizvodnja rezilnega orodja
–
Nožarstvo
DJ/28.63 Proizvodnja ključavnic, okovja
–
Izdelovanje ključavnic in ključev, razen hitrega
oblikovanja ključev strankam na kraju samem
DJ/28.71 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
–
Izdelovanje jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod (do 300 l)
DJ/28.72 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin
–
Izdelovanje pločevink za prehrambene izdelke,
tub in škatel
–
Izdelovanje kovinskih zapiral, pokrovov, zamaškov
DJ/28.73 Proizvodnja izdelkov iz žice
–
Žično pletarstvo in sitarstvo
DJ/28.75
–
–
–
–
–
–
–

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov
Izdelovanje ladijskih vijakov in sider
Izdelovanje napisnih plošč
Izdelovanje registrskih tablic za motorna vozila
Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov
Izdelovanje predmetov iz bakra in drugih materialov
Izdelovanje kovinske galanterije
Izdelovanje pasarskih in podobnih izdelkov

DK/29.13 Proizvodnja pip in ventilov
–
Popravila, vzdrževanje in montaža pip in ventilov
DK/29.14 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije
–
Popravila, vzdrževanje in montaža ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
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DK/29.21 Proizvodnja peči in gorilnikov
–
Popravilo industrijskih peči

DL/31.30 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic
–
Izdelovanje izoliranih električnih kablov in žic

DK/29.23 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav
–
Izoliranje hladilnih in ogrevalnih naprav, razen
za gospodinjstva

DL/31.40 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij
–
Izdelovanje akumulatorjev, primarnih členov in
baterij
–
Polnjenje in popravilo akumulatorjev

DK/29.24
–
–
–
–
–

Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo
Izdelovanje tehtnic
Popravilo tehtnic
Izdelovanje naprav za filtriranje in čiščenje tekočin in plinov
Izdelovanje naprav za brizganje in razprševanje
tekočin in prahu: pištol, gasilnih aparatov, naprav za peskanje, naprav za čiščenje s paro...
Popravila in vzdrževanje gasilnih aparatov

DK/29.32 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev
–
Popravilo poljedelskih in živinorejskih strojev,
razen traktorjev
DK/29.40 Proizvodnja obdelovalnih strojev
–
Izdelovanje ročnih orodij z vgrajenim motorjem
ali na pogon s stisnjenim zrakom
–
Montaža, popravila in vzdrževanje obdelovalnih
strojev
DK/29.51 Proizvodnja metalurških strojev
–
Izdelovanje valjalnih strojev in valjev za te stroje
–
Montaža, popravila in vzdrževanje metalurških
strojev
DK/29.52 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
–
Izdelovanje strojne opreme za obdelavo mineralov s sejanjem, razvrščanjem, separiranjem...
–
Izdelovanje mešalnikov za beton in malto
–
Izdelovanje strojev za odstranjevanje zemlje
(plugov, separatorjev, ravnalnikov, strojnih
žlic...)
–
Izdelovanje žlic za buldožerje in nakladalnike
–
Montaža, popravila in vzdrževanje rudarskih in
gradbenih strojev
DK/29.53 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
–
Izdelovanje stiskalnic za grozdje, sadje...
–
Izdelovanje strojev za obdelavo različnih prehrambenih izdelkov
–
Izdelovanje opreme za pripravo hrane v hotelih
in restavracijah
–
Montaža in servis strojev za živilsko in tobačno
industrijo
DK/29.54 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
–
Izdelovanje pomožnih strojev ali opreme za tekstilne stroje
–
Izdelovanje šivalnih glav in igel za šivalnike
–
Montaža in servis strojev za tekstilno, oblačilno
in usnjarsko industrijo

DL/31.50 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
–
Izdelovanje opreme za razsvetljavo in električnih svetilk
–
Izdelovanje lestencev, namiznih, pisarniških ali
stoječih svetilk, svetilk za nočno omarico (električnih in neelektričnih)
DL/31.62 Proizvodnja druge električne opreme
–
Izdelovanje izdelkov elektrokovinske galanterije
–
Izdelovanje druge električne opreme
–
Izdelovanje delov za elektronaprave
DL/32.10 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent
–
Izdelovanje tiskanih vezij
–
Izdelovanje elektronskih delov
DL/33.10 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
ortopedskih pripomočkov
–
Popravilo medicinskih instrumentov
–
Izdelovanje medicinske opreme
DL/33.40 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
–
Izdelovanje, sestavljanje in vzdrževanje optičnih instrumentov
DM/34.20 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic
–
Izdelava in opremljanje bivalnih prikolic
–
Popravila in vzdrževanje bivalnih prikolic in bivalnih nadgradenj
DL/34.30 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje
–
Izdelovanje delov in opreme za motorna vozila
DM/35.12 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport
–
Izdelovanje in popravilo čolnov in drugih plovil
DM/35.43 Proizvodnja vozil za invalide
–
Izdelovanje invalidskih vozičkov s pogonom ali
brez njega
–
Izdelovanje delov in opreme za invalidske vozičke

DK/29.56 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
–
Izdelovanje kovinskih modelov

DM/35.50 Proizvodnja drugih vozil
–
Izdelovanje samokolnic, prtljažnih vozičkov, ročnih vozičkov, ciz
–
Izdelovanje vprežnih vozil

DL/31.10 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev
–
Izdelovanje - navijanje tuljav

DN/36.14 Proizvodnja drugega pohištva
–
Restavriranje pohištva
–
Luženje in lakiranje pohištvene opreme
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DN/36.15 Proizvodnja žimnic
–
Izdelovanje nosilcev za žimnice
–
Izdelovanje žimnic (žimnic, opremljenih z vzmetmi ali z drugimi materiali, posteljnih vložkov iz
penaste gume ali penaste plastike)
DN/36.30
–
–
–

Proizvodnja glasbil
Izdelovanje glasbenih instrumentov
Popravilo glasbil
Izdelovanje strun

DN/36.40 Proizvodnja izdelkov za šport
–
Izdelovanje športne opreme in predmetov za
šport v dvoranah in na prostem
DN/36.50 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač
–
Izdelovanje lutk, punčk, medvedkov itd. in dodatkov zanje
–
Izdelovanje različnih igrač s kolesi, namenjenih
za vožnjo, tudi triciklov
–
Izdelovanje glasbil - igrač
–
Izdelovanje različnih namiznih družabnih iger
–
Izdelovanje igralnih kart
–
Izdelovanje miz, igralnih avtomatov z žetoni,
opreme za igre na srečo, opreme za avtomatska kegljišča in bowling
–
Izdelovanje elektronskih in videoiger
–
Izdelovanje različnih modelov za igro, npr. električnih vlakcev, elementov za sestavljanje
–
Izdelovanje sestavljank itd.
DN/36.61 Proizvodnja bižuterije
–
Izdelovanje umetnih biserov in nakita iz drugih
materialov
DN/36.62 Proizvodnja metel in krtač
–
Izdelovanje metel, slikarskih in drugih čopičev,
metel, vgrajenih v stroje, ročnih mehanskih pometal, pripomočkov za brisanje prahu in tal,
pleskarskih blazinic, valjčkov, brisalcev za steklo in drugih krtač, metel, ščetk...
–
Izdelovanje krtač za čiščenje čevljev in obleke
DN/36.63
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Proizvodnja drugih izdelkov
Izdelovanje štampiljk
Lasničarstvo
Izdelovanje panjev in umetnega satja za čebele
Izdelovanje reliefov in maket
Izdelovanje okrasnih predmetov iz različnih materialov
Svečarstvo
Izdelovanje umetnega cvetja
Voskarstvo in lectarstvo
Izdelovanje dežnikov in sončnikov
Izdelovanje modelov za ročna dela
Izdelovanje krojaških in izložbenih lutk in drugih
reklamnih predmetov
Izdelovanje open iz črev
Predelava živalskih dlak, trave, cunj za tapetništvo
Izdelovanje turističnih spominkov
Prepariranje in gačenje živali
Izdelovanje predmetov umetne obrti

DN/37.10 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
–
Reciklaža (regeneriranje) kovinskih ostankov in
odpadkov
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DN/37.20 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
–
Reciklaža (regeneriranje) nekovinskih ostankov
in odpadkov
–
Reciklaža plastičnih mas
F/45.21
–
–

Splošna gradbena dela
Montaža gradbenih elementov
Restavriranje stavb

F/45.22
–

Postavljanje ostrešij in krovska dela
Izvajanje hidroizolacij

F/45.23

Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov
Asfaltiranje (funkcionalnih površin, dvorišč)

–
F/45.25
–
–
–
–

Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
Gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov (pri manjših objektih)
Vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov
Zidanje in polaganje betonskih izdelkov in robnikov
Postavljanje in razstavljanje delovnih odrov in
ploščadi

F/45.32
–

Izolacijska dela
Toplotne, zvočne, vibracijske in podobne izolacije

F/45.33
–

Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
Popravilo, vzdrževanje in inštaliranje vodovodnih instalacij
Popravilo in vzdrževanje inštalacij za centralno
ogrevanje

–
F/45.34
–
–
F/45.42
–
–
–
–
–
F/45.43
–
–

Druge inštalacije pri gradnji
Vgrajevanje in popravila senčil (rolet, žaluzij,
baldahinov...)
Vzdrževalna dela na stanovanjskih in drugih objektih
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
Vgrajevanje in popravila vrat, oken, vratnih podbojev in okenskih okvirjev, ki jih ni izdelal izvajalec
Vgrajevanje in popravila kuhinjske in stanovanjske opreme, ki je ni izdelal izvajalec
Vgradnja in popravila stopnic, ki jih ni izdelal
izvajalec
Vgradnja in popravila opreme za trgovine, poslovne prostore in podobno iz lesa in drugih
materialov, ki jih ni izdelal izvajalec
Notranja zaključna dela, kot so stropovi, leseni
opaži, premične pregrade itd.

–
–

Oblaganje tal in sten
Polaganje kamnov in kock
Oblaganje tal in sten z umetnim kamnom (teracerstvo)
Oblaganje sten in stropov s tapetami
Oblaganje tal in sten z mehkimi oblogami (topli
podi, pluta, tekstil...)
Brušenje in lakiranje parketa
Polaganje parketa in drugih lesenih talnih oblog

F/45.44
–
–

Soboslikarska in steklarska dela
Rezanje stekla
Zasteklevanje (slik, vrat, oken, vitrin itd.)

–
–
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F/45.45
–
–
–
–
F/45.50
–
–
–
–

G/50.20
–
–
–
–
–
–
–

Druga zaključna gradbena dela
Inštaliranje zasebnih kopalnih bazenov
Čiščenje s paro, peskanje fasad in druga dela v
zvezi z zunanjostjo zgradb
Druga dopolnilna in zaključna gradbena dela
Čiščenje novogradenj pred prevzemom
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljavci strojev
Storitve z izkopno transportnimi stroji za zemeljska dela
Storitve s stroji za planiranje in profiliranje terena
Storitve s stroji za nabijanje terena
Storitve s stroji za proizvodnjo komprimiranega
zraka s pnevmatskimi orodji za vrtanje, izkop in
rušenje
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
Popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev pri kolesih motornih vozil ter uravnovešanje
Vgrajevanje delov in dodatne opreme v motorna vozila
Pranje in poliranje motornih vozil
Protikorozijska zaščita motornih vozil
Vleka motornih vozil
Popravilo hladilnikov za motorna vozila
Servis izpušnih sistemov (razen katalizatorjev)

G/52.71
–

Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
Popravila škornjev, čevljev, potovalne galanterije in podobnih predmetov iz drugih materialov

G/52.74
–
–
–
–
–
–
–
–

Druga popravila
Popravilo dežnikov
Popravila in vzdrževanje koles ter njihovih delov
in opreme
Hitra izdelava ključev
Krpanje, obšivanje in manjša popravila oblačil
Popravilo nogavic
Montaža vezi na smuči in servisiranje smuči
Popravila izdelkov za šport
Uglaševanje glasbil

H/55.10
–

Dejavnost hotelov in podobnih obratov
Dejavnost penzionov

H/55.30

Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov

H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
–
Priprava in prodaja raznovrstnih jedi ter k njim
naročenih pijač, ki so postrežene za gostinsko
mizo
H/55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij
–
Priprava in prodaja praviloma hitro pripravljenih
jedi in pijač (v samopostrežnih restavracijah, v
lokalih s hitro pripravljeno hrano, v specializiranih restavracijah)
H/55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
–
Priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi in pijač v slaščičarnah in kavarnah
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H/55.304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov
–
Pečenje in prodaja semen, oreškov, plodov
(pop corn)
–
Priprava in prodaja burekov
–
Prodaja pijač na prevoznih sredstvih
–
Prodaja sladoleda iz avtomatov
–
Oskrba s hrano v jedilnih vagonih, ladijskih restavracijah
I/60.21
–

Drug kopenski potniški prevoz na rednih linijah
Prevoz potnikov v linijskem cestnem prometu

I/60.22
–

Dejavnost taksistov
Dejavnost taksistov

I/60.23
–

Drug kopenski potniški prevoz
Prevoz potnikov v izvenlinijskem (čarterskem)
prometu
Turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili

–
I/60.24
–
–

Cestni tovorni prevoz
Prevoz blaga s tovornimi motornimi vozili s priklopniki ali brez njih
Prevoz tovora z vprežnimi vozili

I/61.10
–

Pomorski promet
Izletništvo in razgledovanje s čolni po morju

I/61.20
–

Promet po rekah, jezerih, prekopih
Prevoz potnikov ali blaga po rekah, jezerih, prekopih

K/71.40
–

Izposojanje izdelkov široke porabe
Izposojanje čolnov za razvedrilo (sandolinov,
pedolinov itd.)
Izposojanje koles
Izposojanje športne opreme

–
–
K/74.70
–

–

Čiščenje stavb
Notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje
pisarn, tovarn, trgovin, uradov in drugih poslovnih zgradb ter stanovanjskih blokov
Čiščenje oken
Čiščenje bojlerjev
Čiščenje vlakov, avtobusov, letal...
Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija zgradb,
ladij, vlakov...
Čiščenje rezervoarjev za tekoča goriva

K/74.81
–

Fotografska dejavnost
Storitve s fotografskimi avtomati

K/74.82
–
–
–
–
–

Pakiranje
Zavijanje daril in paketov
Pakiranje raznih predmetov
Etiketiranje
Termopakiranje
Vakuumsko pakiranje

K/74.83

Tajniška dela in prevajanje

–
–
–
–

K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
–
Razmnoževanje, fotokopiranje, prepisovanje in
birotehnika
K/74.84

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
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K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
–
Modno kreiranje tkanin, oblačil za konfekcijo in
trikotažo
–
Aranžiranje izložb in drugih prostorov (notranja
dekoracija in aranžerstvo)
O/90.00

Odstranjevanje odpadkov in odplak; druge dejavnosti javne higiene

O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov
–
Zbiranje različnih vrst odpadkov, smeti, ostankov
–
Odvoz odpadkov
–
Odvoz odpadkov iz smetnjakov na javnih površinah
–
Odstranjevanje ruševin
O/90.002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
–
Odstranjevanje odpadkov s sežiganjem ali drugače
–
Stiskanje odpadkov
–
Odlaganje odpadkov na zemljišča ali v vodo,
zakopavanje ali podoravanje odpadkov

Uradni list Republike Slovenije
O/93.05
–
–
–

4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 76/94).
5. člen
Pravne ali fizične osebe, ki ob uveljavitvi te uredbe že
opravljajo dejavnosti, ki so po tej uredbi uvrščene v listo A
obrtnih dejavnosti ali listo B obrti podobnih dejavnosti, morajo svojo dejavnost uskladiti s to uredbo v roku enega leta
od uveljavitve te uredbe.
6. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-03/2000-1
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

O/90.003 Ravnanje s posebnimi odpadki
–
Ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja ter čiščenje onesnažene prsti
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav
–
Odstranjevanje komunalnih odplak s pomočjo
odvodnih cevi in kanalizacije ali drugače in njihovo prečiščevanje in odlaganje
–
Odstranjevanje odpadnih voda z razredčevanjem, precejanjem in filtriranjem, usedanjem,
prečiščevanjem mulja in drugimi postopki
–
Vzdrževanje odtočnih kanalov
–
Praznjenje in čiščenje septičnih jam, rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč
–
Obravnavanje odpadnih voda iz bazenov in industrijskih obratov
O/90.005 Druge dejavnosti javne higiene
–
Pometanje in pranje ulic, cest, parkirišč
–
Odstranjevanje snega in ledu z glavnih cest,
letališč, posipavanje soli ali peska
O/92.31
–
–

Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Slikanje na porcelan, steklo in keramiko
Restavriranje umetnin

O/93.01
–
–

Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
Pranje in likanje tekstilij (perila, oblačil…)
Zbiranje perila za kemično čiščenje, pranje in
likanje
Krpanje in manjša popravila oblek ali drugih
tekstilnih predmetov, če so opravljena skupaj s
čiščenjem

–

O/93.03
–

Pogrebna dejavnost
Pogrebna dejavnost

O/93.04
–

Druge dejavnosti za nego telesa
Dejavnost fitness centrov

Druge storitvene dejavnosti
Čiščenje obutve
Storitve postreščkov
Delo z osebnimi tehtnicami.

4463.

Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju
Javnega podjetja Elektro – Slovenija, p.o., v
Javno podjetje Elektro – Slovenija, d.o.o.

Na podlagi 25. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) izdaja Vlada Republike
Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o preoblikovanju Javnega
podjetja Elektro – Slovenija, p.o., v Javno
podjetje Elektro – Slovenija, d.o.o.
1. člen
V uredbi o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro –
Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro – Slovenija, d.o.o.
(Uradni list RS, št. 28/96) se v naslovu pred 5. členom črta
besedilo: ‘IN POSLOVNI DELEŽ’.
2. člen
5. člen uredbe se spremeni tako, da se glasi:
‘5. člen
Osnovni
kapital
javnega
42.528,794.740,27 tolarja.’

podjetja

znaša

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-17/99-6
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

Uradni list Republike Slovenije

Št.

108 / 24. 11. 2000 / Stran 11267

MINISTRSTVA
4464.

Seznam zdravil, za katera je bilo od 4. 10. 2000 do 8. 11. 2000 izdano dovoljenje za promet

Na podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99) objavlja Urad Republike
Slovenije za zdravila

SEZNAM
zdravil, za katera je bilo od 4. 10. 2000 do 8. 11. 2000 izdano dovoljenje za promet

Stran

11268 / Št. 108 / 24. 11. 2000
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Uradni list Republike Slovenije
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108 / 24. 11. 2000 / Stran 11273

Št. 512-17/00-112
Ljubljana, dne 8. novembra 2000.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica
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Uradni list Republike Slovenije

BANKA SLOVENIJE
4466.

Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije

Na podlagi prvega odstavka 33. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

SKLEP
o splošni eskontni meri Banke Slovenije
1
Splošna eskontna mera Banke Slovenije znaša 10%
letno.
2
Ta sklep začne veljati 1. decembra 2000. S tem dnem
preneha veljati sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije (Uradni list RS, št. 44/00).
Št. 22-0210/00
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke
Slovenije

4467.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 27. 11. do 3. 12.
2000

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

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 27. 11. do 3. 12. 2000
Naziv pravne osebe

Abakus PLUS d.o.o., Kranj
Ack-east line d.o.o.
Acorn d.o.o.
Adria keramika d.o.o.
Agraria d.o.o.
Agrograd d.o.o.
Agrotex d.o.o.
Akrona d.o.o.
Alpe šport Vančar d.o.o. Čezsoča
Andi Avto d.o.o.
Anza d.o.o. Ponikva
Arenašped podjetje za mednarodno
špedicijo in trgovino d.o.o.
Arxel tribe d.o.o.
B.L.Watt d.o.o.
Balkania international d.o.o.
BIO Club d.o.o.
Biro center d.o.o.
BSB-GRAF d.o.o., Ljubljana
Cavallo Travel d.o.o.
Chemtrol d.o.o. Žalec

Transakcijski račun v banki

02068-0051669024
10100-0000003002
03162-1006364205
03130-1012593076
04750-0000114705
02041-0012037893
04515-0000114289
19100-0010005022
04753-0000113006
06000-0063282129
06000-0103757998
04515-0000115162
05100-8000026376
03100-1006933141
03130-1012575907
11970-0052638244
02085-0011394567
02024 0014065347
25100-9703086116
06000-0067019733

Št.

108 / 24. 11. 2000 / Stran 11277

Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

Comos d.o.o.
Datax d.o.o.
David loka d.o.o.
Doleks d.o.o.
Domadenik d.o.o.
Društvo invalidov Dornberk
Društvo šoferjev in avtomehanikov Maribor
Dumo d.o.o.
Durotech d.o.o.
Ecom IMH d.o.o.
Ecopack d.o.o. Slovenske Konjice
Efor d.o.o.
Elecom d.o.o.
Eltrade d.o.o.
Elwe Co. d.o.o.
Feniks d.o.o.
First d.o.o.
Fissim d.o.o.
Fistro d.o.o.
Fragmat Commerce d.o.o.
Fragmat Izolirka d.o.o.
Fraza d.o.o.
Gea-Com Bapič&Co. d.n.o.
Geošped d.o.o.
G-M&M d.o.o.
Gokop d.o.o.
Gozdarska kmetijska zadruga
Sveta Katarina z.o.o.
Grad. in sanac. Pelko, d.o.o.
Gradbeni servis Lorenčič d.o.o.
Gradbeno podjetje Bohinj d.d.
Grami-bo d.o.o.
Halo lokalna razvojna agencija d.o.o.
Henkel – storitve invalidsko podjetje
za proizvodnjo in storitve d.o.o.
Hidravlika Sekopt d.o.o.
Hmezad Kmetijska zadruga Tabor z.o.o.
Hmezad Kmetijska zadruga Vransko z.o.o.
Hmezad KZ Vransko
Hmezad Trgovina d.o.o.
Hop Trade d.o.o.
Hotel Žalec d.o.o.
Hribar Brezje d.o.o.
I.S.O. podjetje za inženiring, stor.
in org. d.o.o.
I.S.T. d.o.o.
Ikema d.o.o.
Interflooring d.o.o.
Intermont d.o.o.
Interservice d.o.o.
Irtas d.o.o.
Iskra instrumenti d.d.
Izvir d.o.o.
Jazbec d.o.o. Križe
K.B.A. d.o.o.
Karako d.o.o.
Kargo – trade d.o.o.
Kenex d.o.o. Dobova
Kobal M d.o.o. Ajdovščina
Koda d.o.o.
Kodia d.o.o.
Kodran d.o.o.
Kolegij d.o.o.
Komunalno podjetje d.o.o.Velenje
Kopko d.o.o.
Kops d.o.o. Tržič
Kovina kov. Pred. Pod. d.d.
Krajcarca d.o.o. Trenta
Krč d.o.o.
Krevs – Finančni biro d.o.o.
Kulinarika Goljat d.o.o.
L. Solar d.o.o.

05100-8010005542
05100-8000035203
05100-8010005833
02022-0014261967
26338-0013378652
04750-0000112862
04515-0000112349
02010-0011288632
11430-0014232140
25100-9702754182
06000-0084677516
02021-0051157324
05100-8010007288
03106-1008958304
25100-9703809154
07000-0000022206
03128-1006217558
04515-0000113416
19100-0010006089
02921-0013826909
02921-0017535025
19100-0010006186
05100-8010006124
10100-0000011441
05100-8000009498
05100-8000087583
07000-0000022691
02091-0089921302
04515-0000114871
07000-0000000963
03134-1012297709
04202-0000113524
04515-0000114386
26330-0014843744
19100-0010015886
19100-0010015789
06000-0031074346
06000-0095790903
02056-0012007573
33000-1491385273
03115-1009513576
06000-0352518087
02085-0010707807
02150-0017604620
27000-0000123368
02085-0016934625
10100-0000002129
19100-0010007253
07000-0000008335
02041-0007429811
17000-0000027488
10100-0029000376
02085-0014498664
17000-0000010125
04802-0000112157
04751-0000114074
03150-1010599522
03100-1006932462
05100-8000087195
19100-0010007544
13426-0012997108
10100-0029001540
07000-0000022788
02921-0018931534
04753-0000109417
02010-0018149345
03153-1008013161
07000-0000022885
04102-0000112798
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Naziv pravne osebe

Lesnik TGM d.o.o. Col
Linde plin d.o.o.
Living d.o.o.
Loka dekor d.o.o.
Lovska družina Ljubinj
Lovska družina Tržič
Lovsko kinološko društvo Gorica
M&T trade d.o.o.
M.R.V. d.o.o.
Marmor granit Črnčec d.o.o.
Martinjak d.o.o.
Mavrik d.o.o.
Meblo TOP d.o.o.
Medical center d.o.o.
Menart d.o.o. Slovenske Konjice
MGK d.o.o.
Mialbo d.o.o.
Michelin Slovenija pneumatike d.o.o.
Mikro.S d.o.o.
Minfos d.o.o. Brežice
Mithraeum d.o.o.
MM Količevo holding d.o.o.
Modri Maks d.o.o.
MRS-LAN d.o.o.
Newtrans d.o.o.
Nordi d.o.o.
Nova&Co. d.o.o.
Novak & Sykes – Sterling d.o.o.
O.K. trade d.o.o.
Oblak commerce d.o.o.
Območna obrtna zbornica Tržič
Ogenj d.o.o.
Olicom d.o.o.
Orient shop trgovina, import-export d.o.o.
Penta d.o.o.
Petkovšek d.o.o., Rovte
Petra d.o.o. Brežice
Pevsko društvo Peko Tržič
PGD Brezje pri Tržiču
Planinsko društvo Radovljica
Pohištvo Iskra d.o.o.
Prevoznik d.o.o.
Primae d.o.o.
Prior proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o.
Prostovoljno gasilsko društvo Maribor
Prostovoljno GD Bistrica pri Tržiču
R.E. invest d.d.
Radojčič in člani d.n.o.
Relt d.o.o.
Revoz d.d.
Revoz d.d.
Ring d.o.o.
Roma-Tex d.o.o.
Sanitel Ferenčak d.n.o., Logatec
Sindikat podjetja KNSS neodvisnost
Peko Tržič
Sindikat podjetja ROTOS d.o.o.
Sistemi TAB d.o.o.
Smreka d.o.o.
Sofimex d.o.o.
Sora industrija pohištva d.d.
Spektrum Rogaška Slatina
Srečnik Mojca&Co., d.n.o.
Srobotnik d.o.o.
Stik d.o.o.
Stolp d.o.o.
Studio Tržič d.o.o.
ŠD Stotinka Tržič
Tari d.o.o.

Transakcijski račun v banki

04751-0000112231
30000-0080002532
14000-0593961540
03138-1012330105
04753-0000109223
07000-0000023370
04750-0000112571
05100-8010004669
03162-1010706992
04515-0000115065
07000-0000010178
05100-8010007579
03130-1012442435
02010-0010001054
06000-0140723631
02085-0016695520
04430-0000113313
29000-0003286896
03138-1005726830
04802-0000114485
03154-1006497681
29000-0055009042
02085-0010138708
02022-0016363278
04750-0000113250
25100-9702875141
05100-8000032487
06000-0516048059
19100-0010011521
05100-8000029965
05100-8010006221
03134-1012160842
05100-8010007094
04515-0000114192
04750-0000113153
02025-0017359224
04802-0000113903
07000-0000022497
05100-8010006415
07000-0000022982
02021-0011771638
11430-0013122945
10100-0000027834
04515-0000114580
04515-0000114677
05100-8010006318
19100-0010009290
11430-0018245418
02085-0010633020
32000-2210001931
02921-0019815883
03112-1012604919
05100-8000003096
02025-0016448782
07000-0000023273
04752-0000113637
03138-1012676589
30000-0002344332
10100-0000014157
02921-0014607177
06000-0059830578
05100-8010004281
11970-0010289790
25100-9700062141
04202-0000112942
05100-8010007191
05100-8010004184
07000-0000023467

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

Tefiza, d.o.o. Križe
Tehnicom d.o.o.
Tempograd d.o.o.
Tenis Mima, šport inženiring d.o.o.
Tepos d.o.o.
Termo-Tehnika d.o.o.
Tima d.o.o. Križe
Tom d.o.o. Mirna
Transagent d.o.o.
Transcom d.o.o.
Trend comerc d.o.o.
Turistično društvo Ptuj
Turistično društvo Šempeter
Turistično društvo Trnovo
United Gold Stars-Inox d.o.o.
Utrip Brežice, d.o.o.
Uzar d.o.o.
Vedamix d.o.o.
Veterinarstvo Šentjur d.o.o.
Viba Vipavc Bautechnik d.o.o.
Victory, Drnovšek & Drnovšek d.n.o.
Vodovodna zadruga Senično z.o.o.
Vovko d.o.o.
Zavod Moj Aron

05100-8010006512
02010-0011333058
25100-9704869170
04515-0000114968
03138-1061195407
05100-8000006394
07000-0000023079
11970-0013360034
10100-0000002226
10100-0000008531
03138-1012652339
04202-0000113718
06000-0007470560
04750-0000113832
11430-0014913759
02373-0017893714
05100-8010006027
07000-0000022303
06000-0145350531
06000-0114810954
07000-0000023176
05100-8010006706
02012-0012155520
05100-8000024145

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 27. 11. do 3. 12.
2000 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banke Slovenije

SODNI SVET
4468.

Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Sodni svet Republike Slovenije na
27. seji dne 26. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
Na položaj svetnice višjega sodišča se s 26. 10. 2000
imenuje:
Dragica Pirih, višja sodnica na Višjem sodišču v Ljubljani.
Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

Uradni list Republike Slovenije

4469.

Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o
objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi
kandidatur za prosto mesto podpredsednika
Okrajnega sodišča v Lendavi

Št.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4471.

Na podlagi določb 62. in 66. člena zakona o sodiščih
(Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) je
Sodni svet Republike Slovenije na 27. seji dne 26. 10.
2000 sprejel
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Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
“Prve stave”

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d., Ljubljana, Cigaletova 15, na
seji dne 13. 10. 2000, sprejela

SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
podpredsednika Okrajnega sodišča v Lendavi.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95 in 38/98) pošljejo na naslov: Sodni svet
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639 v
15 dneh od objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

4470.

Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) in petega odstavka 24.
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,
8/96 in 24/98) je Sodni svet Republike Slovenije na
27. seji dne 26. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika
Na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem
sodišču v Celju se z dnem 26. 10. 2000 imenuje:
Marko Brišnik.

Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
dr. Aleksej Cvetko l. r.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
igre na srečo »Prve stave«
1. člen
V pravilih igre na srečo »Prve stave«, ki jih je sprejel
nadzorni svet na seji dne 21. 4. 1999, spremembe in dopolnitve uprava družbe dne 24. 3. 2000, 27. 3. 2000 in 4. 7. 2000
se v prvem stavku prvega odstavka 10. člena pravil igre besedilo »ali več dogodkov« nadomesti z besedilom »ali največ šestnajst dogodkov«, na koncu prvega odstavka pa se dodata dva
nova stavka, ki glasita: »Stava, sprejeta po telefonu, se šteje kot
vplačana, ko sprejemalec stave po potrditvi sprejete stave s
strani udeleženca, vpisano stavo dokončno potrdi. Stava, sprejeta preko interneta, se šteje kot vplačana stava.«
2. člen
V drugem odstavku 11. člena se znesek »10,000.000«
nadomesti z zneskom »1,000.000«.
Za drugim odstavkom se dodata dva nova odstavka, ki
glasita:
»Pri posameznih vrstah dogodkov prireditelj lahko določi tudi večjo vrednost maksimalnega dobitka za posamezni
listek, vendar ne več kot 10,000.000 tolarjev.
Ne glede na višino maksimalnega dobitka za posamezni listek, pa je maksimalno vplačilo za posamezni listek
50.000 tolarjev.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in
peti odstavek 11. člena pravil igre.
3. člen
Te spremembe pravil začnejo veljati z dnem, ko jih
potrdi nadzorni organ. Spremembe pravil prireditelj objavi v
javnem glasilu.
Št. 315/00
Ljubljana, dne 22. novembra 2000.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Prve stave« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-13 (V), z dne 22. 4. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger
na srečo je te spremembe pravil igre na srečo »Prve stave«
potrdilo pod številko 471-212-11/99-8 dne 17. 10. 2000.
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Uradni list Republike Slovenije

OBČINE

BREZOVICA
4472.

Odredba o razporeditvi uradnih ur organov
Občinske uprave občine Brezovica

Na podlagi 121. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99) župan Občine Brezovica izdaja

ODREDBO
o razporeditvi uradnih ur organov Občinske
uprave občine Brezovica
1. člen
S to odredbo se določi začetek, trajanje, konec in
razporeditev uradnih ur za neposredno poslovanje organov
Občinske uprave občine Brezovica za občane in druge osebe, za organizacije in skupine in za druge pravne osebe (v
nadaljevanju: uradne ure).

4473.

Sklep o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Brezovica v letu 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 63/99), zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98), drugega
odstavka 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 34/99) je župan Občine Brezovica dne
21. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju iz proračuna
Občine Brezovica v letu 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Brezovica za leto 2001,
se upravičenci do proračunskih sredstev financirajo po začasnem financiranju.

2. člen
Uradne ure organov občinske uprave so v ponedeljek,
sredo in petek za vse zadeve razen področja sociale, in
sicer:
v ponedeljek
od 8. do 11. in 13. do 15. ure
v sredo
od 8. do 11. in 13. do 15. ure
v petek
od 8. do 12. ure

2. člen
Začasno financiranje se izvaja na podlagi proračuna za
preteklo leto in za iste programe kot v preteklem letu. V
obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva
do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2000.

v torek urbanist
od 14. do 16. ure
v sredo za področje
sociale
od 8. do 11. in 13. do 15. ure

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 2001.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2001.

V primeru utemeljene potrebe zaradi nenadnih dodatnih zahtev strank ali nalog upravnega organa oziroma ob
izrednih razmerah lahko župan občine z javnim razglasom
začasno spremeni začetek, trajanje ali konec uradnih ur po
tej odredbi.
3. člen
Na delovni dan, ki je zadnji dan pred državnim praznikom ali dela prostem dnevu, se uradne ure zaključijo ob
12. uri, ne glede na dan v tednu.
4. člen
Ta odredba se objavi v Uradnem listu RS in začne
veljati naslednji dan po objavi.
Z dnem uveljavitve te odredbe se razporeditev uradnih
ur označi na vidnem mestu na stavbi organov Občinske
uprave občine Brezovica.
Brezovica, dne 20. novembra 2000.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

4. člen
Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v
letu 2001 sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter
nadzorni odbor.
5. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko
traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega
proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom
občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij
občine.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 015-8/00
Brezovica, dne 21. novembra 2000.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

Uradni list Republike Slovenije

DIVAČA
4474.

Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka
na območju Krajevne skupnosti Vreme

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 - prečiščeno besedilo) je Svet krajevne
skupnosti Vreme na 10. redni seji dne 25. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o podaljšanju krajevnega samoprispevka
na območju Krajevne skupnosti Vreme
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Vreme se po odločitvi
krajanov na referendumu, dne 15. 10. 2000, podaljša krajevni samoprispevek v denarju za obdobje dveh let in sicer
od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2003.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim
prebivališčem na območju vasi:
a)
– Gornje Ležeče,
– Gornje Vreme,
– Dolnje Vreme,
– Vremski Britof,
– Famlje,
– Goriče,
bodo uporabljena za ureditev in širitev pokopališča v
Vremah, osvetlitev športnega igrišča, ureditev njegove okolice in izgradnjo pomožnega objekta za spravilo športnih rekvizitov in ureditev garderob ob igrišču ter vodovodnega
priključka za ta objekt, urejanje komunalne infrastrukture;
b)
– Škoflje,
– Zavrhek,
– Podgrad,
bodo uporabljena za izgradnjo vodovoda do pokopališča na Škofljah ter za urejanje komunalne infrastrukture.
3. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani
s stalnim prebivališčem na območju Krajevne skupnosti Vreme.
Stopnje samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih
za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače)
po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki so osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšanih za prispevke in davke po
stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Vreme,
od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje,
po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove dobička,
zmanjšane za odmerjene davke, po stopnji 1,5%,
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim
delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
6. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče
na območju KS Vreme od katastrskega dohodka negozdnih
in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.

Št.
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4. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa
12. člen zakona o samoprispevku.
5. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in
pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo samoprispevek obračunavala in odtegovala pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin ter pristojne
davčne uprave nakazujejo sredstva samoprispevka na ločenih plačilnih nalogih z naslednjimi sklicnimi številkami:
– za zavezance s stalnim prebivališčem v vaseh Gornje
Ležeče, Gornje Vreme, Dolnje Vreme, Vremski Britof, Famlje in Goriče – 1,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Podgradu – 2,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Zavrhku – 3,
– za zavezance s stalnim prebivališčem na Škofljah – 4.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS
Vreme dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje
samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od
osnove za dohodnino.
6. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun Krajevne skupnosti Vreme št. 51420-645-50732.
Svet krajevne skupnosti Vreme lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Vreme se spremlja z letnim in zaključnim poročilom.
Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih
najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 10/01
Divača, dne 25. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Vreme
Matija Patajac l.r.

4475.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Vreme o izidu glasovanja na referendumu za
podaljšanje krajevnega samoprispevka za
območje Krajevne skupnosti Vreme, dne 15. 10.
2000

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o
izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Vreme, dne 15. 10. 2000
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 581 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 396 volilcev ali 73,8%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 230 ali
58,1%.
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4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 151 ali
38,1% volilcev.
5. Neveljavnih je bilo 15 glasovnic ali 3,8%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za podaljšanje krajevnega samoprispevka na območju KS Vreme, ker se je zanj izreklo
58,1% volilcev, ki so glasovali.
Vremski Britof, dne 18. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije
krajevne skupnosti Vreme
Cerkvenik Zoran l. r.

4476.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na
območju Krajevne skupnosti Senožeče

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85 – prečiščeno besedilo) je Svet krajevne
skupnosti Senožeče na 3. izredni seji dne 20. 10. 2000
sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Senožeče
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Senožeče se po odločitvi krajanov na referendumu, dne 15. 10. 2000, uvede
krajevni samoprispevek v denarju za obdobje štirih let in
sicer od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
2. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom občanov s stalnim
prebivališčem na območju:
a)
– Senožeče,
– Potoče,
– Laže,
– Gabrče,
bodo uporabljena za gradnjo mrliške vežice v Senožečah (nakup zemljišča, izdelavo projekta in gradbena dela)
ter za urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe
krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet
krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
b)
– Dolenja vas
bodo uporabljena za dokončanje mrliške vežice v Dolenji vasi in urejanje komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel
svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
c)
– Senadole
bodo uporabljena za ureditev vaškega doma in urejanje
komunalne infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil usklajen na zborih občanov;
d)
– Otošče
bodo uporabljena za sofinanciranje izgradnje mrliške
vežice in avtobusne postaje v Lozicah, urejanje komunalne
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infrastrukture in druge potrebe krajevnega prebivalstva, po
programu, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti in je bil
usklajen na zborih občanov.
3. člen
Ključ delitev sredstev iz 2. člena tega sklepa; je število
zavezancev za samoprispevek iz posamezne vasi.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali delovni ljudje in občani,
s stalnim prebivališčem na območju KS Senožeče. Stopnje
samoprispevka so:
1. zaposleni krajani od plač in nadomestil, zmanjšanih
za davke in prispevke iz osebnih dohodkov (od neto plače)
po stopnji 1,5%,
2. upokojenci od pokojnin, ki je osnova za davek od
osebnih prejemkov, zmanjšane za prispevke in davke po
stopnji 1,5%,
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost in imajo stalno prebivališče v KS Senožeče, od bruto osnove za obračun prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, po stopnji 1,5%,
4. zavezanci, ki dosegajo dohodke s priložnostnim
delom na podlagi pogodbe o delu, od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke in prispevke, po stopnji 1,5%,
5. krajani, lastniki zemljišč, ki imajo stalno prebivališče
na območju KS Senožeče, od katastrskega dohodka negozdnih in gozdnih površin, po stopnji 1,5%.
5. člen
Samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa
12. člen zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek bodo obračunavala in odtegovala podjetja, zavodi in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in
pokojnin.
Kmetom in samostojnim podjetnikom bo obračunavala
in odtegovala samoprispevek pristojna izpostava DURS.
Izplačevalci plač, nadomestil in pokojnin ter pristojne
davčne uprave nakazujejo sredstva samoprispevka na ločenih plačilnih nalogih z naslednjimi sklicnimi številkami:
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Senožečah,
Potočah, Lažah in Gabrčah – 1,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Dolenji vasi – 2,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Senadolah – 3,
– za zavezance s stalnim prebivališčem v Otoščah - 4.
Ob vsakem nakazilu samoprispevka je potrebno KS
Senožeče dostaviti seznam zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od
osnove za dohodnino.
7. člen
Samoprispevek se zbira na žiro račun KS Senožeče št.
51420-645-50592.
Svet KS Senožeče lahko neangažirana denarna sredstva samoprispevka ustrezno kratkoročno veže pri banki.
Izvajanje krajevnega samoprispevka v KS Senožeče se
spremlja z letnim, in zaključnim poročilom.
Svet KS Senožeče je dolžan o zbranih in porabljenih
sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov.
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8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 3/1
Senožeče, dne 20. oktobra 2000.
Predsednik
Krajevne skupnosti Senožeče
Damjan Bobek l. r.

4477.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Senožeče o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Senožeče, dne 15. 10. 2000

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Senožeče
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju Krajevne
skupnosti Senožeče, dne 15. 10. 2000
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 810 volilnih upravičencev.
2. Na referendumu je glasovalo 634 volilcev ali 78,2%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 377 ali
59,5%.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 244 a1i
38,5% volilcev.
5. Neveljavnih je bilo 13 glasovnic ali 2%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja,
da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Senožeče, ker se je zanj izreklo
59,5% volilcev, ki so glasovali.
Senožeče, dne 18. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije
krajevne skupnosti Senožeče
Zvonimir Bric l. r.

Št.
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SKLEP
o določitvi cene oskrbe s pitno vodo
in višini prispevka za števnino
1. člen
Cena oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje znaša za:
– gospodinjstvo
116,14 SIT/m3
– gospodarstvo
243,69 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/mesec
– za vodomere nad ∅ 50 mm
3.471 SIT/mesec
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS, uporablja pa se od 1. 12. 2000.
Št. 38005-1/2000
Videm, dne 7. novembra 2000.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

GROSUPLJE
4479.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 –
obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba
US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski
svet občine Grosuplje na 22. redni seji dne 25. 10. 2000
sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2000
DOBREPOLJE
4478.

Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in
višini prispevka za števnino

Na podlagi družbene pogodbe opr. št. 121/96, odloka
o pogojih dobave in načinu odjema pitne vode na območju
Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 29/91), metodologiji za
oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb oskrbe s pitno
vodo (Uradni list RS, št. 10/00), uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00) 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),
odredbe o rokih, v katerih se redno overjajo merila (Uradni list
RS, št. 61/98) ter 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na
20. redni seji dne 7. 11. 2000 sprejel

1. člen
V odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2000
(Uradni list RS, št. 36/00) se v 3. členu peti odstavek
spremeni tako, da glasi:
»Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I.
Prihodki
2.194,110.000 SIT
II. Odhodki
2.314,360.000 SIT
III. Proračunski primanjkljaj (I-II)
-120,250.000 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
28,950.000 SIT
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
34,500.000 SIT
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih
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C)
VII.
VIII.
IX.
SIT
X.
XI.
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deležev (IV-V)
–5,550.000 tolarjev
Račun financiranja:
Zadolževanje proračuna
121,500.000 SIT
Odplačilo dolga
9,900.000 SIT
Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) 111,600.000
Prenos sredstev na računu
iz leta 1999
Povečanje sredstev na računu
((I-II)+(IV-V)-IX+X)

14,200.000 SIT
0 SIT.«

2.člen
Te spremembe odloka začnejo veljati z dnem, ko ga
sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS.

Zap. Namen
št.

7.
8.
9.

Rebalans
leta 2000

Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi

11. Investicijski transferi
Investicijski transferi
Skupaj odhodki
III. Primanjkljaj

Zap. Namen
št.

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

1.
Rebalans
leta 2000

I. Prihodki
Davki na dohodek in dobiček
Davki na premoženje
Domači davki na blago in storitve
Davčni prihodki

752,790.000
159,622.000
35,620.000
948,032.000

Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženje
Takse in pristojbine
Denarne kazni
Prihodki od prodaje blaga in storitev
Drugi nedavčni prihodki
Nedavčni prihodki

31,670.000
5,000.000
482.000
26,150.000
551,330.000
614,632.000

9. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 56,000.000
10. Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja
178,400.000
Kapitalski prihodki
234,400.000
11. Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije

308,638.000
308,638.000
2.314,360.000
-120,250.000

Račun finančnih terjatev in naložb
Zap. Namen
št.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

86,985.000
486,700.000
638,705.000

10. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.098,347.000
Investicijski odhodki
1.098,347.000

Št. 40302-1/99
Grosuplje, dne 25. oktobra 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

63,020.000

2.
3.

Rebalans
leta 2000

Prejeta vračila danih posojil
Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev

28,950.000
28,950.000

Dana posojila in depoziti za kredite
Povečanje kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev

19,500.000
15,000.000
34,500.000

Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev

–5,550.000

Račun financiranja
Zap. Namen
št.

Rebalans
leta 2000

Zadolževanje proračuna
odplačila kreditov
Neto zadolževanje proračuna

121,500.000
9,900.000
111,600.000

Prenos sredstev na računu iz leta 1999 14,200.000
Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računu
0

7,000.000
7,000.000

12. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
institucij
390,046.000
Transferni prihodki
390,046.000
Skupaj prihodki

2.194,110.000

II. Odhodki
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 75,450.000
Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
13,900.000
Izdatki za blago in storitve
155,290.000
Plačila domačih obresti
10,710.000
Sredstva, izločena v rezerve
13,320.000
Tekoči odhodki
268,670.000
Subvencije

2,000.000

4480.

Sklep o določitvi cen programov v Vzgojnovarstvenem zavodu Kekec Grosuplje

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98 in 84/98)
in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 22. seji dne
25. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem
zavodu Kekec Grosuplje

Uradni list Republike Slovenije

Št.

1. člen
Cene programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje znašajo od 1. 11. 2000 dalje mesečno na
otroka:
SIT

– dnevni program za otroke
prvega starostnega obdobja
– dnevni program za otroke
drugega starostnega obdobja
– program priprave otrok
na vstop v šolo v obsegu
600 ur letno

56.996
44.510
19.842

Stroški prehrane so opredeljeni z zneskom plačila staršev v prvem plačilnem razredu od cene dnevnega programa
za otroke drugega starostnega obdobja.
Prispevek staršev se za vsak dan odsotnosti otroka iz
vrtca od enega meseca zniža za stroške prehrane, določene
v prejšnjem odstavku, preračunane na dan.
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca nad en mesec, se
prispevek staršev zniža na 25% izračunanega prispevka staršev.
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– postopki uveljavljanja ali pridobivanja pravic iz družinskih razmerij,
– v pravnih poslih, ki vplivajo na socialni status upravičenca,
– uveljavljanje pravic iz osnovnega pokojninskega varstva, zdravstvenega varstva in socialno-varstvenih pravic,
– varstva otrok,
– varstvo pravic iz delovnega razmerja, če je upravičenec predhodno izkoristil pravna sredstva, ki izhajajo iz programa dela sindikata.
V izjemnih primerih lahko brezplačna pravna pomoč
zajema tudi zastopanje upravičenca v postopku, za katerega
mu je brezplačna pravna pomoč dodeljena.
3. člen
Naloge v zvezi z zagotavljanjem brezplačne pravne pomoči po tem pravilniku opravlja Center za socialno delo Ptuj,
ki organizira pisarno za brezplačno pravno pomoč. Sredstva
za izvajanje nalog se zagotovijo v proračunu Občine Hajdina.
4. člen
Brezplačno pravno pomoč lahko uveljavlja upravičenec:

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 38005-3/99
Grosuplje, dne 25. oktobra 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

HAJDINA
4481.

Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne
pomoči socialno ogroženim občankam in
občanom Občine Hajdina

Na podlagi 21. 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 Hajdina (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/99 in Uradni list RS,
št. 109/99) je Občinski svet občine Hajdina na 17. redni
seji dne 4. 11. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči
socialno ogroženim občankam in občanom
Občine Hajdina
1. člen
S tem pravilnikom se do sprejema zakona o nadomestnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči določajo merila, načini in postopek zagotavljanja brezplačne pravne pomoči občanom in občankam Občine Hajdina (v nadaljevanju: upravičenci).
2. člen
Brezplačna pravna pomoč obsega nudenje pravnih nasvetov o pravicah stranke in sestavo vlog oziroma zahtevkov
za začetek postopka v vseh zadevah, s katerimi upravičenci
rešujejo svoj socialni položaj, kot so:

– ki je prejemnik denarne pomoči kot edinega vira za
preživljanje,
– denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– državne pokojnine,
– ki ni prejemnik nobene pomoči iz prejšnjih alinej,
vendar s potrdilom o premoženjskem stanju in mnenjem
Centra za socialno delo Ptuj dokaže upravičenost do brezplačne pravne pomoči.
V izjemnih primerih se brezplačna pravna pomoč lahko
zagotavlja tudi upravičencu, ki sicer presega dohodkovni
cenzus, če bi bilo to nujno zaradi socialne ogroženosti.
Kjub izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega člena se lahko prošnja za brezplačno pravno pomoč zavrne, če
postopek glede na dejansko stanje ne bi bil razumen.
5. člen
Prošnja za brezplačno pravno pomoč se vloži v pisarni
za brezplačno pravno pomoč. Prošnja mora vsebovati podatke o prosilcu, opis želene pravne pomoči in druge potrebne podatke. Prošnji mora upravičenec priložiti odločbo, s
katero mu je bil dodeljen denarni prejemek, oziroma potrdilo
o premoženjskem stanju z mnenjem Centra za socialno delo
Ptuj, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti izpolnjevanje
meril iz 4. člena tega pravilnika.
6. člen
O prošnji odloča svetovalec, zaposlen v pisarni za brezplačno pravno pomoč.
Če je prošnja za brezplačno pravno pomoč zavrnjena,
se lahko upravičenec pritoži na komisijo, ki jo sestavljajo:
direktor Centra za socialno delo Ptuj, socialni delavec, ki je
pristojen za območje, na katerem ima upravičenec stalno
prebivališče, pravnik in tajnica Občine Hajdina.
Komisija je pristojna tudi za odločanje o upravičenosti
do brezplačne pravne pomoči po drugem odstavku 2. člena
in drugem odstavku 4. člena tega pravilnika.
Odločitev komisije je dokončna.
7. člen
Če je upravičenec v postopku uspel, je dolžan v roku
15 dni povrniti znesek, ki mu je bil povrnjen za pravdne
stroške v postopku, za katerega mu je bila brezplačna pravna pomoč dodeljena. Znesek se nakaže na žiro račun Občine Hajdina.
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8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 029-02/2000
Hajdina, dne 4. novembra 2000.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

Uradni list Republike Slovenije
V zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto
2000 morajo biti navedene, obrazložene in utemeljene vse
izvršene nujne prerazporeditve.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2000 dalje.
Št. 40201-0002/99
Kamnik, dne 8. novembra 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

KAMNIK
4482.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Kamnik za leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 16. člena statuta Občine Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Kamnik
na 16. seji dne 8. 11. 2000 na predlog župana sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Kamnik za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kamnik za leto 2000
(Uradni list RS, št. 24/00) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:
Proračun Občine Kamnik za leto 2000 se določa v
naslednjih zneskih (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. skupaj prihodki
2.535,542.076
II. skupaj odhodki
2.659,968.460
III. proračunski primanjkljaj (I.-II.)
–124,426.384
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
1,200.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
VI. prejeta minus dana posojila
in spremembe kap. deležev (IV.-V.)
1,200.000
C) Račun financiranja
VII. zadolževanje proračuna
0
VIII. odplačilo dolga
1,983.320
IX. neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–1.983.320
X. zmanjšanje sredstev na računih
(III.+VI.+IX.)
–125,209.704
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov splošnega in posebnega dela proračuna, ki sta sestavni del
proračuna Občine Kamnik za leto 2000. Sestavni del proračuna Občine Kamnik za leto 2000 so tudi: račun finančnih
terjatev in naložb, račun financiranja ter finančni načrti krajevnih skupnosti.
2. člen
Doda se 9.a člen, ki se glasi:
Za izpolnjevanje zakonskih in pogodbenih obveznosti
občine župan lahko prerazporeja sredstva med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja. Prerazporejanje sredstev med področji ni dovoljeno.

4483.

Sklep o spremembi sklepa o določitvi novih cen
storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih
storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih storitev
na pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in
Nevlje

Občinski svet občine Kamnik je na podlagi 59. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98), 25. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 47/94 in
20/98), 11. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 47/99) na 16. seji dne 8. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o spremembi sklepa o določitvi novih cen
storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih
storitev, cen parkiranja in cen
pogrebnih storitev na pokopališčih Žale
v Kamniku, Mekinje in Nevlje
1. člen
V sklepu o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih
storitev na pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in Nevlje
(Uradni list RS, št. 83/99) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:
Cene sejemskih storitev:
SIT
Pristojbine za prodajo govedi – glava/dan 1.100 SIT
Pristojbine za prodajo prašičev – glava/dan 420 SIT
Pristojbine za prodajo telet, pujskov,
drobnice in malih živali – glava/dan
360 SIT
Pristojbine za prodajo ostalega
tržnega blaga – stojnica/dan
2.380 SIT
2. člen
Ta sprememba sklepa se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati 1. 12. 2000.
Št. 38005-0001/98
Kamnik, dne 8. novembra 2000.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

Uradni list Republike Slovenije

KRANJ
4484.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 2000

Na podlagi 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), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 18. in 100. člena statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne
občine Kranj na 19. seji dne 15. 11. 2000 sprejel

Št.

šajo ob koncu leta največ 1,5 % vseh prejemkov proračuna.
Znesek proračunske rezerve je določen v splošnem delu
proračuna.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati
petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40301-0002/00-11
Kranj, dne 15. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Mestne občine
Kranj za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Kranj za leto
2000 (Uradni list RS, št. 33/00) se spremeni se 5. člen
tako, da glasi:

MIRNA PEČ
4485.

Proračun Mestne občine Kranj obsega (v SIT):
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki:
4.401,325.000
II. Skupaj odhodki:
4.689,421.000
III. Proračunski presežek (I.–II.)
–288,096.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta sredstva od vrnjenih
posojil in od prodaje kapitalskih vlog 294,544.000
V. Sredstva danih posojil in nakup
kapitalskih naložb
–
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprem. kapitalskih deležev
294,544.000
VII. Skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.)
6,448.000
C)
VIII.
IX.
X.
XI.

Račun financiranja
–
Zadolževanje proračuna
–
Odplačilo dolga
–
Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
–
Povečanje sredstev na računih (VIII.–X.) 6,448.000

2. člen
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da glasi:
V proračunsko rezervo občine se med letom izloča del
skupno doseženih letnih prejemkov proračuna tako, da zna-
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Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Mirna Peč

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 6. člena statuta Občine
Mirna Peč (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Mirna Peč na 16. seji dne 7. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Mirna Peč
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste
(s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Mirna Peč in
ceste med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:

Zap.
št.

Številka ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

1.
2.

289120
291000

3.

291010

4.

291020

5.

291030

6.

291040

C 216
DVOR-AJDOVEC–BREZOVA REBER-PREČNA
C 425010 IVANJA VAS-GORENJI GLOBODOLBREZOVA REBER
C 651
MIRNA PEČ-DOLENJA VAS PRI MIRNI
PEČI-POLJANE
C 291030 GORENJI PODBORŠT-GOLOBINJEKGRČ VRH
C 651
MIRNA PEČ-MALENSKA VAS-VRHOVO PRI
MIRNI PEČI
C 651
JABLAN-GORIŠKA VAS

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste v
sosednji občini
(v m)

C 295030

2925

MP

14104

C 289120

6576

MP

1770

C 425610

5070

MP

C 790660

2820

MP

C 289120
C 291030

4254
1754

MP
MP
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Zap.
št.

Številka ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

7.
8.
9.

291050
291060
291070

3852
2679

MP
MP

1543

10.
11.
12.
13.

295000
425010
425610
425630

C 651
ROGOVILA-VELIKI KAL-DOLENJE KARTELJEVO C 295000
C 651
BIŠKA VAS-MIRNA PEČ-VELIKI KAL
C 291050
C 291010 DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČIHMELJČIČ-KNEŽIJA
C 295000
C 291070 KNEŽIJA
C 425610
C 650
TREBNJE-DOBRNIČ-MIRNA PEČ
C 651
C 650
DOLENJA NEMŠKA VAS-POLJANE-TREBELNO
C 215
C 651
DOLENJE PONIKVE-DEČJA VAS-JORDAN KAL C 425010

3657
1310
4560
1330
280

MP
MP
MP
MP
MP

210
4731
10092
8113
2588

Potek ceste

Uradni list Republike Slovenije
Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste v
sosednji občini
(v m)

4. člen
Lokalna cesta v naselju Mirna Peč z uvedenim uličnim
sistemom je:

Zap.
št.

Številka ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

1.

292000

C 651

VIHRE

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

C 425010

475

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste v
sosednji občini
(v m)

MP

5. člen
Javne poti (JP) v naselju Mirna Peč z uvedenim uličnim
sistemom so:
Zap.
št.

Številka ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

790341
790351
790551
790552
790553
790554
790555
790561
790571
790583
790751
790752
790761
792851
798451

Z HŠ 2
C 291010
C 291010
Z HŠ 60
Z HŠ 48
Z HŠ 48
C 291010
C 291060
Z HŠ 16
C 291060
C 291010
Z HŠ 10
C 790750
C 292000
C 292000

PRISOJNA POT
PRISOJNA POT
POSTAJA
POSTAJA
POSTAJA
POSTAJA
POSTAJA
MAROF
MAROF
MAROF
TRG; ČEŠENCE
TRG; ČEŠENCE
ČEŠENCE
VIHRE
ROŽNA ULICA

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Z HŠ 12
Z HŠ 13
Z HŠ 72
Z HŠ 58
Z HŠ 50
Z HŠ 44
Z HŠ 23
Z HŠ 5
Z HŠ 24
Z HŠ 27
Z HŠ 10
C 291010
Z HŠ 41
C 292000
C 425010

129
135
830
50
70
72
90
120
110
210
140
1120
190
270
205

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Z HŠ 17
Z KOČA
C 291000
Z HŠ 41
Z HŠ 16
Z HŠ 37
Z HŠ 13
C 790680
Z HŠ 53
Z HŠ 2
Z HŠ

857
135
1325
258
440
300
180
1600
775
980
515

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste v
sosednji občini
(v m)

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
Zap.
št.

Številka ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

789000
790040
790050
790060
790080
790090
790100
790120
790220
790230
790240

C 291010
C 291000
C 291000
C 790050
C 291000
C 291000
C 291000
C 291000
C 651
C 651
C 790230

POLJANE-DOLENJA DOBRAVA-STUDENCI
OBLOGE-GADINA
GORENJI GLOBODOL-MALI VRH
BERNARDOVA FRATA-MALI VRH
CELEVEC-VINČ
GORENJI GLOBODOL
DOLENJI GLOBODOL
SREDNJI GLOBODOL-GOLOBINJEK
KRIŽIŠČE-SNAKAŠ
RESNICA-VRH PEČ
VRH PEČ-MEKŠE

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste v
sosednji občini
(v m)

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

563
3080
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Št.
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Zap.
št.

Številka ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste v
sosednji občini
(v m)

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

790250
790260
790270
790280
790290
790300
790310
790320
790330
790360
790370
790380

C 790240
C 651
C 651
C 651
C 790280
C 651
C 790300
C 790300
C 651
C 651
C 425010
C 291070

170
1400
270
1115
130
650
240
350
325
110
275

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

790390
790400
790410
790420
790430
790440
790450
790460
790470
790480
790490
790500
790510
790520
790530
790590
790600
790610
790620
790630
790640
790650
790660
790670
790680
790690
790700
790710
790730
790740
790770
790780
790790
790800
790810
790820
790830
790840
790850
790860
790870
790880
790890
790900
791510
791520
791530
791540
791550
791560

C 790380
C 790380
C 790380
C 790380
C 790390
C 790390
C 291070
C 790410
C 790410
C 790420
C 790420
C 425610
C 291010
C 291010
C 790380
C 291010
C 291020
C 291020
C 291030
C 291020
C 291020
C 790640
C 291020
C 790660
C 291020
C 790720
C 790680
C 790120
C 790710
C 291020
C 291050
C 291040
C 291030
C 790790
C 790790
C 651
C 790820
C 291030
C 291040
C 291040
C 291040
C 291030
C 291040
C 291050
C 790450
C 790450
C 790450
C 291070
C 790450
C 791540

MEKŠE-BUKOVEC
Z HŠ
JELŠE-ZIJALO
Z HŠ 14
BIŠKA VAS
Z HŠ 27
REBERJE-GRADIŠČE-ZIJALO
C 651
GRADIŠČE-VRH SVETE ANE
Z HŠ 24
BIŠKA VAS-BUKOVEC
Z HŠ 30
BIŠKA VAS-V ŽLEBU
C 651
BIŠKA VAS-KOSTANOVJE
C 425010
VIHER-FAROVŠKI HRIB
Z HŠ 6
BIŠKA VAS-LAPORNICE
Z KAPELA
IVANJA VAS-IVANJSKE NJIVE
Z HŠ 22
ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM-ČEMŠE-POLJANE
PRI MIRNI PEČI
C 425610
ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM-MALA GORA
C 790450
ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM-PLEŠEVICA
Z HŠ 24
ČEMŠE-PLEŠIVICA
Z HŠ
GRIVEC-JANKLOVC
C 425610
ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM-DOLGE NJIVE C 291070
ŠENTJURIJ NA DOLENJSKEM-BREKOVNICA
Z HŠ 20
HMELJČIČ-ŠENTJURSKA GORA-ŠUMEJE
C 295000
MAVC-BREKOVNICA
Z HŠ 12
MAVC-PLEŠIVICA
Z HŠ 12
GRIVEC-REBER
C 790420
DRSLJIVEC-JANKLOVC
C 790420
POLJANE PRI MIRNI PEČI-POD RIHPOVCEM
Z HŠ
POLJANE PRI MIRNI PEČI-DOBRAVSKE LAZE
Z HŠ
REBER-OKROGLICA-LAZE
Z HŠ 22
PODOJNICE-RACMAN-REBER
C 291010
DOLENJA VAS PRI MIRNI PEČI-REBER
Z HŠ 23
GORENJI PODBORŠT-MIRNA PEČ
Z HŠ 8
GORICA-BOBNAR
C 790620
V DOLU-DOLENJI PODBORŠT
Z HŠ 8
SERVINČEK-POLJE-MIRNA PEČ
C 425010
DOLENJI GOLOBINJEK-KRESE-MUHIČ-CESAR
Z HŠ
DRAGAN-MEŽNAR
C 291020
GOLOBINJEK-REGIN-TORI
C 790680
REGIN-GOLOBINJEK
C 790680
GOLOBINJEK-MEGLIČ-LEON-SLAK
Z HŠ 13
DOLENJI GOLOBINJEK-MEGLIČ
C 790120
GOLOBINJEK-DOGE
C 790660
OSREDEK-V REBRI
C 291020
SROVINJ-ROZMAN
Z HŠ 6
DOLENJI GOLOBINJEK- GOLOBINJEK
Z HŠ 10
VELIKI KAL-V ŽLEBEH
Z HŠ 6
JABLAN-LAZ
C 651
GORIŠKA VAS-DOLENJE VRHOVO
C 291030
GORIŠKA VAS-PRI GRMU
Z HŠ 16
DOLENJE VRHOVO-GORENJE VRHOVO
Z HŠ 16
CESTA-MALI VRH-MALENSKA VAS
C 790840
MALI VRH-MALENSKA VAS
C 790820
MALENSKA VAS-PODGMAJNA
C 651
JABLAN-LOČICE
C 291040
JABLAN-POD CERKVIJO
C 291040
JABLAN-ŽABJAK
Z HŠ 38
MALENSKA VAS- DOLENJI PODBORŠT
C 790620
JABLAN-SUHOGORSKI LAZI
Z HŠ 33
ROGOVILA-CEROVEC
Z HŠ 7
HMELJČIČ-COJZOV GRAD
C 291070
HMELJČIČ-ŠENTJURSKA GORA
Z HŠ
ŠENTJURSKA GORA-BREKOVNICA
Z HŠ 27
COJZOV GRAD-HMELJČANSKA GORA
C 790450
HRIBE-GLOBOŠKA GORA
C 791570
COJZOV GRAD- GLOBOŠKA GORA
Z HŠ

2805
840
460
805
1626
1035
175
2160
675
430
930
225
225
148
1398
925
205
240
310
770
1150
1080
650
720
165
1970
175
750
3260
700
250
375
1395
1208
170
100
1580
320
650
227
307
150
370
100
200
490
225
120
918
200
350

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
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Zap.
št.

Številka ceste
ali odseka

Začetek ceste
ali odseka

74.
75.
76.
77.

791570
791580
791590
791600

C 295000
C 291070
C 791580
C 791580

78. 791610
79. 791620
80. 792880
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Potek ceste

ŠUMEJE-GLOBOČDOL
HMELJČIČ-SELO PRI ZAGORICI
ZAGORICA-GLOBOČDOL
ZAGORICA-SELO PRI ZAGORICI-GORENJE
KARTELJEVO
C 291050 VELIKI KAL-ORKLJEVEC
C 291050 MALI KAL-DOBJE
C 790510 POLJANE PRI MIRNI PEČI

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste, št. 347-05-3/00 z dne 16. 10. 2000.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto
(Uradni list RS, št. 4/99) za območje Občine Mirna Peč.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/00-32
Mirna Peč, dne 8. novembra 2000.
Župan
Občine Mirna Peč
Zvone Lah l. r.

Konec ceste
ali odseka

Dolžina
ceste v
občini
(v m)

Namen
Preostala
uporabe dolžina ceste v
sosednji občini
(v m)

C 291070
C 291050
C 291070

1610
1390
826

MP
MP
MP

C 295000
Z HŠ 7
Z HŠ 11
C 790510

450
210
1255
380

MP
MP
MP
MP

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki
438,859.710
II. Skupaj odhodki
444,547.549
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)
–5,687.839
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
100.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
0
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev
100.000
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
0
IX. Odplačilo dolga
400.000
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
–400.000
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih (VII.-X.)
–5,987.839
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-00001/1999
Mislinja, dne 21. novembra 2000.

MISLINJA
4486.

Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, št. U-I-13/94-95,
45/94 – odl. US, št. U-I-144/94-18, 57/94 in 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odločba US in
70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99) in 20. člen statuta Občine Mislinja (Uradni list
RS, št. 8/00) je Občinski svet občine Mislinje na 20. seji
dne 8. 11. 2000 sprejel

4487.

Sklep o pokopaliških storitvah za leto 2001

Na podlagi 14. člena odloka o pokopališkem redu v
Občini Mislinja (Uradni list RS, št. 41/96) in 20. člena
statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00) je Občinski
svet občine Mislinja na 20. seji dne 8. 11. 2000 sprejel

SKLEP
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2000

1. Najemnina za grobni prostor za leto 2001 znaša:
Vrsta groba

1. člen
V odloku o proračunu Občine Mislinja (Uradni list RS,
št. 109/99) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da
glasi:

– enojni
– dvojni
– trojni
– žarni

Najemnina in vzdrževanje pokopališča in objektov

2.090 SIT
3.380 SIT
5.350 SIT
1.510 SIT

Uradni list Republike Slovenije
2. Najemnina za uporabo mrliške vežice v letu 2001
znaša:
do 8 ur
6.980 SIT
do 32 ur
7.560 SIT
nad 32 ur
8.850 SIT
V času ogrevanje prostorov se najemnina poveča za
2.330 SIT/dan.
Za izposojena prevozna sredstva na dom je pristojbina
1.160 SIT.
Št. 353-04/95, 353-05/95, 353-10/95
Mislinja, dne 10. novembra 2000.
Župan
Občine Mislinja
Mirko Grešovnik l. r.

NOVO MESTO
4488.

Sklep o javni razgrnitvi
a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
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 Mestne občine Novo
mesto (PZ za LN Šmihelske ceste v Novem
mestu – R3-664/2501 od km 21.760 do km
22.250)
b) osnutka odloka o lokacijskem načrtu
Šmihelske ceste v Novem mestu – R3664/2501 od km 21.760 do km 22. 250

Na podlagi 47. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS, št.
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne občine
Novo mesto dne 27. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
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 Mestne občine
Novo mesto (PZ za LN Šmihelske ceste
v Novem mestu – R3-664/2501 od km 21.760
do km 22.250)
b) osnutka odloka o lokacijskem načrtu
Šmihelske ceste v Novem mestu – R3-664/2501
od km 21.760 do km 22.250
1. člen
Javno se razgrneta:
a) osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah 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 Mestne občine Novo mesto
(PZ za LN Šmihelske ceste v Novem mestu – R3-664/2501
od km 21.760 do km 22.250) in
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b) osnutek odloka o lokacijskem načrtu Šmihelske ceste v Novem mestu – R3-664/2501 od km 21.760 do km
22.250.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih
aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na programsko zasnovo za lokacijski načrt Šmihelske
ceste v Novem mestu – R3-664/2501 od km 21.760 do km
22.250 v smislu opredelitve nove namembnosti stavbnega
zemljišča, in sicer v tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto.
Osnutek lokacijskega načrta določa objekte na trasi, ki
so nujni za porušitev ter merila in pogoje za lociranje nove
cestne in ostale infrastrukture v obravnavano območje z
ustrezno navezavo na robove območja.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto ter osnutek lokacijskega načrta Šmihelske ceste v Novem mestu – R3-664/2501 od km 21.760
do km 22.250, bosta javno razgrnjena v prostorih Mestne
občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje (ogled je
možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od 7.
do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v
prostorih Krajevne skupnosti Drska, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava v Krajevni skupnosti Drska. Obvestilo o času in kraju
javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko
v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko planiranje, Novi trg 6, Novo mesto.
Št. 350-03-6/99-19
Novo mesto, dne 27. oktobra 2000.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

4489.

Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in
načinu uporabe službene izkaznice za
inšpektorje

Na podlagi 6. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 56/00) in na podlagi 45. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/98) je župan Mestne
občine Novo mesto dne 3. 10. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o obrazcu, postopku za izdajo in načinu uporabe
službene izkaznice za inšpektorje

Stran
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1. člen
Predmet tega pravilnika je določitev obrazca, postopka
za izdajo in način uporabe službene izkaznice za inšpektorje
Mestne občine Novo mesto.
2. člen
Službena izkaznica za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljnjem besedilu: izkaznica) je izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in je vezana v temno
vijolično usnje v velikosti 105 x 65 mm.
Izkaznico izdeluje na obrazcu, ki je sestavni del tega
pravilnika, podjetje ali organizacija, ki jo določi direktor občinske uprave.
3. člen
Obrazec izkaznice vsebuje:
1. Na prvi zunanji strani platnic je na vrhu vtisnjen grb
Mestne občine Novo mesto, pod njim pa je napisano besedilo: »MESTNA OBČINA NOVO MESTO«. Pod besedilom
»Mestna občina Novo mesto« je napisan naziv oddelka,
pristojnega za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek). V spodnjem delu prve
strani platnic je besedilo: »SLUŽBENA IZKAZNICA«.
2. Na drugi notranji strani platnic izkaznice je prostor
za fotografijo imetnika izkaznice v velikosti 3 x 4 cm in pečat
Mestne občine Novo mesto.
Pod fotografijo imetnika izkaznice se vpiše: osebno
ime imetnika izkaznice, njegov podpis, registrska številka
izkaznice, datum izdaje izkaznice in podpis direktorja občinske uprave, ki izkaznico izdaja.
3. Na prvi notranji strani platnic se navede predpis, ki
je podlaga za izdajo pooblastila imetniku izkaznice za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.
Izkaznica ni prenosljiva.
4. člen
Izkaznico izdaja direktor občinske uprave, ki vodi register izdanih izkaznic s podatki: osebno ime imetnika izkazni-
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ce, datum izdaje, registrska številka, datum prenehanja ali
nadomestitve izkaznice in razlog prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.
5. člen
Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
1. prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice,
2. razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto,
za katero ni predpisanih inšpektorskih pooblastil,
3. z odvzemom pooblastila, izdanega na podlagi drugega odstavka 4. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem
predpisov Mestne občine Novo mesto.
V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkaznico vrniti direktorju občinske uprave, ki vodi register izdanih
izkaznic.
6. člen
Izkaznica se zamenja:
1. če jo imetnik izgubi in je preklicana v Uradnem listu
Republike Slovenije,
2. če je poškodovana,
3. če je imetnik spremenil osebno ime.
V primerih iz 2. in 3. točke prejšnjega odstavka se
izkaznica uniči. Komisijo za uničenje izkaznic določi direktor
občinske uprave. O uničenju se sestavi zapisnik.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-05-13/2000-2108-62-1100
Novo mesto, dne 3. oktobra 2000.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.
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PRILOGA
Prva zunanja stran platnic

MESTNA OBÈINA NOVO MESTO

Druga notranja stran platnic

Fotografija
3 x 4 cm

INPEKTORAT
Ime in priimek imetnika izkaznice

Podpis imetnika izkaznice

Registrska tevilka izkaznice

SLUBENA
IZKAZNICA

Datum izdaje izkaznice
Podpis direktorja
obèinske uprave

Prva notranja stran platnic

Druga zunanja stran platnic
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7. člen
Število in čas uporabe posameznih delov uniforme je:
Letna uniforma redarja in redarke:

Pravilnik o številu in času uporabe posameznih
delov uniforme in dodatne opreme za
pooblaščene delavce občinskega redarstva

Na podlagi 6. člena Odloka o nadzorstvu nad izvajanjem predpisov Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS,
št. 56/00) in na podlagi 45. člena Statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/98) je župan Mestne
občine Novo mesto dne 3. 10. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o številu in času uporabe posameznih delov
uniforme in dodatne opreme za pooblaščene
delavce občinskega redarstva
1. člen
Ta pravilnik določa število in čas uporabe posameznih
delov uniforme in dodatne opreme za pooblaščene delavce
občinskega redarstva (v nadaljnjem besedilu: redarji), ki
opravljajo nadzor nad ustavljenimi in parkiranimi vozili ter
izvršujejo druge naloge iz občinskih odlokov na območju
Mestne občine Novo mesto.
Enotna uniforma, dopolnilni deli uniforme, simbole, oznake službenih vozil, nazive in označbe nazivov redarjev
določajo predpisi, ki jih izda minister pristojen za lokalno
upravo v soglasju z ministrstvom za notranje zadeve.
2. člen
Redarji so dolžni nositi uniformo samo med delovnim
časom oziroma kadar opravljajo dela in naloge, ki to zahtevajo.
Izven delovnega časa lahko redarji nosijo uniformo samo ob prihodu na delo in ob odhodu iz dela.
Redarji morajo imeti uniformo čisto in urejeno in so jo
dolžni redno vzdrževati.
Redarji morajo biti urejeni, imeti morajo zapete gumbe
in zadrge, ter kapo s ščitnikom ali klobuček na glavi.
3. člen
Uniforma se nosi v predpisanem kompletu skupaj z
opremo, ki je predpisana v predpisu iz drugega odstavka
prvega člena tega pravilnika.
4. člen
V zaprtih prostorih občinske uprave se lahko namesto
suknjiča nosi pulover ali samo srajca.
V zaprtih prostorih uprave ni potrebno nositi kape s
ščitnikom oziroma klobučka, prav tako tudi ne v drugih poslovnih prostorih, službenih vozilih in sredstvih javnega prevoza.
5. člen
Uniformo dobijo redarji v brezplačno uporabo.
6. člen
Letna uniforma se nosi praviloma v sezoni, ki se začne
15. aprila in konča 14. oktobra istega koledarskega leta.
Zimska uniforma se nosi praviloma v sezoni, ki se začne praviloma 15. oktobra in konča 14. aprila naslednjega
koledarskega leta.
V primeru, da vremenske razmere določenega dne
močno odstopajo od povprečnih vremenskih razmer letne
oziroma zimske sezone, lahko vodja oddelka za take dneve
odredi katere dele uniforme bodo redarji nosili.

Del uniforme

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Število kosov
ob nastopu

hlače
hlačno krilo
srajca kratki rokav
suknjič
kravata s sponko
kapa s ščitnikom ali klobuček
nogavice
čevlji
pas

Čas trajanja
poznejše dodelitve

2
2
4
2
2
2
5
2
1

1 vsako drugo leto
1 vsako drugo leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto
5 vsako leto
1 vsako leto
1 vsako drugo leto

Število kosov
ob nastopu

Čas trajanja
poznejše dodelitve

1
1
1
1
1
1
1

vsako 5 leto
vsako 5 leto
vsako 5 leto
vsako 7 leto
vsako 3 leto
vsako 5 leto
vsako 7 leto

Dopolnilni deli uniforme:
Del uniforme

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

usnjena torbica
dežni plašč s kapuco
opasač
kombinezon
delovne rokavice
odsevni brezrokavnik
vetrovka za motor

Zimska uniforma redarja in redarke:
Del uniforme

Število kosov
ob nastopu

1. hlače
2. srajca dolgi rokav
3. suknjič
4. jopica
5. kravata s sponko
6. kapa s ščitnikom ali klobuček
7. nogavice
8. čevlji (visoki in nizki)
9. pas
10.bunda
11.usnjene rokavice
12.šal

2
3
2
2
1
1
5
2
1
1
1
1

Čas trajanja
poznejše dodelitve

1 vsako drugo leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto
1 vsako tretje leto
1 vsako leto
1 vsako tretje leto
5 vsako leto
1 vsako tretje leto
1 vsako drugo leto
1 vsajko peto leto
1 vsako peto leto
1 vsako peto leto

8. člen
Če je redar iz kakršnegakoli razloga odsoten z dela več
kot šest mesecev oziroma svojega dela ne opravlja na terenu, se rok trajanja posameznih delov uniforme podaljša za
toliko časa, kolikor je bil redar odsoten z dela oziroma
svojega dela ne opravlja na terenu.
9. člen
Po preteku rokov iz 7. člena tega pravilnika in ob nadomestitvi z novim, postanejo posamezni deli uniforme last
redarja, ki jih je dobil v uporabo. Ti deli so: čevlji, nogavice,
pas, rokavice in šal. Ostali deli uniforme, dopolnilni deli
uniforme in oprema, se vrnejo.
Vrnjeni deli uniforme, ki jih ni možno uporabiti se lahko
podarijo humanitarnim organizacijam. Pred tem se z uniforme snamejo vse službene oznake.
10. člen
Redar, kateremu preneha delovno razmerje oziroma je
prerazporejen na drugo delovno mesto, mora službeno uni-
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formo, dopolnilne dele uniforme in opremo, ki ji še ni potekel rok, vrniti. Izjema so čevlji in nogavice.
11. člen
Uniformo, dopolnilne dele uniforme in opremo ni dovoljeno odtujevati, niti je spreminjati.
12. člen
V primeru poškodovanja, strganja, uničenja, izgube ali
odtujitve, po krivdi redarja, je redar dolžan z lastnimi sredstvi
kupiti uniformo, dopolnilni del, opremo, oziroma tisti del
uniforme, ki ji rok uporabe še ni potekel. Ravno tako mora
redar povrniti stroške uniforme, če mu preneha delovno
razmerje na njegovo prošnjo oziroma po njegovi krivdi.
13. člen
Evidenca o izročanju uniforme, dopolnilnih delov in
opreme, roku trajanja in vračanja vodi direktor občinske
uprave.
14. člen
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega
nadzornika, številka: 012-3/95-21, z dne 19. 12. 1995.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-14/2000-2108-62-1100
Novo mesto, dne 3. oktobra 2000.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PUCONCI
4491.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Brezovci – naselje
Brezovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne
15. 10. 2000 je Svet KS Brezovci na seji dne 23. 10. 2000
sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Brezovci
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Brezovci – naselje
Brezovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Brezovci –
naselje Brezovci se uvede za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
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3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in
sicer:
– sanacijo vaške kapele,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest v naselju,
– izgradnja pločnikov v naselju,
– vzdrževanje javnih poti,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Brezovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Brezovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Brezovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Brezovci št. 51900-842-09782037.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Brezovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Brezovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Brezovci – naselje Brezovci.
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8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-2/2000
Puconci, dne 23. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Brezovci
Franc Barbarič l. r.

4492.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevenga
samoprispevka za del območja KS Brezovci –
naselje Brezovci

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Brezovci – naselje Brezovci
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 224 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 160 volilcev ali
71,43%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 107 volilcev
ali 66,87% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 49 volilcev ali 30,63% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 4 ali 2,50% volilcev, ki
so glasovali.
Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Brezovci – naselje Brezovci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
Brezovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik Volilne komisije
KS Brezovci
Karel Kocen l. r.

4493.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Brezovci – naselje
Lemerje

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne
15. 10. 2000 je Svet KS Brezovci na seji dne 23. 10. 2000
sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Lemerje

Uradni list Republike Slovenije
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Brezovci – naselje
Lemerje se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Brezovci –
naselje Lemerje se uvede za obdobje štirih let, in sicer od 1.
1. 2001 do 31. 12. 2004.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in sicer:
– vzdrževanje evangeličanske in katoliške kapele,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest v naselju,
– izgradnja pločnikov v naselju,
– vzdrževanje javnih poti,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnega objekta ob
športnem centru.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Lemerje.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Lemerje,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Brezovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
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Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Brezovci št. 51900-842-09782037.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Brezovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Brezovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Brezovci – naselje Lemerje.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-3/2000
Puconci, dne 23. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Brezovci
Franc Barbarič l. r.

4494.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Brezovci –
naselje Lemerje

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Brezovci – naselje Lemerje
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 250 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 196 volilcev ali
78,40%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 109 volilcev
ali 55,61% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 85 volilcev ali 43,37% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2 ali 1,02% volilcev, ki
so glasovali.
Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Brezovci – naselje Lemerje
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
Brezovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Brezovci
Karel Kocen l. r.

Št.
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Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Brezovci – naselje
Predanovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS št. 35/99) in izida referenduma z dne
15. 10. 2000 je Svet KS Brezovci na seji dne 23. 10. 2000
sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Brezovci – naselje
Predanovci
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Brezovci – naselje
Predanovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Brezovci –
naselje Predanovci se uvede za obdobje štirih let, in sicer
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in
sicer:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest in javnih poti v
naselju,
– vzdrževalna dela na vaško-gasilskem domu,
– vzdrževanje in urejanje pokopališča in mrliške vežice,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– dokončanje CATV sistema,
– sofinanciranje društev v vasi,
– ureditev vaške razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje funkcionalnih objektov ob
športnem centru.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Predanovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Predanovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.

Stran

11298 / Št. 108 / 24. 11. 2000

Uradni list Republike Slovenije

6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Brezovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.

izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.

7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Brezovci št. 51900-842-09782037.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Brezovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Brezovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Brezovci – naselje Predanovci.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne
15. 10. 2000 je Svet KS Zenkovci na seji dne 19. 10.
2000 sprejel

8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-4/2000
Puconci, dne 23. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Brezovci
Franc Barbarič l. r.

4496.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Brezovci –
naselje Predanovci

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Brezovci – naselje Predanovci
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 169 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 122 volilcev ali
72,19%.
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 68 volilcev
ali 55,74% volilcev, ki so glasovali.
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 52 volilcev ali 42,62% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2 ali 1,64% volilcev, ki
so glasovali.
Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Brezovci – naselje Predanovci

Brezovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Brezovci
Karel Kocen l. r.

4497.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje
Beznovci

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Beznovci
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje
Beznovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Zenkovci –
naselje Beznovci se uvede za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in
sicer:
– asfaltiranje javne poti (cesta na Gres),
– izgradnja ulične razsvetljave,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– tekoče vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost,
– ostale sprotne potrebe.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Beznovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Beznovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
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5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Zenkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Zenkovci št. 51900-842-09782250.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Zenkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Zenkovci – naselje Beznovci.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-5/2000
Zenkovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljevič l. r.

4498.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Zenkovci –
naselje Beznovci

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Zenkovci – naselje Beznovci
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 148 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 112 volilcev ali
75,68%.
3. ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 63 volilcev
ali 56,25% volilcev, ki so glasovali.
4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 47 volilcev ali 41,96% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2 ali 1,79% volilcev, ki
so glasovali.

Št.
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Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Zenkovci – naselje Beznovci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
Zenkovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Zenkovci
Milovan Jakovljevič l. r.

4499.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje
Strukovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne
15. 10. 2000 je Svet KS Zenkovci na seji dne 19. 10.
2000 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Strukovci
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje
Strukovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Zenkovci –
naselje Strukovci se uvede za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in
sicer:
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije,
– urejanje in vzdrževanje objektov-odvodnjavanje meteornih voda (jarki in propusti),
– izgradnja avtobusnega postajališča v spodnjih Strukovcih,
– funkcionalno dejavnost,
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje javnih poti.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Strukovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 7% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
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– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Strukovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Zenkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Zenkovci št. 51900-842-09782250.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Zenkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Zenkovci – naselje Strukovci.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-6/2000
Zenkovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljevič l. r.

4500.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območje KS Zenkovci –
naselje Strukovci

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Zenkovci – naselje Strukovci

Uradni list Republike Slovenije
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 154 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 128 volilcev ali
83,12%.
3. ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 97 volilcev
ali 75,78% volilcev, ki so glasovali.
4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 29 volilcev ali 22,66% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2 ali 1,56% volilcev, ki
so glasovali.
Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Zenkovci – naselje Strukovci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
Zenkovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Zenkovci
Milovan Jakovljevič l. r.

4501.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje
Zenkovci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne 15. 10.
2000 je Svet KS Zenkovci na seji dne 19. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Zenkovci
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje
Zenkovci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Zenkovci –
naselje Zenkovci se uvede za obdobje štirih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena
za izvajanje naslednjega referendumskega programa, in
sicer:
– dokončanje avtobusnega postajališča,
– ureditev jarkov ob javnih poteh,
– saniranje divjih odlagališč,
– vzdrževanje vseh komunalnih objektov,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije
– funkcionalno dejavnost.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Zenkovci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:

Uradni list Republike Slovenije
– 2% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Zenkovci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Zenkovci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Zenkovci št. 51900-842-09782250.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Zenkovci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Zenkovci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Zenkovci – naselje Zenkovci.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-7/2000
Zenkovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
sveta KS Zenkovci
Milovan Jakovljevič l. r.

4502.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega
samoprispevka za del območja KS Zenkovci –
naselje Zenkovci

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Zenkovci – naselje Zenkovci

Št.
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1. V volilni imenik je bilo vpisanih 305 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 158 volilcev ali
51,80%.
3. ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 97 volilcev
ali 61,39% volilcev, ki so glasovali.
4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 60 volilcev ali 37,98% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 1 ali 0,63% volilcev, ki
so glasovali.
Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Zenkovci – naselje Zenkovci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
Zenkovci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Zenkovci
Milovan Jakovljevič l. r.

4503.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Bodonci – naselje
Bodonci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne
15. 10. 2000 je Svet KS Bodonci na seji dne 24. 10. 2000
sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Bodonci – naselje Bodonci
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Bodonci – naselje
Bodonci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu,
ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Bodonci –
naselje Bodonci se uvede za obdobje petih let, in sicer od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2005.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa,
in sicer:
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,
– sofinanciranje asfaltiranja javnih poti,
– ureditev ulične razsvetljave,
– vzdrževanje vaških objektov in pokopališča,
– funkcionalno dejavnost.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Bodonci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
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– 1% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Bodonci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Bodonci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Bodonci št. 51900-842-09782016.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Bodonci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Bodonci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Bodonci – naselje Bodonci.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-8/2000
Bodonci, dne 24. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Bodonci
Franc Frumen l. r.

4504.

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Bodonci o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Bodonci – naselje Bodonci

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Bodonci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Bodonci – naselje Bodonci

Uradni list Republike Slovenije
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 386 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 286 volilcev ali
74,09%.
3. ”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 172 volilcev ali 60,14% volilcev, ki so glasovali.
4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 110
volilcev ali 38,46% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 4 ali 1,40% volilcev, ki
so glasovali.
Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Bodonci – naselje Bodonci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
Bodonci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Bodonci
Slavko Sapač l. r.

4505.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del Krajevne skupnosti Bodonci – naselje
Vadarci

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 70/00), 83. člena statuta Občine Puconci
(Uradni list RS, št. 35/99) in izida referenduma z dne
15. 10. 2000 je Svet KS Bodonci na seji dne 24. 10. 2000
sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Bodonci – naselje Vadarci
1. člen
Za del območja Krajevne skupnosti Bodonci – naselje Vadarci se na podlagi odločitve krajanov na referendumu, ki je bil 15. 10. 2000 uvede krajevni samoprispevek v
denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek za del območja KS Bodonci –
naselje Vadarci se uvede za obdobje petih let, in sicer od 1.
1. 2001 do 31. 12. 2005.
3. člen
Sredstva zbrana s samoprispevkom bodo uporabljena za izvajanje naslednjega referendumskega programa,
in sicer:
– vzdrževanje javnih poti,
– sofinanciranje obnove lokalnih cest,
– sofinanciranje izgradnje vodovoda,
– izgradnja ulične razsvetljave,
– dograditev mrliške vežice v Vadarcih,
– vzdrževanje objektov KS in gasilskih domov,

Uradni list Republike Slovenije
– sofinanciranje društev,
– vzdrževanje ostalih komunalnih objektov,
– funkcionalno dejavnost.
4. člen
Zavezanci za samoprispevek so krajani s stalnim bivališčem v naselju Vadarci.
Samoprispevek bodo plačevali zavezanci iz prvega odstavka tega člena v denarni obliki, in sicer v naslednji višini:
– 1% od neto plač, nadomestil plač, plačil po pogodbah o delu in drugih prejemkov, ki imajo značaj plač,
– 1% mesečno od neto pokojnin, razen od pokojnin z
varstvenim dodatkom,
– 10% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti,
– 2% mesečno samostojni podjetniki od bruto zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje s stalnim bivališčem v naselju Vadarci,
– 2% mesečno od povprečne neto plače v Sloveniji za
preteklo leto zaposleni v tujini.
5. člen
Plačevanja samoprispevka so oproščeni zavezanci v
skladu z 12. členom zakona o samoprispevku.
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin ob vsakem izplačilu.
Zavezancem od k.d. iz kmetijske dejavnosti in samostojnim podjetnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance Republike Slovenije – Republiška uprava za javne prihodke – Davčni urad Murska
Sobota, izpostava Murska Sobota.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek po položnicah, ki jim jih dostavi krajevna skupnost.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
je potrebno Krajevni skupnosti Bodonci dostaviti seznam
zavezancev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku,
se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo
davkov in prispevkov občanov.
7. člen
Sredstva samoprispevka se bodo nakazovala na zbirni
račun Krajevne skupnosti Bodonci št. 51900-842-09782016.
Za zbiranje sredstev in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet KS Bodonci.
O realizaciji programa in porabi sredstev mora Svet KS
Bodonci najmanj enkrat letno poročati na zboru občanov v
KS Bodonci – naselje Vadarci.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.
Št. 420-9/2000
Bodonci, dne 24. oktobra 2000.
Predsednik
Sveta KS Bodonci
Franc Frumen l. r.

Št.
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Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti
Bodonci o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Bodonci – naselje Vadarci

POROČILO
Volilne komisije krajevne skupnosti Bodonci
o izidu glasovanja na referendumu dne 15. 10.
2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
območja KS Bodonci – naselje Vadarci
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 322 volilcev.
2. Na referendumu je glasovalo 212 volilcev ali
65,84%.
3.”ZA” uvedbo samoprispevka je glasovalo 123 volilcev ali 58,02% volilcev, ki so glasovali.
4. ”PROTI” uvedbi samoprispevka je glasovalo 87 volilcev ali 41,04% volilcev, ki so glasovali.
5. Neveljavnih glasovnic je bilo 2 ali 0,94% volilcev, ki
so glasovali.
Na podlagi 47.b 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 izida glasovanja volilna komisija
ugotavlja, da je bil v delu KS Bodonci – naselje Vadarci
izglasovan krajevni samoprispevek, saj je za uvedbo glasovala večina volilcev, ki so glasovali.
Bodonci, dne 19. oktobra 2000.
Predsednik
Volilne komisije KS Bodonci
Slavko Sapač l. r.

ROGAŠOVCI
4507.

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za
Krajevno skupnost Pertoča po programih
posameznih vasi – za naselje Pertoča in Ropoča

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, odločba US RS št. 13/95), drugega
odstavka 47.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98
in 74/98) ter določili statuta Občine Rogašovci, statuta
Krajevne skupnosti Pertoča, je Svet krajevne skupnosti Pertoča na 11. redni seji dne 3. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno
skupnost Pertoča po programih posameznih vasi
– za naselje Pertoča in Ropoča
1. člen
Na območju Krajevne skupnosti Pertoča v naseljih Pertoča in Ropoča se po odločitvi krajanov naselij Pertoča in
Ropoča na referendumu dne 15. 10. 2000 uvede krajevni
samoprispevek v denarju.
2. člen
Krajevni samoprispevek v denarju se uvede za obdobje
5 let, in sicer od 1. 2. 2001 do 31. 1. 2006.
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3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom, bodo uporabljena za:
Pertoča:
– modernizacijo, vzdrževanje in asfaltiranje preostalih
javnih poti in drugih površin,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– ulično razsvetljavo v vasi Pertoča,
– sofinanciranje izgradnje avtobusnih postaj ter postavitev utic ob regionalni cesti,
– sofinanciranje vaških in komunalnih objektov,
– sofinanciranje izgradnje športno-rekreacijskega centra, letno-zimski,
– sofinanciranje skupnega (občinskega) vodovoda,
– sofinanciranje gasilske opreme in vaško-gasilskega
doma.
Ropoča:
– modernizacijo, vzdrževanje in asfaltiranje preostalih
javnih poti in drugih površin,
– vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice,
– sofinanciranje izgradnje avtobusnih postajališč in njej
pripadajoče opreme,
– sofinanciranje skupnega (občinskega) vodovoda,
– sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave,
– izgradnjo kabelske televizije,
– sofinanciranje gasilske opreme in vaško-gasilskega
doma.

račun samoprispevka Krajevne skupnosti Pertoča, in sicer
do zadnjega trimesečja, in sicer do 31. 12. tekočega leta.
Krajevna skupnost Pertoča pošlje zavezancem položnice
za plačilo.

4. člen
Zavezanci za samoprispevek so občani, ki imajo stalno
prebivališče v naseljih Pertoča in Ropoča.
Zavezanci bodo samoprispevek plačevali v naslednji
višini:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestil
plače ter plačil po pogodbah o delu,
– 10% od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti,
– 1% od pokojnin razen pokojnin z varstvenim dodatkom,
– 2% za delavce, ki so na začasnem delu v tujini in
imajo stalno prebivališče v posamezni vaški skupnosti, od
povprečnega osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

11. člen
Za zbiranje sredstev samoprispevka in izvajanje referendumskega programa je odgovoren Svet krajevne skupnosti Pertoča in vaški skupnosti Pertoča in Ropoča, ki
najmanj enkrat letno poročata krajanom na zborih krajanov o
zbranih in porabljenih sredstvih.
Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta, vroči pri banki za določen čas.
Nadzor nad uporabo in zbiranjem sredstev samoprispevka opravlja Nadzorni odbor občine Rogašovci v skladu
z zakonom in statutom.

5. člen
Plačilo krajevnega samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in Uradni list RS, št. 48/96).
Zavezancem se plačani zneski krajevnega samoprispevka odštevajo od osnove za dohodnino (7. člen zakona
o dohodnini, Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92).
6. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Davčni urad Murska Sobota, izpostava
Murska Sobota.
Izplačevalci plač in pokojnin so dolžni pri nakazilu
odtegnjenega samoprispevka navesti podatke za katere
zavezance je znesek plačan. Če je zavezancev več, je
izplačevalec dolžan poslati seznam z ustreznimi podatki
KS Pertoča.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini, plačujejo samoprispevek štirikrat (tri mesece skupaj) letno na zbirni žiro

8. člen
Sredstva, ki se zberejo iz krajevnega samoprispevka so
strogo namenska. Sredstva samoprispevka se bodo zbirala
na posebnem računu KS Pertoča, št. 51900-842-10582133 in se bodo evidenčno vodila po vaseh Pertoča in
Ropoča.
9. člen
Od zavezancev, ki ne bodo izpolnjevali obveznosti do
samoprispevka v določenem roku se bodo obveznosti prisilno izterjale po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in
davkov občanov.
10. člen
Sredstva zbranega krajevnega samoprispevka se bodo
uporabila namensko za programe vasi Pertoča in Ropoča v
Krajevni skupnosti Pertoča.
Vrstni red investicij sprejema svet krajevne skupnosti v
svojih letnih programih na podlagi referendumskega programa na predlog vaških skupnosti Pertoča in Ropoča skladno
z razvojnimi programi in možnostmi sofinanciranja Občine
Rogašovci.

12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 2.
2001 dalje.
Pertoča, dne 3. novembra 2000.
Predsednik
KS Pertoča
Marijan Perša l. r.

4508.

Poročilo o izidu referenduma o uvedbi
krajevnega samoprispevka v vaških skupnostih
na območju Krajevne skupnosti Pertoča, ki je bil
dne 15. 10. 2000 v prostorih vaško-gasilskega
doma v Fikšincih, vaškega doma na Pertoči,
vaško-gasilskega doma v Ropoči in vaškogasilskega doma v Večeslavcih

Na podlagi 50. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi daje Občinska volilna komisija občine Rogašovci
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POROČILO
o izidu referenduma o uvedbi krajevnega
samoprispevka v vaških skupnostih na območju
Krajevne skupnosti Pertoča, ki je bil dne 15. 10.
2000 v prostorih vaško-gasilskega doma v
Fikšincih, vaškega doma na Pertoči, vaškogasilskega doma v Ropoči in vaško-gasilskega
doma v Večeslavcih
Na podlagi 49. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Občinska volilna komisija občine Rogašovci ugotavlja naslednji izid glasovanja:
I
V posameznih vaških skupnostih:
a) VS Fikšinci
1. število volivcev, vpisanih v volilni imenik
2. število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku
3. število volivcev, ki so glasovali s potrdili
4. skupno število volivcev, ki so glasovali
5. število neveljavnih glasovnic
6. število veljavnih glasovnic
7. število volivcev, ki so glasovali: “ZA”
8. število volivcev, ki so glasovali: “PROTI”
b) VS Pertoča
1. število volivcev, vpisanih v volilni imenik
2. število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku
3. število volivcev, ki so glasovali s potrdili
4. skupno število volivcev, ki so glasovali
5. število neveljavnih glasovnic
6. število veljavnih glasovnic
7. število volivcev, ki so glasovali: “ZA”
8. število volivcev, ki so glasovali: “PROTI”
c) VS Ropoča
1. število volivcev, vpisanih v volilni imenik
2. število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku
3. število volivcev, ki so glasovali s potrdili
4. skupno število volivcev, ki so glasovali
5. število neveljavnih glasovnic
6. število veljavnih glasovnic
7. število volivcev, ki so glasovali: “ZA”
8. število volivcev, ki so glasovali: “PROTI”
č) VS Večeslavci
1. število volivcev, vpisanih v volilni imenik
2. število volivcev, ki so glasovali po volilnem imeniku
3. število volivcev, ki so glasovali s potrdili
4. skupno število volivcev, ki so glasovali
5. število neveljavnih glasovnic
6. število veljavnih glasovnic
7. število volivcev, ki so glasovali: “ZA”
8. število volivcev, ki so glasovali: “PROTI”

152
97 oziroma 63,8%
–
97
2 oziroma 2,1%
95 oziroma 97,9%
32 oziroma 33,0%
63 oziroma 64,9%
405
217 oziroma 53,5%
–
217
7 oziroma 3,2%
210 oziroma 96,8%
115 oziroma 53,0%
95 oziroma 43,8%
191
112 oziroma 58,6%
–
112
1 oziroma 0,9%
111 oziroma 99,1%
67 oziroma 59,8%
44 oziroma 39,3%
353
230 oziroma 65,1%
–
230
8 oziroma 3,5%
222 oziroma 96,5%
103 oziroma 44,8%
119 oziroma 51,7%

II
Na podlagi 23. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi OVK ugotavlja, da je odločitev na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka v VS Pertoča in VS Ropoča sprejeta, ker je zanjo glasovalo večina volivcev, ki so
glasovali, v VS Fikšinci in VS Večeslavci pa ni sprejeta, ker
zanjo ni glasovala večina volivcev, ki so glasovali.
Št. 2/2000-14
Rogašovci, dne 15. oktobra 2000.
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Rogašovci
Irma Volf, univ. dipl. prav. l. r.
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SEVNICA
4509.

Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o
spremembah in dpolnitvah dolgoročnega plana
Občine Sevnica za obdobje 1986–2000

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi 33.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00)
ter odločbe US RS (Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95,
73/95, 9/96, 39/96, 44/96 in 59/99) ter 37. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in
102/00) je župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah
in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine
Sevnica za obdobje 1986–2000 (Uradni list
SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS,
št. 20/94) in družbenega plana Občine Sevnica
za obdobje 1986–1990
(Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS,
št. 20/94)
I
Javno se razgrne predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94) in družbenega plana Občine Sevnica
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89
in Uradni list RS, št. 20/94).

TABOR
4510.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97,
10/98 in 74/98) in 16. in 96. člena statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor, na
15. seji dne 30. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Tabor
za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tabor za leto 2000
(Uradni list RS, št. 12/00) se spremeni 2. člen tako, da
glasi:
SIT

Planirani prihodki Občine Tabor
Planirani odhodki Občine Tabor
Razlika
Planirani primanjkljaj

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 35200-0006/97
Sevnica, dne 21. novembra 2000.
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l. r.

–

Št. 032-01/2000-14
Tabor, dne 30. oktobra 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

ZREČE
4511.

IV
V času javne razgrnitve bodo izvedene javne obravnave
v vseh krajevnih skupnostih v Občini Sevnica.

230,979.648
230,979.648

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

II
Gradivo bo javno razgrnjeno od dneva objave v Uradnem listu RS, to je od 24. 11. 2000 do vključno 29. 12.
2000, v času uradnih ur, v prostorih Oddelka za okolje in
prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica in v
prostorih vseh krajevnih skupnosti v Občini Sevnica.
III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica
ali vsem krajevnim skupnostim v Občini Sevnica. Rok za
pripombe k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan javne
razgrnitve.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za
leto 2000

Pravilnik o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Zreče

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00),
7., 9. in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni
list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na redni
seji dne 6. 11. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči
v Občini Zreče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postopki prodaje, oddaje v zakup (najem), oddaje za gradnjo in
menjave stavbnih zemljišč, ki so v lasti Občine Zreče (v
nadaljevanju: občina).
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2. člen
Odločitev o prodaji stavbnega zemljišča sprejme občinski svet, medtem, ko odločitev o oddaji v zakup (najem)
in za gradnjo ter menjavi stavbnih zemljišč, sprejme župan.
Prodaja, oddaja v zakup (najem) ali oddaja za gradnjo,
menjava stavbnih zemljišč se izvaja v okviru sprejetih programov urejanja stavbnih zemljišč na podlagi:
1. veljavno sprejetih aktov s področja prostorskega
urejanja,
2. sprejetih programov opremljanja stavbnih zemljišč s
komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter možnostjo
priključitve na te objekte in naprave.
3. člen
Nezazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na
območju, ki je s prostorskim planom Občine Zreče namenjeno za graditev objektov.
Zazidano stavbno zemljišče je zemljiška parcela na
območju iz prejšnjega odstavka, na kateri je zgrajen objekt.
4. člen
Občina Zreče gospodari s stavbnimi zemljišči v javno
korist.
Sredstva za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči v javno
korist se vsako leto zagotavljajo v občinskem proračunu.
5. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni
prenos lastninske pravice in neposredne posesti nad stavbnim zemljiščem, katerega lastnik in neposredni uporabnik
je občina, na izbranega ponudnika.
Oddaja stavbnega zemljišča v zakup (najem) je prenos
neposredne posesti nad stavbnim zemljiščem, katerega lastnik je Občina Zreče, na izbranega ponudnika proti določeni zakupnini (najemnini).
Oddaja stavbnih zemljišč za gradnjo je prenos pravice
gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti občine.
Izbrani ponudnik pridobi z oddajo zgolj pravico gradnje objekta na zemljišču v skladu z razpisnimi pogoji.
Menjava zemljišča po tem pravilniku pomeni prenos
lastninske pravice in posesti na občinskem zemljišču na
sopogodbenika, z istočasno pridobitvijo lastninske pravice
in posesti na zemljišču, ki ga daje v zamenjavo sopogodbenik. Občina Zreče lahko v skladu z zakonom in tem pravilnikom zamenja nepremičnino za drugo enakovredno nepremičnino brez javnega razpisa. Vrednost zamenjanih nepremičnin se določi na podlagi cenitve sodno zapriseženega
cenilca (ke) gradbene stroke.
II. GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI
6. člen
Gospodarsko javno službo gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči (v nadaljevanju: javna služba) izvaja režijski obrat,
organiziran kot nesamostojen obrat v okviru občinske uprave ob upoštevanju pristojnosti, ki jih imajo v zvezi z izvajanjem javne službe po tem pravilniku občinski svet in župan.
Poleg zakonskih obveznosti izvajalca javne službe,
opravlja režijski obrat vsa strokovna, tehnična, organizacijska in administrativna opravila za potrebe župana.
Računovodska opravila za potrebe javne službe opravlja občinska uprava.
Organizacijo režijskega obrata določi župan v aktu o
sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi.
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7. člen
Občina proda ali odda stavbno zemljišče na podlagi
predhodno izvedenega javnega razpisa ali javne dražbe,
katero vodi komisija za prodajo ali oddajo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavlja najmanj pet članov, in sicer:
– predsednik komisije za okolje in prostor, ki je po
položaju predsednik komisije,
– predsednik komisije za gospodarstvo,
– predsednik sveta pristojne krajevne skupnosti,
– predsednik komisije za premoženje,
– en predstavnik občinske uprave.
Predstavnika občinske uprave imenuje župan.
Komisija je sklepčna, če je na seji navzoča večina vseh
članov. Komisija odloča z večino glasov navzočih članov.
8. člen
Občina proda, odda v zakup (najem), odda za gradnjo
ali zamenja stavbno zemljišče brez javnega razpisa, če tako
določa zakon, statut občine ali ta pravilnik.
Sklep o odločitvi za ne izvedbo javnega razpisa iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme župan.
III. JAVNI RAZPIS IN JAVNA DRAŽBA
9. člen
Postopek prodaje, oddaje in menjave se izvede preko
javnega razpisa v primerih, kadar tako izrecno določa zakon, ali kadar je namen občine pridobiti nedoločeno število
konkurenčnih ponudb za posamezno stavbno zemljišče.
Če je za nakup ali zakup (najem) istega stavbnega
zemljišča skladno z razpisnimi pogoji pravočasno in pravilno
prispelo več enakovrednih ponudb, lahko župan, na predlog komisije iz 7. člena tega pravilnika, sprejme odločitev o
preoblikovanju javnega razpisa v javno dražbo.
Javna dražba se praviloma skliče v primeru, ko je znano končno število ponudnikov in se ne išče nedoločenega
števila ponudb.
Javno dražbo izvede komisija iz 7. člena tega pravilnika.
10. člen
Javna dražba se opravi po predpisanem postopku in
vsebini iz javnega razpisa. V okviru objave javne dražbe se
lahko navede tudi eventualni znesek višanja ponudbe.
Na javni dražbi so lahko poleg organizatorja dražbe
prisotni le ponudnik, ki so pravilno položili varščino ob prijavi
na javni razpis oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če se ustrezno izkažejo.
11. člen
Javna dražba mora biti obvezno objavljena v Uradnem
listu RS in v lokalnem časopisu. Med objavo razpisa v Uradnem listu in javno dražbo mora preteči najmanj 15 dni.
Javno dražbo objavi župan.
12. člen
Občina lahko stavbna zemljišča proda ali odda za gradnjo brez javnega razpisa, če je izpolnjen vsaj eden izmed
naslednjih pogojev:
– če gre za gradnjo objektov za potrebe obrambe;
– če gre za gradnjo objektov javne infrastrukture;
– če gre za gradnjo objektov za potrebe zdravstva,
socialnega varstva, otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave;
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– če gre za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš;
– če gre za gradnjo nadomestnih objektov;
– če gre za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorskim
izvedbenim načrtom predviden za določenega investitorja;
– če gre za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– če gre za gradnjo objektov za potrebe pravosodja,
– če gre za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali
javna dražba dvakrat neuspešen.
13. člen
Javni razpis prodaje, oddaje v zakup in oddaje stavbnih
zemljišč za gradnjo se objavi:
– v sredstvih javnega obveščanja,
– na oglasni deski Občine Zreče in krajevne skupnosti,
– na drug krajevno običajen način.
Javni razpis objavi župan.
14. člen
Objava javnega razpisa ali javne dražbe za prodajo ali
oddajo stavbnih zemljišč mora vsebovati:
1. ime oziroma naziv in sedež naročnika javnega razpisa;
2. vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos
pravice (prodaja, oddaja stavbnega zemljišča v zakup, najem ali gradnjo, menjava);
3. namen prodaje ali oddaje stavbnega zemljišča;
4. lokacijo, velikost in namembnost stavbnega zemljišča (lega, status, k.o., z.k.v., parc. št., površina, kultura,
pravno in dejansko stanje zemljišča) ter pogoje za uporabo;
5. izhodiščno ceno stavbnega zemljišča z opisom in
izračunom komunalne opremljenosti zemljišča;
6. način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve
pogodbe;
7. rok pričetka in dokončanja gradnje na stavbnem
zemljišču;
8. navedbo, ali gre za javni razpis s končnim rokom
oddaje ponudb ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje
oziroma oddaje vseh stavbnih zemljišč;
9. navedbo, da mora ponudba vsebovati program z
opisom dejavnosti ter višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne cene stavbnega zemljišča;
10. navedbo kdo je lahko udeleženec javnega razpisa
oziroma javne dražbe;
11. poziv ponudnikom, da v vlogi navedejo popolni
naziv oziroma ime ter sedež oziroma naslov;
12. višino jamstva, ki jo je treba položiti kot garancijo
za resnost ponudbe in ki ne sme biti nižja od 10% izhodiščne cene stavbnega zemljišča ter navedbo žiro računa,
kamor se jamstvo vplača. Po sklenjenem pravnem poslu za
posamezno stavbno zemljišče se varščina vrne tistim ponudnikom, ki na javnem razpisu niso uspeli, uspelemu ponudniku se položena varščina všteje v ceno, v primeru, da
izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku, se
varščina za resnost ponudbe ne vrne;
13. kraj, čas in kontaktno osebo, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo, ceno
dokumentacije in način plačila dokumentacije z navedbo o
možnosti ogleda razpisanega zemljišča;
14. rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
(datum in čas predložitve); rok za predložitev ponudbe ne
sme biti krajši od 15 dni od dneva objave javnega razpisa,
15. obvezne sestavine ponudbe – dokumenti in dokazila;
16. način in rok plačila kupnine oziroma zakupnine
(najemnine);
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17. merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudbe;
18. navedbo, da mora izbrani ponudnik skleniti ustrezno pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva prejema
sklepa o izbiri;
19. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja
ponudb;
20. rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu
javnega razpisa;
21. druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo
izpolnjevati ponudniki.
15. člen
Ponudnik lahko ponudbo za odkup, zakup (najem),
menjavo stavbnega zemljišča ali pridobitev stavbnega zemljišča za gradnjo umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do
roka za predložitev ponudbe, ki je določen v javnem razpisu.
V primeru umika ponudbe se vplačana varščina vrne v nerevaloriziranem znesku.
IV. JAVNO ODPIRANJE IN OBRAVNAVA PONUDB
16. člen
Odpiranje ponudb je javno in ga opravi komisija iz 7.
člena tega pravilnika na naslovu, v prostorih, na dan in ob
uri, določeni v objavi javnega razpisa ali javne dražbe, ne
glede na to ali so pooblaščenci ponudnikov navzoči ali ne.
Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja ponudb izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu oziroma na javni dražbi.
Komisija na podlagi določil predpisov o javnih naročilih
oceni prispele ponudbe in ugotovi, če izpolnjujejo razpisne
pogoje. Ponudbe, ki pogojev javnega razpisa ne izpolnjujejo, komisija izloči, ostale pa obravnava na podlagi meril iz
18. člena tega pravilnika.
Ponudnik, ki ne predloži pravočasno in popolne ponudbe, se v primeru javnega razpisa s končnim rokom izloči
iz nadaljnjega postopka izbire najugodnejšega ponudnika.
V primeru razpisa z odprtim rokom se lahko ponudnika
pozove k dopolnitvi ponudbe, če za isto stavbno zemljišče ni
prispela tudi druga popolna ponudbe, ki je ustreznejša in
ugodnejša.
17. člen
O pregledovanju ponudb komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje naslednje podatke:
– kraj, kjer se opravlja pregledovanje ponudb,
– datum in čas seje komisije,
– imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih,
– poimensko navedbo priglašenih ponudnikov,
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele
ponudbe,
– v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje
ponudb, navedbo števila pravočasno prispelih ponudb in
navedbo prepozno predloženih ponudb,
– ugotovitve o popolnosti posameznih ponudb,
– ugotovitve o izpolnitvi razpisnih pogojev
– ugotovitve o morebitnem večjem številu ponudb za
isto stavbno zemljišče,
– navedbo izhodiščne cene,
– najvišjo ponujeno ceno,
– navedbo o načinu jamstva za resnost ponudbe,
– druge relevantne podatke, ki zadevajo posamezno
ponudbo.
Zapisnik o odpiranju ponudb komisija posreduje vsem
ponudnikom.
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Zapisnik o odpiranju podpišejo vsi prisotni člani komisije, ponudniki oziroma pooblaščenci ponudnikov.
Po pregledu in analizi prispelih ponudb, komisija sprejme sklep o predlogu najugodnejšega ponudnika, ki ga posreduje županu.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe v
roku iz prvega odstavka tega člena, se šteje, da je odstopil
od pogodbe. V tem primeru se mu vplačana varščina za
resnost ponudbe ne vrne.

18. člen
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika komisija iz 7. člena tega pravilnika upošteva naslednja merila:
1. predvideni program dejavnosti ponudnika z opisom,
usklajenim s konceptom razvoja občine;
2. predvideni program uporabe zemljišča, njegov vpliv
na možnosti nadaljnje poselitve območja in vpliv na okolje;
3. ponujena višina odkupa oziroma zakupa v primeru
javne dražbe ter rok in način plačila;
4. rok začetka in končanja gradnje ter začetek obratovanja objekta;
5. plačilne pogoje,
6. mnenje komisije pristojne za prostorsko planiranje;
7. če je smotrnejša delitev občinskega zemljišča med
dva ali več ponudnikov, se preveri kateri od teh izkazuje v
takšnem primeru večji interes (tj. pridobitev samo dela zemljišča ni v njegovem interesu); če posamezni ponudniki interesa ne izkazuje več, se izdela predlog delitve občinskega
zemljišča med preostale ponudnike;
8. druga merila, navedena v objavi javnega razpisa
oziroma javni dražbi.

VI. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

19. člen
V postopku prodaje, oddaje za gradnjo in oddaje v
zakup (najem) stavbnih zemljišč, ko v skladu z zakonom ni
potreben javni razpis, prispele ponudbe obravnava režijski
obrat.
Navedena merila iz prejšnjega člena veljajo tudi za
odločanje o prodaji oziroma oddaji stavbnih zemljišč brez
javnega razpisa.
20. člen
Na ponudbo ponudnika lahko občina proda in zamenja
tudi pot, ki ima status javne poti, kolikor ne služi več svojemu
namenu in občinski svet sprejme sklep o ukinitvi javnega
dobra.
Pri prodaji ali menjavi drugega zemljišča, ki ima status
javnega dobra, se smiselno upošteva postopek iz prejšnjega odstavka.
V. IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
21. člen
Najugodnejšega ponudnika izbere na predlog komisije
župan s sklepom, ki je dokončen. Zoper sklep župana je
dopusten upravni spor.
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika se pošlje vsem
ponudnikom, ki so se prijavili na javni razpis, v roku 15 dni
od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.
22. člen
Vsakemu ponudniku, ki ni bil izbran v postopku obravnave prispelih ponudb je komisija iz 7. člena dolžna dati na
vpogled ponudbe tistih ponudnikov, ki jim je bilo zemljišče
prodano ali oddano.
23. člen
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo o nakupu
oziroma zakupu stavbnega zemljišča v roku iz 18. točke
14. člena tega pravilnika in začeti z ustreznimi deli na stavbnem zemljišču v roku, določenem v pogodbi.

24. člen
Vrednost stavbnega zemljišča, ki je predmet prodaje ali
oddaje za gradnjo se določi na podlagi določil odloka o
povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč.
25. člen
Pri zakupu (menjavi) mora biti nepremičnina, ki jo ponudnik ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot občinsko zemljišče. Če nepremičnini, ki sta predvideni za zamenjavo, nista enakovredni, mora lastnik za nižje
ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
VII. PONOVITEV RAZPISA IN SKLENITEV POGODBE
26. člen
Javni razpis oziroma javna dražba se ponovi, če:
1. se na razpis ne javijo ponudniki za odkup oziroma za
zakup (najem) celotnega zemljišča, ki je predmet razpisa;
2. če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna
zemljišča, njihova prodaja oziroma oddaja pa ne omogoča
smotrne uporabe zemljišča in/ali prodaje oziroma oddaje
stavbnega zemljišča pod enakimi pogoji;
3. če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna
zemljišča, zemljišča pa se ne prodajajo ali oddajajo v kompleksu, se lahko javni razpis za preostala zemljišča ponovi;
4. če komisija iz 7. člena tega pravilnika ne predlaga
najugodnejšega ponudnika izmed vseh prispelih ponudb;
5. če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe;
6. če komisija javni razpis razveljavi.
27. člen
Če tudi po ponovljenem javnem razpisu ni mogoče
izbrati najugodnejšega ponudnika, se stavbno zemljišče proda ali odda neposredno s pogodbo.
VIII. ZAKUP (NAJEM) STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
28. člen
Ponudniki lahko pridobijo v zakup (najem) občinsko
zemljišče, če predložijo ponudbo na javnem razpisu.
Kolikor občina odda stavbno zemljišče v najem na podlagi javnega razpisa se smiselno uporabljajo določila tega
pravilnika, ki veljajo za prodajo stavbnega zemljišča.
29. člen
Višina najemnine za posamezne vrste oziroma rabo
zemljišč se določi s sklepom o oblikovanju višine najemnine
za stavbna zemljišča v lasti Občine Zreče, ki ga na predlog
komisije za okolje in prostor sprejme župan.
Osnova za določitev najemnine je določena z odlokom
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih
zemljišč v letu 2000.
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30. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih
objektov se smiselno uporabljajo določbe 19. člena tega
pravilnika.
31. člen
V primeru, da ponudnik poda ponudbo za oddajo v
najem zemljišča, katero meji tudi na zemljišča drugih lastnikov, ki bi lahko bili zainteresirani za najem istega zemljišča,
se smiselno uporabijo določbe prve, druge in pete točke
18. člena tega pravilnika.
32. člen
Najemne pogodbe za vrtove sklepa župan občine na
predlog režijskega obrata.
Za določitev najemnine se smiselno uporablja 29. člen
tega pravilnika.
33. člen
V primeru, ko ponudnik poda ponudbo za izdajo soglasja za časovno omejeno rabo zemljišča (npr. za odlaganje
materiala), mu lahko izda režijski obrat soglasje, v katerem
navede obdobje veljave soglasja, odškodnino za uporabo
občinskega zemljišča in druge pogoje, ki jih mora izpolniti
ponudnik.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Določbe pravilnika, ki urejajo oddajo zemljišč za gradnjo, se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 52. člena
zakona o stavbnih zemljiščih.
35. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 420-08-05/00-7
Zreče, dne 6. novembra 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽALEC
4512.

Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini
Žalec

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini
programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št.
4/96) ter 18. in 24. člena statuta občine Žalec (Uradni list
RS, št. 37/99, 43/00) je Občinski svet občine Žalec na seji
dne 19. 10. 2000 sprejel

ODLOK
o plačilu komunalnega prispevka v Občini Žalec
1. člen
S tem odlokom se določa plačilo in izračun komunalnega prispevka na območju Občine Žalec.
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2. člen
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča in pripada Občini Žalec. Komunalni prispevek se določi glede na višino vseh
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča z javno infrastrukturo, upoštevajoč površino stavbnega zemljišča, možne priključke na javno infrastrukturo ter njene zmogljivosti.
3. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor, ki namerava na območju Občine Žalec:
a) zgraditi nov objekt;
b) prizidati ali nadzidati obstoječi objekt ali spremeniti
namembnost objekta in je zato potrebno povečati priključke
na javno infrastrukturo;
c) lastnik zgrajenega objekta na neopremljenem ali delno opremljenem stavbnem zemljišču, če se to zemljišče
komunalno opremlja, oziroma je to zemljišče komunalno
opremljeno, lastnik zgrajenega objekta pa še nima priključkov na javno infrastrukturo;
d) graditi nadomestni objekt, je dolžan plačati komunalni prispevek enako kot da gradi nov objekt. Ob predložitvi
dokaza, da je star objekt v celoti porušil, se mu vrne sorazmerni del komunalnega prispevka, ki odpade na star objekt. Če je neto etažna površina novega objekta manjša od
neto površine starega, se razlika investitorju ne vrača.
Razlika med staro in novo koristno površino objekta
mora biti razvidna iz tehnične dokumentacije.
4. člen
Investitor iz točke a, b, c in d 3. člena tega odloka
plačuje komunalni prispevek:
a) na osnovi sprejetega programa opremljanja za območje, za katero je program opremljanja narejen v skladu z
navodilom za izračun komunalnega prispevka in navodilom
o vsebini programa opremljanja stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 4/1999);
b) za ostala območja kot povprečje stroškov opremljanja z javno infrastrukturo z upoštevanjem povprečnih stroškov komunalnega opremljanja, potrjenim s sklepom o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega
urejanja stavbnega zemljišča v Občini Žalec, katerega vsako
leto objavlja Občina Žalec v Uradnem listu RS za tekoče
leto.
5. člen
Komunalni prispevek je določen na podlagi naslednjih
kriterijev:
a) na osnovi sprejetega programa opremljanja za območje opremljanja, za katero je program opremljanja narejen v skladu z navodilom (Uradni list RS, št. 4/99);
b) na ostalih območjih pa na osnovi naslednjih kriterijev
in meril:
Lokacija predvidenega objekta
I. Območje: Mesto Žalec in naselja Šempeter, Gotovlje
s Podvinom, Ložnica pri Žalcu, Vrbje, Petrovče z Dobrišo
vasjo, Levec
II. Območje: Naselja Griže z Migojnicami, Podlog, Sp.
in Zg. Grušovlje, Sp. in Zg. Roje, Ruše, Kasaze, Drešinja
vas, Mala in Velika Pirešica, Pernovo, Arja vas
III. Območje: Ostala naselja, ki niso v I. in II. območju,
oziroma razpršena stavbna zemljišča, obstoječa in predvidena za gradnjo.
Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta (KL)
I. OBMOČJE KL = 1
II. OBMOČJE KL = 0,75
III. OBMOČJE KL = 0,60.
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Korekcijski faktor za počitniško hišico znaša ne glede
na območje KL = 1.
Korekcijski faktor glede na namembnost objekta (KN)
KN = 1,00 za stanovanjske objekte in gospodarske
kleti z bivalnim prostorom,
KN = 1,50 za počitniške hišice,
KN = 1,20 za poslovne objekte (trgovina, gostinske
objekte, urade, pisarne),
KN = 0,85 za stanovanjsko blokovno gradnjo,
KN = 0,80 za proizvodne objekte (industrija in proizvodna obrt in druge storitvene dejavnosti) in objekti družbenih
dejavnosti,
KN = 0,75 za objekte deficitarnih storitvenih dejavnosti,
KN = 0,50 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni
objekt in parkirišča,
KN = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte (hleve,
hladilnice idr.).
Izhodiščna cena iz 5. člena postavke b) se za prizidke
in dozidave obstoječega stanovanjskega objekta korigira s
faktorjem K = 0,30.

A) Individualna komunalna ureditev
– vodovodno omrežje s hidrantnim omrežjem
– kanalizacijsko omrežje
– elektro omrežje
– telefonsko omrežje
B) Kolektivna komunalna ureditev
– ceste širine 5 m, zarobničena v asfaltni
izvedbi
– parkirni prostori
– javna razsvetljava
– odvodnjavanje
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Korekcijski faktor glede na izkoriščenost stavbnega
zemljišča (KI)
Razmerje med koristno (neto) površino objekta (KPO) in
površino stavbne parcele (PSP) predstavlja izkoriščenost stavbnega zemljišča. Količnik 0,25 predstavlja idealno razmerje
pozidane stavbne parcele.
KI = KPO : PSP
Izhodiščna cena za izračun komunalnega prispevka iz
točke b) 5. člena odloka je izračunana za 150 m2 neto
površine objekta na stavbni parceli površine 600 m2, za III.
kategorijo opremljenosti stavbnih parcel in gostoti 100–200
prebivalcev/ha (za idealno razmerje izkoriščenosti stavbne
parcele, količnik 0,25) in I. območje pozidave.
Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 parcele za posamezno komunalno opremo (PXS) z upoštevanjem korekcijskega faktorja izkoriščenosti stavbnega zemljišča KI = 0,25 znašajo na dan 31. 12. 1999. Povprečni
stroški se med letom revalorizirajo z indeksom za obračun razlik v ceni gradbenih storitev za ostalo nizko gradnjo, ki ga mesečno izdaja GZS – Združenje za gradbeništvo IGM Slovenije.

%

SIT/m2 parcele (PXS)

23
37
27
13

1.715,85
2.760,27
2.014,25
969,83

66
17
7
10

4.923,73
1.268,23
522,21
746,02

Komunalni prispevek se izračuna kot vsota prispevkov
za posamezno vrsto komunalne opreme. Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna po
naslednjem obrazcu: KPX = PXS x KL x KN x PSP x KI

9. člen
V komunalnem prispevku niso zajeti stroški izvedbe
priključkov na javno infrastrukturo, stroški soglasij in prispevki za priključitev na javno infrastrukturo.

7. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan
plačati povprečne stroške tiste javne infrastrukture, za katero so zagotovljeni priključki zavezančeve parcele.

10. člen
Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo javne infrastrukture ter za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj,
objektov za izboljšanje ekološkega stanja, športne in rekreacijske površine, igrišča ter prostore za gledalce v obsegu
zgrajenih površin v Občini Žalec.

8. člen
Namenska plačila investitorjev v izgradnjo komunalne
infrastrukture na območju predvidene gradnje na podlagi
enkratnega prispevka, ki ga je plačal za predvideno bodočo
gradnjo, se valorizirajo s povprečnim indeksom podražitve
za ostalo nizko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje
gradbeništva in industrije gradbenega materiala Slovenije,
glede na čas od prvotnega plačila do sedanje odmere.
Razliko komunalnega prispevka je investitor dolžan plačati.
Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila za sofinanciranje izgradnje javne infrastrukture s predložitvijo originalne
dokumentacije o plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo
dejansko nanaša na predvideno bodočo gradnjo, se pridobi
pisno mnenje investitorja ali upravljalca gradnje posamezne
komunalne infrastrukture ali krajevne skupnosti.

11. člen
Komunalni prispevek po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo zahtevo Občinska uprava občine
Žalec.
12. člen
Investitor je dolžan plačati komunalni prispevek na žiro
račun Občine Žalec pred izdajo gradbenega dovoljenja.
13. člen
Investitorji, ki prvič pričenjajo z dejavnostjo na območju
Občine Žalec oziroma jo povečujejo, lahko plačilo komunalnega prispevka na osnovi vloge začasno odložijo za dobo
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največ enega leta od dneva sklenitve dogovora – pogodbe o
odlogu plačila, pod pogojem, da višina komunalnega prispevka presega 300.000 SIT.
Za odlog plačila skleneta investitor in občina posebno
pogodbo, v kateri določita čas in pogoje odloga ter zavarovanje plačila. Kolikor komunalni prispevek ne preseže 1
milijon tolarjev, se po preteku odložnega roka poravna v
enkratnem znesku, odmerjeni komunalni prispevek nad 1
milijon SIT pa se lahko poravna v največ štirih kvartalnih
obrokih.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42001/0001/2000
Žačec, dne 19. oktobra 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

4513.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu Levec – za območje PC
Lena–Lesnina–Lesnina LGM

Na podlagi 39. člena zakona 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) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni
list RS, št. 37/99 in 43/00) je Občinski svet občine Žalec
dne 19. 10. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Levec - za območje PC
Lena – Lesnina – Lesnina LGM
1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za Levec (Uradni list
SRS, št. 31/84, Uradni list RS, št.76/94) se v 1. členu za
prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Zazidalni načrt za Levec se dopolni po projektu »Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec – za območje PC Lena, Lesnina, Lesnina LGM«, ki ga je izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora d.o.o. Celje, št. proj.
30/2000 v avgustu 2000 in je sestavni del tega odloka.
Spremembe in dopolnitve so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Žalec – za območje
občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93,
7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96,
43/96, 72/97, 7/98, 17/99, 28/99 in 37/99).«
2. člen
V 3. členu odloka se začetni del prvega stavka »Zazidalni načrt Levec in spremembe in dopolnitve zazidalnega
načrta Levec (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta) določata« nadomesti z besedilom, ki
se glasi:
»Zazidalni načrt Levec, spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta) ter spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Levec – za območje PC Lena – Lesnina –
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Lesnina LGM (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve ZN
za območje PC Lena – Lesnina – Lesnina LGM) določajo«
3. člen
Za 3.a členom se doda nov 3.b člen, ki se glasi:
»3.b člen
Ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN za
območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM se nahaja v
skrajnem jugovzhodnem delu naselja Levec in vključuje parcele: 6/2, 6/5, 6/6, .412, 6/1, 7/1, 7/4, 7/5, 12/1, 5,
6/3, 6/4, 7/2, 7/7, 7/8, 7/9, 12/3, 12/4, 7/6, vse k.o.
Levec.
Opis meje po obodni parcelaciji:
na severu: po severnem robu parcele 6/2, 7/2,
na vzhodu: po vzhodnem robu parcele 7/2,
na jugu: po južnem robu parcele 7/2, 7/1,
na zahodu: po zahodnem robu parcele 7/1, prečka (v
severnem delu) parcelo 7/1 in 6/2, po zahodnem robu
parcele 6/2 in 7/8 in se priključi na izhodiščno točko opisa
meje.
Opis meje po topografsko:
na severu: po severnem robu zelenice med cesto in
parkingi,
na vzhodu: po občinski meji (Žalec, Celje) (ograja Lesnina LGM posega že v Občino Celje),
na jugu: po severnem robu jarka in občinski meji (Žalec, Celje),
na zahodu: po zahodnem robu kompleksa, po dovozni
cesti med RSL in obravnavanim območjem do izhodiščne
točke opisa meje.
Območje obravnave meri ca. 2,90 ha.«
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se besede »iz 2. člena«
nadomestijo z besedami »iz 3. člena« in besede »iz
3. člena« nadomestijo z besedilom »iz 1. in 2. člena.«
5. člen
V 4. a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za izrabo območja in kvaliteto graditve, ki jih
prikazujejo spremembe in dopolnitve ZN za območje PC
Lena – Lesnina - Lesnina LGM, so naslednji:
– na severni strani objekta Lena je predvidena dozidava in preureditev vhodnega dela – glavnega vhoda in samostojnega vhoda v gostinski del s posodobitvijo,
– na zahodni strani objekta Lena je predvidena dozidava
do roba dovozne ceste za potrebe širitve prodajnih površin,
– predvidena je ločitev prometa: napajanje vseh objektov bo na centralno dvorišče, parkiranje zaposlenih bo na
vzhodni strani območja. Parkirne površine obiskovalcev bodo funkcionalno preoblikovane. Predviden je desni izvoz s
parkirnih površin v smeri Celje.«
6. člen
V 4.b členu se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se
glasita:
»Spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena –
Lesnina - Lesnina LGM predvidevajo gradnjo naslednjih objektov:
– glavni vhod v trgovski center Lena: 82 x 10,50 metrov, pritličje in etaža,
– prizidek na zahodnem delu trgovskega centra Lena:
59 x 10,50 metrov, pritličje in etaža, oziroma do venca
obstoječega objekta;
Lokacija posameznih objektov je razvidna iz grafične
priloge v ZN.«
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7. člen
V 4.c členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za urbanistično oblikovanje območja ter za arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav, ki jih prikazujejo
spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM, so naslednji:
a) za urbanistično zasnovo:
objekt PC Lena – dozidave bodo poravnane z gradbenimi linijami obstoječega prizidka (RSL), višina objekta bo
usklajena z višino višjega obstoječega objekta. Prizidek na
severni strani bo potekal od vhoda do roba objekta Lesnine.
Na južni strani objekta je vhod v objekt pokrit z nadstrešnico;
b) za arhitekturno oblikovanje:
arhitektura objektov mora biti usklajena z arhitekturo
obstoječih objektov v smislu gabaritov, po zasnovi, detajlih
in uporabi materialov pa mora biti času in okolju primerna
(materiali: pločevina in steklo, omet);
c) za zunanjo ureditev in ozelenitev:
zunanja ureditev obsega le parkirne površine in zelenico ob magistralni cesti. Poudarek ureditve bo na izboru
opreme: svetilke, reklamni panoji, izveski;
d) za prometne površine in parkirišče:
– dovoz do prodajnega centra je z obstoječega priključka na magistralno cesto,
– ločeno bo napajanje vseh objektov s centralnega
dvorišča – dovoz do njega je po obstoječi napajalni cesti na
zahodnem delu ureditvenega območja,
– parkirišče obiskovalcev bo preurejeno tako, da bodo
parkirni žepi dostopnejši za nakupovalce z vozički,
– na skrajnem severovzhodnem robu velikega parkirišča je predviden desni izvoz proti Celju (razbremenitev križišča), ki ga je potrebno načrtovati skladno s pogoji upravljavca cestne infrastrukture,
– parkiranje zaposlenih je na obstoječih asfaltnih površinah na vzhodnem robu ureditvenega območja,
– v primeru preureditve obstoječega križišča v krožišče
je potrebno upoštevati tolerance v smislu ureditve zelenice,
hodnika za pešce in parkirnih površin v severozahodnem
delu parkirnih površin.«
8. člen
Za 4.c členom se vstavi nov 4.č člen, ki se glasi:
»4.č člen
Pogoji zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
v Celju na območju sprememb in dopolnitev ZN za območje
PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM so naslednji:
Pri posegih, ki se nanašajo na izgradnjo prizidkov in
novega priključka na cesto, je nujen nadzor arheologa. V
primeru odkritja arheoloških struktur, bo ZVNKD sprejel vse
potrebne ukrepe.«
9. člen
V 4.d členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Kot tolerance na območju sprememb in dopolnitev
ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM veljajo
spremembe tlorisnih gabaritov do ± 0.5 metra, višinskih
gabaritov do + 2 metra. Kot toleranca velja smiselna zunanja
ureditev površin ob križišču, če bo le-to spremenjeno v
krožišče.«
10. člen
V 5.a členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pogoji za komunalno in energetsko urejanje na območju sprememb in dopolnitev ZN za območje PC Lena –
Lesnina - Lesnina LGM so naslednji:
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– odvajanje sanitarnih odpadnih in meteornih vod je
treba načrtovati v skladu s pogoji upravljavca kanalizacije in
zdravstvenega inšpektorja,
– za kanalizacijo:
Odpadne vode iz prizidkov k objektu »Lena« se speljejo preko obstoječega priključka v javno kanalizacijo. V primeru dotrajanosti kanalskega priključka se le-ta obnovi na
stroške investitorja.
Meteorne vode s strehe morajo biti speljane preko
peskolovov in obstoječega priključka na javno kanalizacijo.
Padavinske in odpadne vode s povoznih površin morajo biti speljane preko cestnih rešetk ter lovilca olj in bencina
v javno kanalizacijo (Uradni list SRS, št. 16/83 – 7. člen).
Kanalizacijski priključki morajo biti izvedeni vodotesno.
V projektu je potrebno obdelati križanje predvidene
izvozne ceste z obstoječim kanalom št. 101001 in predvideti ustrezno zaščito kanala. Obstoječi jaški se v primeru
dviga nivelete terena nadvišajo do nove kote terena,
– za vodovod:
Zgraditi je potrebno ločena odjemna mesta za posamezne lastnike – uporabnike, vodomere pa namestiti v skupni vodomerni jašek.
Prestaviti je potrebno vodovodni priključek na vzhodnem delu »Lene« izven gradbene cone predvidenega prizidka št. 2.
Upoštevati je treba tudi ostale pogoje upravljalca vodovodnega omrežja.
– komunalna in energetska priključitev predvidenih dozidav PC Lena na obstoječi objekt,
– izdelava PGD in PZI projektov za priključitev novogradenj na komunalno in energetsko infrastrukturo in pridobitev
soglasij na projekte s strani upravljavcev komunalne in energetske infrastrukture,
– zunanje površine so urejene; v primeru novih asfaltnih površin je z odvodnjavanjem meteornih vod potrebno
upoštevati pogoje upravljavcev.«
11. člen
V 5.b členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ukrepi za varovanje okolja na območju sprememb in
dopolnitev ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina
LGM so naslednji:
a) upoštevanje zahtevanih vrednosti varstva okolja
(predvidena dejavnost – prodajne površine ne vpliva na poslabšanje stanja kvalitete okolja); območje sodi v III. stopnjo
varstva pred hrupom. Mejne vrednosti za III. območje so:
nočna raven 50 dBA, dnevna raven 60 dBA.
b) upoštevanje predpisanih rešitev za odvajanje vseh
sanitarnih odpadnih in meteornih vod,
c) ogrevanje objektov s plinom,
d) pri izvedbi ZN je treba upoštevati pogoje s področja
varstva pred požarom (zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS, št. 71/93), dovoz urgentnih vozil je omogočen
po obstoječi glavni cesti I. reda Arja vas – Celje in po
parkirnih površinah ob objektih,
e) način zbiranja in odvoza vseh vrst odpadkov skladno
z občinskim odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 19/97) in pridobitev soglasja k PGD
projektom s strani upravljavca odvoza komunalnih odpadkov.«
12. člen
V 5.c členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Posege (novogradnje), ki so predvideni s temi spremembami in dopolnitvami ZN za območje PC Lena – Lesnina - Lesnina LGM, je možno izvajati v več etapah, vendar
tako, da je vsaka etapa zaključen objekt.«
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13. člen
Za 5.c členom se vstavi nov 5.č člen, ki se glasi:
»5.č člen
Spremembe in dopolnitve ZN za območje PC Lena –
Lesnina - Lesnina LGM so stalno na vpogled pri Upravni
enoti Žalec – oddelku za okolje in prostor in Občini Žalec.«
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/01/2000 02/02
Žalec, dne 19. oktobra 2000.

UREDBO
o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih
storitev
1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišje cene osnovnih telefonskih storitev in sicer:

Vrsta storitve
Telefonski impulz
– naročniški telefon
Telefonska naročnina
– enojčni priključek
– dvojčni priključek

Cena v SIT
3,66
1094,26
891,54

Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o
določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev (Uradni
list RS, št. 54/00).
3. člen
Ta uredba začne veljati 1.12.2000.

VLADA
4514.

Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
telefonskih storitev

Št. 384-08/99-3
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in storitev, za
katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št.
80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

4515.

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

Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2001

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93,
7/94, 1/95, 28/95 in 58/95) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o določitvi obsega kontingentov za uvoz blaga v letu 2001
1. člen
Za blago na uvoznem režimu kontingentov, ki se uvaža v letu 2001, se določa obseg kontingentov, ki je naveden v
prilogi k tej uredbi.
Priloga je sestavni del te uredbe.
2. člen
Neizkoriščeni kontingenti iz prejšnjega člena se lahko s soglasjem ministra, pristojnega za ekonomske odnose s tujino,
naknadno razdelijo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije za uvoz blaga iz druge podobne skupine proizvodov oziroma
tarifne številke, če je že določeni kontingent za to blago premajhen.
3. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 332-02/98-4
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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PRILOGA
Kontingenti za uvoz blaga od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001

Tarifna
oznaka

Poimenovanje

6101
6101 10
6101 20
6101 30
6101 90
6102
6102 10
6102 20
6102 30
6102 90
6105
6105 10
6105 20
6105 90
6106
6106 10
6106 20
6106 90
6109
6109 10
6109 90
6110
6110 10
6110 20
6110 30
6203

Merska
enota

Količina *

Plašči, površniki, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za moške in
dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tar. št. 6103

kos

37.400

Plašči, površniki, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarski jopiči),
vetrovke s podlogo ali vložkom ali brez njiju in podobni izdelki za ženske in deklice,
pleteni ali kvačakni, razen izdelkov iz tar. št. 6104

kos

29.900

Srajce za moške in dečke, pletene ali kvačkane

kos

110.500

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske in deklice, pletene ali kvačkane

kos

101.400

T-majice, spodnje majice in druge majice, pletene ali kvačkane

kos

1,936.000

Jope, ki se zapenjajo ali ne, puloverji, brezrokavniki in podobni izdelki,
pleteni ali kvačkani

kos

429.000

Obleke, kompleti, jakne, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače
in kratke hlače (razen kopalnih hlačk), za moške in dečke

kos

252.600

kos

189.100

kos

550.000

kos

176.000

tona

50

6203 41
6203 42 90
6203 43 90
6203 49 90
6204
Kostimi, kompleti, suknjiči in jopiči, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače
z oprsnikom in naramnicami in kratke hlače (razen kopalnih hlačk in kopalnih oblek),
za ženske in deklice
6204 61
6204 62 90
6204 63 90
6204 69 18
6204 69 39
6204 69 90
6205
Srajce za moške in dečke
6205 10
6205 20
6205 30
6206
Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske in deklice
6206 20
6206 30
6206 40
6302
Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo
6302 60

* Obseg kontingenta se nanaša na vse blago, ki ga zajemajo navedene 6-mestne tarifne oznake; če pa je navedena 8-mestna tarifna oznaka, se upošteva le ta
tarifna oznaka.
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4516.

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

Na podlagi 5. člena, v zvezi s četrtim odstavkom
133. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00)
izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni
list RS, št. 27/00, 31/00, 48/00, 78/00, 88/00 in 97/00)
se v 1. členu:
– v točki A: v postavki 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga:
(notranji in zunanji trg)
številka “5,760.000.000“ nadomesti s številko
“5,861.000.000“;
– v točki C: v postavki 1473 Skupni nameni: Pospeševanje prodaje številka “74.000.000“ nadomesti s številko
“54.000.000“.
2. člen
V 17. členu se točka VIII spremeni tako, da se:
– na koncu 1. točke za besedama “plemenskih prašičev“ doda besedilo “ter plemenskih ovac in ovnov”;
– v točki 2/C doda peta alinea, ki se glasi:
“– pod zaporedno št. 7: kupec plemenskih živali –
Center za sonaravno rekultiviranje (CSR) Vremščica pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani, Gerbičeva 60, ki kupi živali na
območju planine Vremščica za lastne potrebe dejavnosti
CSR.”;
– v tabeli točke 2/C/3 se za besedilom “PLEMENSKI
OVNI“ doda besedilo “IN PLEMENSKE OVCE”, ter pri istem
namenu (PLEMENSKI OVNI) na koncu doda naslednje besedilo:
“7. nakup plemenskih
ovnov in ovac
735
Vremščica

34.000

Uradni list Republike Slovenije
5. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu za obdobje 1. 1. 2000 do 10. 12. 2000 in sicer do 15. decembra 2000.
Zahtevku je treba priložiti:
– fotokopijo carinske deklaracije,
– fotokopijo plačanih računov za karantenske preglede,
– seznam živali, za katere se uveljavlja podpora, z navedbo kategorije živali, države izvora živali, ter enotne življenjske številke posamezne uvožene govedi.
IX. Izravnava stroškov pri vzpostavitvi pospešene označitve govedi, konj in drobnice za potrebe nadzora trga
1. Namen ukrepa:
– nadomestitev dela stroškov, ki so nastali s pospešenim delom na vzpostavitvi označitve živali (govedo, konji in
drobnica) za potrebe uveljavljanja subvencij ter za potrebe
nadzora na trgu.
2. Upravičenci: Območni kmetijski zavodi, ki so izvajali
dodatno označevanje ter vpis teh živali v register.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o
izvršenem pospešenem postopku označitve živali, potrjenih s
strani govedorejske službe pri Kmetijskem inštitutu Slovenije;
– vlagatelj mora predložiti tudi dokazilo, iz katerega je
razvidno, da so bile navedene označitve izvedene do 30. 6.
2000.
4. Višina podpore:
Za vsako označitev govedi ali konj je višina podpore
150 SIT, za ovce ali koze pa 75 SIT na registrirano žival.
Skupna višina sredstev za ta namen je 16.000.000
SIT.
5. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu za obdobje 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000 in sicer do 15. decembra
2000;
– zahtevku je treba priložiti potrdilo selekcijske službe v
govedoreji, konjereji in reji drobnice o upravičenosti izvajalca
označitve in vpisa v register živali, do navedene odpore.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-16
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.

24.990.000“

3. člen
V 18. členu se na koncu dodata nova VIII. in IX. podtočka, ki se glasita:
“VIII. Izravnava stroškov pri uvozu mlade govedi
1. Namen ukrepa:
– nadomestitev dela stroškov, ki nastanejo pri uvozu
mlade govedi za namen nadaljnje reje.
2. Upravičenci: Uvozniki govedi za namen nadaljnje
reje.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o
izvršenem uvozu govedi za nadaljnjo rejo;
– vlagatelj mora predložiti tudi dokazilo o dejansko izvršenih zdravstvenih pregledih živali in plačanih računih za ta
namen.
4. Višina podpore:
Za vsako uvoženo žival se priznava podpora samo enkrat v višini 5.925 SIT.
Skupna višina sredstev za ta namen je 85.000.000 SIT.

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

4517.

Sklep o javni razgrnitvi
A) osnutka lokacijskega načrta za gradnjo
enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 ob
AC odseku Šmarje Sap-Višnja Gora
B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje
1986–2000, dopolnjene 1998 v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/85, 43/89 in Uradni list RS, št.
26/90, 18/93, 47/93 in 44/97) je Vlada Republike Slovenije na 25. seji dne 23. novembra 2000 pod točko 4Č
sprejela

Uradni list Republike Slovenije

SKLEP
o javni razgrnitvi
A) osnutka lokacijskega načrta za gradnjo
enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 ob
AC odseku Šmarje Sap-Višnja Gora
B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje
1986–2000, dopolnjene 1998 v delu, ki ga
opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 ob AC odseku Šmarje Sap-Višnja
Gora, ki ga je izdelal PA prostor, d.o.o., Ljubljana, pod
številko projekta 1151/99, v septembru 2000 (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta) in predloga sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje
1986–2000, dopolnjene 1998 v delu, ki ga opredeljuje
osnutek lokacijskega načrta, ki ga je izdelal PA prostor,
d.o.o., Ljubljana, v septembru 2000 (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občine).
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega
plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990
(Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS,
št. 72/95 in 11/99), v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta.
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Grosuplje v
obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih
aktov občine.
IV
Občina Grosuplje mora poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega
načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov
občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se prične peti
dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjen
osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine, pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Grosuplje mora v roku 30 dni po preteku javne
razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane
pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme
pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.
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VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-04/98-8
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4518.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika
o pogojih in načinu prevoza živali

Na podlagi druge alinee 40. člena zakona o zaščiti
živali (Uradni list RS, št. 98/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za promet in zveze

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvi pravilnika o pogojih
in načinu prevoza živali
1. člen
V 1. členu pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali
(Uradni list RS, št. 86/00) se za besedo “obveznosti“ doda
besedilo “organizatorja prevoza in“.
2. člen
V prvem odstavku 36. člena se besedilo “da iztrebki ne
padajo na živali, ki so postavljene spodaj“ nadomesti z besedilom “da se, kolikor je to mogoče, omeji padanje iztrebkov
na živali, ki so nameščene spodaj“.
3. člen
V drugem odstavku 61. člena se besedilo “iz tretjega
odstavka“ nadomesti z besedilom “iz petega odstavka“.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-334/00-1
Ljubljana, dne 17. novembra 2000.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Soglašam!
Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze
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o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika

Popravek
V pravilniku o programu posebnega strokovnega izpita
za izvajanje geodetskih storitev in o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
105-4385/00 z dne 17. 11. 2000, se besedilo obrazložitve, ki se nanaša na vsebino pravilnika in je objavljeno na
strani 11107, črta.
Minister
za okolje in prostor
prof. dr. Andrej Umek l.r.

1986–1990 za območje “Mizarstvo Medved” Občine Brežice – dopolnitev 2000/2

Popravek
V programu priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za
obdobje 1986–1990 za območje “Mizarstvo Medved” Občine Brežice – dopolnitev 2000/2 objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 65-3027/00 z dne 21. 7. 2000, se 6. člen
pravilno glasi:
“6. člen
Spremeni se 5. točka 6. člena tako, da glasi:
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Brežice
in v KS Artiče.”
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.
–

zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo,
počitniško hišo, poslovni objekt za gospodarski namen oziroma za družbeni namen ali so zgradili drugi objekt in so bili
v ceni stanovanja, družinske stanovanjske hiše, počitniške
hiše, poslovnega ali drugega objekta, ali v ceni zemljišča za
zazidavo plačani stroški za urejanje stavbnega zemljišča ali
so komunalni prispevek plačali posebej, stavbno zemljišče
pa komunalno uredili v lastni režiji.
Pet letna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje, stanovanjsko hišo ali
počitniško hišo oz. največ 8 let od izdaje gradbenega dovoljenja. Za poslovne in druge objekte začne teči petletna
doba oprostitve plačevanja nadomestila od začetka uporabe
objekta.»
V tretjem odstavku 32. člena se pred besedo »gasilska« črta beseda »občinska«.
V točki II. istega člena, se v prvi alinei beseda »pomoči«
nadomesti z besedo »oprostitve«.
Za besedo »Slovenije« se v 38. členu, postavi pika,
preostali del besedila« uporablja pa se od 1. 7. 2000« se pa
črta.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.
–

Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci

Popravek

V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci, ki zajema naselja Adrijanci, Boreča,
Lucova, Martinje, Neradnovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje
(Gornji Petrovci), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1064435/00 z dne 21. 11. 2000, se 7. člen pravilno glasi:

Popravek o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci

Popravek

V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
77-3603/00 z dne 25. 8. 2000, se na koncu drugega
stavka 5. člena pika nadomesti z vejico in doda besedilo
»razen površin dovoza in parkiranja, parkov, zelenic ter požarnih poti v objektih, ki so izključno namenjene požarni
varnosti.«
Besedilo 31. člena odloka se v celoti črta in pravilno
glasi:
»Plačila nadomestila na lastno zahtevo za dobo pet let
so oproščeni zavezanci: ki so kupili novo stanovanje ali

“7. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih
zbralo predvidoma 35,000.000 SIT. S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva bodo v celoti namenjena za izvajanje programa iz 2. točke člena tega sklepa, zbirale pa se
bodo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Šulinci
št. 51900-842-031-82518, s pripisom “samoprispevek
KS Šulinci”.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti Šulinci
Vladimir Hozjan l. r.
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VSEBINA

Stran

VLADA
4456. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi družbe Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o.
11249
4457. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi javnega podjetja Rudnik Trbovlje–Hrastnik, d.o.o.
11249
4458. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ustanovitvi družbe Rudnik Kanižarica v zapiranju,
d.o.o.
11250
4459. Uredba o nadomestilu dela stroškov za prevoze, raziskave in naložbe prevoznikom, ki opravljajo določene prevozne storitve v železniškem
prometu
11250
4460. Dopolnitev akta o ustanovitvi javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva 11252
4461. Uredba o koncesijah za izkoriščanje vode iz vodnih virov Piš-1/94, Topla, Gnamuš, Z-2/94,
J-1/96, KOV-1/98, Pd-1, GLV-1/00 in
DEV-1/99 za oskrbo prebivalstva s pitno vodo 11253
4462. Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti
podobnih dejavnosti
11254
4463. Uredba o spremembi uredbe o preoblikovanju
Javnega podjetja Elektro – Slovenija, p.o., v Javno podjetje Elektro – Slovenija, d.o.o.
11266
4514. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
telefonskih storitev
11314
4515. Uredba o določitvi obsega kontingentov za uvoz
blaga v letu 2001
11314
4516. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 11316
4517. Sklep o javni razgrnitvi A) osnutka lokacijskega
načrta za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 ob AC odseku Šmarje Sap-Višnja Gora B) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Grosuplje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjene 1998 v delu, ki
ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
11316

MINISTRSTVA
4518. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi pravilnika o
pogojih in načinu prevoza živali
11317
4464. Seznam zdravil, za katera je bilo od 4. 10. 2000
do 8. 11. 2000 izdano dovoljenje za promet
11267
4465. Seznam zdravil, za katera je od 4. 10. 2000 do
8. 11. 2000 prenehalo veljati dovoljenje za promet 11274

BANKA SLOVENIJE
4466. Sklep o splošni eskontni meri Banke Slovenije 11277
4467. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 27. 11. do 3. 12.
2000
11277

SODNI SVET
4468. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice
višjega sodišča
11278

Stran

4469. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur
za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Lendavi
11279
4470. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto
okrožnega sodnika
11279

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
4471. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo “Prve stave”
11279

OBČINE
BREZOVICA
4472. Odredba o razporeditvi uradnih ur organov Občinske uprave občine Brezovica
11280
4473. Sklep o začasnem financiranju iz proračuna Občine Brezovica v letu 2001
11280
DIVAČA
4474. Sklep o podaljšanju krajevnega samoprispevka
na območju Krajevne skupnosti Vreme
11281
4475. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za podaljšanje krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Vreme, dne 15. 10. 2000 11281
4476. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Senožeče
11282
4477. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Senožeče o izidu glasovanja na referendumu za
uvedbo krajevnega samoprispevka na območju
Krajevne skupnosti Senožeče, dne 15. 10. 2000 11283
DOBREPOLJE
4478. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo in višini prispevka za števnino
11283
GROSUPLJE
4479. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Grosuplje za leto 2000
11283
4480. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Kekec Grosuplje
11284
HAJDINA
4481. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči socialno ogroženim občankam in občanom
Občine Hajdina
11285
KAMNIK
4482. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Kamnik za leto 2000
11286
4483. Sklep o spremembi sklepa o določitvi novih cen
storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih storitev na
pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in Nevlje 11286
KRANJ
4484. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne
občine Kranj za leto 2000
11287
MIRNA PEČ
4485. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Mirna Peč
11287

Stran
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MISLINJA
4486. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Mislinja za leto 2000
11290
4487. Sklep o pokopaliških storitvah za leto 2001
11290

4502. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15.
10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del območja KS Zenkovci – naselje Zenkovci 11301
4503. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Bodonci – naselje Bodonci 11301
4504. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bodonci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS
Bodonci – naselje Bodonci
11302
4505. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Bodonci – naselje Vadarci 11302
4506. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Bodonci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS
Bodonci – naselje Vadarci
11303
ROGAŠOVCI
4507. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi – za naselje Pertoča in Ropoča
11303
4508. Poročilo o izidu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v vaških skupnostih na območju Krajevne skupnosti Pertoča, ki je bil dne
15. 10. 2000 v prostorih vaško-gasilskega doma
v Fikšincih, vaškega doma na Pertoči, vaško-gasilskega doma v Ropoči in vaško-gasilskega doma v Večeslavcih
11304
SEVNICA
4509. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o spremembah in dpolnitvah dolgoročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–2000
11306
TABOR
4510. Odlok o rebalansu proračuna Občine Tabor za
leto 2000
11306
ZREČE
4511. Pravilnik o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v
Občini Zreče
11306
ŽALEC
4512. Odlok o plačilu komunalnega prispevka v Občini
Žalec
11310
4513. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Levec – za območje PC Lena–
Lesnina–Lesnina LGM
11312
POPRAVKI
–
Popravek pravilnika o programu posebnega strokovnega izpita za izvajanje geodetskih storitev in
o načinu ugotavljanja znanja slovenskega jezika 11318
–
Popravek programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–
1990 za območje “Mizarstvo Medved” Občine
Brežice – dopolnitev 2000/2
11318
–
Popravek o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Beltinci
11318
–
Popravek sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Šulinci
11318

NOVO MESTO
4488. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 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 Mestne občine Novo mesto (PZ za LN Šmihelske ceste v Novem mestu – R3-664/2501 od km 21.760 do km
22.250) b) osnutka odloka o lokacijskem načrtu
Šmihelske ceste v Novem mestu – R3-664/2501
od km 21.760 do km 22. 250
11291
4489. Pravilnik o obrazcu, postopku za izdajo in načinu
uporabe službene izkaznice za inšpektorje
11291
4490. Pravilnik o številu in času uporabe posameznih
delov uniforme in dodatne opreme za pooblaščene delavce občinskega redarstva
11294
PUCONCI
4491. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Brezovci 11295
4492. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15.
10. 2000 o uvedbi krajevenga samoprispevka za
del območja KS Brezovci – naselje Brezovci
11296
4493. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Lemerje 11296
4494. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne 15.
10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za
del območja KS Brezovci – naselje Lemerje
11297
4495. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Brezovci – naselje Predanovci 11297
4496. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Brezovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Brezovci – naselje Predanovci
11298
4497. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Beznovci 11298
4498. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območja KS Zenkovci – naselje Beznovci
11299
4499. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Strukovci 11299
4500. Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Zenkovci o izidu glasovanja na referendumu dne
15. 10. 2000 o uvedbi krajevnega samoprispevka za del območje KS Zenkovci – naselje Strukovci
11300
4501. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za del
Krajevne skupnosti Zenkovci – naselje Zenkovci 11300
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