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DRŽAVNI ZBOR

4519.

Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega
zbora Republike Slovenije za poslovnik

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za poslovnik
I
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik ima predsednika, podpredsednika in enajst članov,
ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike
Slovenije.
V komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije štiri člane,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana.
II
V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za
poslovnik se izvolijo:

za predsednika:
Bojan KONTIČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
za podpredsednika:
Dušan VUČKO, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za člane:
Anton ANDERLIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Irma PAVLINIČ KREBS, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije,
Rudolf PETAN, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Silva ČRNUGELJ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov,
Janez PODOBNIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
dr. Jožef BERNIK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Anton DELAK, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Sašo PEČE, Poslanska skupina Slovenske nacionalne
stranke,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Roberto BATTELLI, poslanec italijanske narodne skupnosti.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/2
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega
zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za narodni skupnosti
I
Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti ima predsednika, podpredsednika in pet članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
enega člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
dva člana.
II
V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za
narodni skupnosti se izvolijo:
za predsednico:
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti,
za podpredsednika:
Roberto BATTELLI, poslanec italijanske narodne skupnosti,
za člane:
Tone PARTLJIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
France CUKJATI, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
mag. Majda POTRATA, Poslanska skupina Združene
liste socialnih demokratov,
Franc KANGLER, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Ivan MAMIĆ, Poslanska skupina Nove Slovenije.
III
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/17
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4521.

Odlok o izvolitvi predsednika in štirih članov
Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo

Na podlagi 13. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92) in četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra
2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi predsednika in štirih članov Komisije
po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo
I
V Komisijo po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo se izvolijo:
za predsednika:
Bogomir VNUČEC, Poslanska skupina Stranke mladih
Slovenije,
za člane:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Andrej FABJAN, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Majda ZUPAN, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Sonja AREH LAVRIČ, Poslanska skupina Slovenske
nacionalne stranke.
II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/12
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4522.

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za zunanjo politiko

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za zunanjo politiko
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za zunanjo politiko (v nadaljnjem besedilu: Odbor za zunanjo politiko), določijo njegove naloge in
sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednika in člani.
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II
Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko z delovnega področja
Ministrstva za zunanje zadeve.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
– zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na
dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij
in organizacij ter opozarja predsednika Državnega zbora in
predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi
s tem,
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb
ter v primeru novih elementov v pogajanjih tudi nova stališča
za delo pogajalskih delegacij,
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje misij Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje vodij misij,
– pripravlja predloge za komisijo za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve za sestavo delegacij Državnega
zbora, ki sodelujejo v bilateralnem in multilateralnem parlamentarnem sodelovanju,
– obravnava poročila delegacij Državnega zbora o sodelovanju in o konkretnih vprašanjih tega sodelovanja,
– obravnava splošne zadeve, ki se nanašajo na evropske integracije,
– koordinira delovanje matičnih delovnih teles v zvezi z
evropskimi integracijami in jim daje mnenja, priporočila in
opozorila,
– opravlja druge naloge v zvezi z evropskimi zadevami,
ki ne spadajo v neposredno pristojnost matičnih delovnih
teles.
Pri tem posveča posebno pozornost tudi obravnavi zunanjepolitične problematike, ki zadeva Slovence v zamejstvu in po svetu in v zvezi s tem:
– spremlja in obravnava problematiko avtohtonih slovenskih narodnih manjšin v zamejstvu in Slovencev po svetu
ter s tem povezano usmerjanje finančne podpore preko
Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu;
– spremlja in skrbi za izvajanje resolucije o položaju
avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah in s tem
povezanimi nalogami državnih in drugih dejavnikov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/96);
– vzdržuje redne stike s predstavniki Slovencev v zamejstvu in po svetu,
ter imenuje pododbor za ta vprašanja.
III
Odbor za zunanjo politiko ima predsednika, dva podpredsednika in dvajset članov.
V Odboru za zunanjo politiko ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
deset članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke dva člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
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Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
dva člana.
IV
V Odbor za zunanjo politiko se izvolijo:
za predsednika:
Jelko KACIN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za podpredsednika:
Janez PODOBNIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Zmago JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
za člane:
Anton ANDERLIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije,
Igor BAVČAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Mitja GASPARI, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Andrej GERENČER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije,
Jožef KAVTIČNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Dimitrij RUPEL, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Mihael BREJC, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Janez JANŠA, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Jožef JEROVŠEK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Samo BEVK, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Aurelio JURI, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
mag. Janez KRAMBERGER, Poslanska skupina
SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Alojz PETERLE, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Roberto BATTELLI, poslanec italijanske narodne skupnosti,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/22
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za finance in monetarno
politiko

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za finance in monetarno politiko
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za finance in monetarno politiko (v nadaljnjem besedilu: Odbor za finance in monetarno politiko),
določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik,
podpredsednik in člani.
II
Odbor za finance in monetarno politiko obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na
delovno področje Ministrstva za finance in proučuje problematiko izvajanja monetarne politike, pri čemer sodeluje s
predstavniki Banke Slovenije.
III
Odbor za finance in monetarno politiko ima predsednika, podpredsednika in sedemnajst članov.
V Odboru za finance in monetarno politiko ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
osem članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke dva člane,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana.
IV
V Odbor za finance in monetarno politiko se izvolijo:
za predsednika:
mag. Janez KOPAČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
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Ljubo GERMIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije,
Blaž KAVČIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jožef KAVTIČNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Ciril PUCKO, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Branko KELEMINA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
mag. Andrej VIZJAK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Leopold GROŠELJ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov,
Franc (Feri) HORVAT, Poslanska skupina Združene
liste socialnih demokratov,
Ivan BOŽIČ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske
ljudske stranke,
dr. Jožef BERNIK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Valentin POHOREC, Poslanska skupina Demokratične
stranke upokojencev Slovenije,
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Marko DIACI, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/29
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4524.

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za gospodarstvo

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za gospodarstvo

za podpredsednika:
Vili TROFENIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,

I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: Odbor za gospodarstvo), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednika in člani.

za člane:
dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Mitja GASPARI, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,

II
Odbor za gospodarstvo obravnava predloge zakonov,
druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Mini-
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strstva za gospodarske dejavnosti in Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem.
Odbor tudi:
– spremlja in nadzira delo Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada Republike Slovenije za razvoj, Slovenske odškodninske družbe, Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, vzajemnih skladov, investicijskih družb in družb za upravljanje ter drugih skladov,
katerih delovanje je vezano na lastninsko preoblikovanje
podjetij ter drugih pravnih oseb;
– obravnava poročila Agencije Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, Agencije za
prestrukturiranje in privatizacijo, Sklada Republike Slovenije
za razvoj, Družbenega pravobranilca Republike Slovenije in
drugih institucij s področja oškodovanja družbene lastnine
pri lastninskem preoblikovanju podjetij oziroma pravnih oseb;
– obravnava poročila organov, pristojnih za izvedbo
privatizacije državnega premoženja ter poročila v zvezi z
oškodovanjem državne lastnine v postopku privatizacije.
III
Odbor za gospodarstvo ima predsednika, dva podpredsednika in štirinajst članov.
V Odboru za gospodarstvo ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije sedem članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega
člana.
IV
V Odbor za gospodarstvo se izvolijo:
za predsednika:
Franc (Feri) HORVAT, Poslanska skupina Združene
liste socialnih demokratov,
za podpredsednika:
Blaž KAVČIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Valentin POHOREC, Poslanska skupina Demokratične
stranke upokojencev Slovenije,
za člane:
Geza DŽUBAN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Mitja GASPARI, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne
demokracije Slovenije,
Branko JANC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Milan KOPUŠAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
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mag. Anton ROP, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Franc ČEBULJ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Branko KELEMINA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Franc SUŠNIK, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Janko VEBER, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Stanislav BRENČIČ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
dr. Andrej BAJUK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Sašo PEČE, Poslanska skupina Slovenske nacionalne
stranke,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/23
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4525.

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za infrastrukturo in okolje
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje (v nadaljnjem
besedilu: Odbor za infrastrukturo in okolje), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednik
in člani.
II
Odbor za infrastrukturo in okolje obravnava predloge
zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za promet in zveze in Ministrstva za
okolje in prostor.
III
Odbor za infrastrukturo in okolje ima predsednika, podpredsednika in štiriindvajset članov.
V Odboru za infrastrukturo in okolje ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije
enajst članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,
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Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov tri člane,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke tri člane,
Poslanska skupina Nove Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana.
IV
V Odbor za infrastrukturo in okolje se izvolijo:
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Anton DELAK, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Sonja AREH LAVRIČ, Poslanska skupina Slovenske
nacionalne stranke,
Bogomir VNUČEC, Poslanska skupina Stranke mladih
Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/26
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

za predsednika:
Andrej GERENČER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za podpredsednika:
Janko VEBER, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
za člane:
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije,
Branko JANC, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Miran JERIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Milan KOPUŠAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Leopold KREMŽAR, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Dorijan MARŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jožef ŠPINDLER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Matjaž ŠVAGAN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Dušan VUČKO, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Branko KELEMINA, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Jože TANKO, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Bogomir ZAMERNIK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Leopold GROŠELJ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov,
Aurelio JURI, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Stanislav BRENČIČ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Andrej FABJAN, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Jurij MALOVRH, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Ivan MAMIĆ, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Alojz SOK, Poslanska skupina Nove Slovenije,

4526.

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za obrambo

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za obrambo
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za obrambo (v nadaljnjem besedilu:
Odbor za obrambo), določijo njegove naloge in sestava ter
izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.
II
Odbor za obrambo obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje
Ministrstva za obrambo.
III
Odbor za obrambo ima predsednika, podpredsednika
in dvanajst članov.
V Odboru za obrambo ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije pet
članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega
člana.

Uradni list Republike Slovenije
IV
V Odbor za obrambo se izvolijo:
za podpredsednika:
Dorijan MARŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za člane:
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije,
Miran JERIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jelko KACIN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Anton ROP, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Janez CIMPERMAN, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Rudolf PETAN, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Franc PUKŠIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Danica SIMŠIČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Ivan BOŽIČ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske
ljudske stranke,
Alojz PETERLE, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Valentin POHOREC, Poslanska skupina Demokratične
stranke upokojencev Slovenije,
Zmago JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/25
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4527.

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, mladino,
znanost in šport

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in
šport
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in
šport (v nadaljnjem besedilu: Odbor za kulturo, šolstvo,

Št.
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mladino, znanost in šport), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednika in člani.
II
Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki
se nanaša na delovno področje Ministrstva za kulturo in
Ministrstva za šolstvo in šport ter Ministrstva za znanost in
tehnologijo.
V tem okviru posveča posebno pozornost tudi:
– problematiki mladih ter uveljavljanju njihovih pravic
na vseh družbenih področjih ter možnosti za delovanje njihovih organizacij;
– športni vzgoji, rekreaciji in vrhunskemu športu ter
organiziranju in financiranju na področju športa.
III
Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
ima predsednika, dva podpredsednika in enaindvajset članov.
V Odboru za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije devet članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije štiri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov tri člane,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke dva člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana.
IV
V Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
se izvolijo:
za predsednika:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za podpredsednika:
Vojko ČELIGOJ, Poslanska skupina Demokratične
stranke upokojencev Slovenije,
Peter LEVIČ, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
za člane:
dr. Lucija ČOK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Slavko GABER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Ljubo GERMIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jožef KAVTIČNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Lidija MAJNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
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Tone PARTLJIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Majda ŠIRCA, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Matjaž ŠVAGAN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Janez CIMPERMAN, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
France CUKJATI, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Franc PUKŠIČ, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Jože TANKO, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Samo BEVK, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Silva ČRNUGELJ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov,
mag. Majda POTRATA, Poslanska skupina Združene
liste socialnih demokratov,
Janez PODOBNIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Vili TROFENIK, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Ivan MAMIĆ, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Marija Ana TISOVIC, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/31
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4528.

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino,
socialno politiko in invalide

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno
politiko in invalide
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno
politiko in invalide (v nadaljnjem besedilu: Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide), določijo
njegove naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednika in člani.

Uradni list Republike Slovenije
II
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in
invalide obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na delovno področje Ministrstva za
zdravstvo in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
V tem okviru posveča posebno pozornost tudi:
– problematiki invalidov, spremljanju in proučevanju njihovega položaja ter predlaga ukrepe za njegovo izboljšanje;
– družinski politiki ter varstvu družine;
– obravnavanju predpisov in prakse uresničevanja človekovih pravic in svoboščin, ki se nanašajo na ekonomske
in socialne pravice.
III
Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in
invalide ima predsednika, tri podpredsednike in šestnajst
članov.
V Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko
in invalide ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije sedem članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov dva člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke dva člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enegačlana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije dva člana.
IV
V Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko
in invalide se izvolijo:
za predsednika:
Stanislav BRENČIČ, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
za podpredsednika:
Cveta ZALOKAR ORAŽEM, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Danica SIMŠIČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Igor ŠTEMBERGER, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
za člane:
Ljubo GERMIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Janez KOPAČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
mag. Anton ROP, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
dr. Dimitrij RUPEL, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Majda ŠIRCA, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Davorin TERČON, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Janez CIMPERMAN, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
France CUKJATI, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,

Uradni list Republike Slovenije
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mag. Andrej VIZJAK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Silva ČRNUGELJ, Poslanska skupina Združene liste
socialnih demokratov,
Franci ROKAVEC, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
mag. Janez DROBNIČ, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Marija Ana TISOVIC, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Sonja AREH LAVRIČ, Poslanska skupina Slovenske
nacionalne stranke,
Peter LEVIČ, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije.

Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke tri člane,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti
enega člana.

V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

za predsednika:
mag. Janez KRAMBERGER, Poslanska skupina
SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,

Št. 020-02/92-28/28
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4529.

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
I
S tem odlokom se ustanovi Odbor Državnega zbora
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu: Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano), določijo njegove naloge in sestava ter izvolijo
predsednik, podpredsednik in člani.
II
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava
predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša
na delovno področje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
III
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima predsednika, podpredsednika in petnajst članov.
V Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije pet
članov,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije tri člane,

IV
V Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se izvolijo:

za podpredsednika:
Geza DŽUBAN, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
za člane:
Jože AVŠIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije
Slovenije,
Blaž KAVČIČ, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Lidija MAJNIK, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Jožef ŠPINDLER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Franc ČEBULJ, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Franc SUŠNIK, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,
Bogomir ZAMERNIK, Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije,
Janko VEBER, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Andrej FABJAN, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Franci ROKAVEC, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Alojz SOK, Poslanska skupina Nove Slovenije,
Vojko ČELIGOJ, Poslanska skupina Demokratične
stranke upokojencev Slovenije,
Sonja AREH LAVRIČ, Poslanska skupina Slovenske
nacionalne stranke,
Peter LEVIČ, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije,
Maria POZSONEC, poslanka madžarske narodne skupnosti.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/27
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
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4530.

Odlok o spremembi odloka o izvolitvi
predsednika in članov Mandatno-imunitetne
komisije Državnega zbora Republike Slovenije

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124.,
172. in 247. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne
21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o izvolitvi predsednika in
članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega
zbora Republike Slovenije
I
Odlok o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 101/00) se

Uradni list Republike Slovenije

4532.

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Barbara PEKLAR, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.

– v besedilu II. točke spremeni v naslednjem:
razrešita se:

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

predsednik:
Valentin POHOREC
član:
Zmago JELINČIČ
izvolita se:
za predsednika:
Sašo PEČE
za člana:
Valentin POHOREC.

4533.

II
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/1
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4531.

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Tatjana TURK PILIČ, na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Irena ČRETNIK, na sodniško mesto okrajne sodnice
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4534.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Maja LAJEVEC, na sodniško mesto okrajne sodnice na
Okrajnem sodišču v Ljubljani.

Uradni list Republike Slovenije
Št. 700-04/90-15/22
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.

Št.

Št. 384-07/99-5
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

4535.

Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), prvega odstavka
258.c člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 87/97), osme alinee drugega
odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2000 sprejel

ODLOK
o izvolitvi v sodniško funkcijo
V sodniško funkcijo se izvoli:
Gregor BERDEN, na sodniško mesto sodnika za prekrške na Senatu za prekrške Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-2/92
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

VLADA
4536.

Uredba o spremembi uredbe o določitvi najvišjih
cen osnovnih poštnih storitev

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99), 2. člena uredbe o listi blaga in storitev za
katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št.
80/00) in 10. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list
RS, št. 35/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembi uredbe o določitvi najvišjih cen
osnovnih poštnih storitev
1. člen
V uredbi o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev (Uradni list RS, št. 84/00) se na koncu 1. člena doda
vrstica, ki se glasi: “Navedene cene ne vključujejo davka na
dodano vrednost.“
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

4537.

Sklep o javni razgrnitvi
a) osnutka lokacijskega načrta za avtocestni
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto,
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Mestne občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 45.b in 45.d člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) je
Vlada Republike Slovenije na 24. seji dne 16. 11. 2000
sprejela

SKLEP
o javni razgrnitvi
a) osnutka lokacijskega načrta za avtocestni
priključek Celje vzhod in povezovalno cesto,
b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Mestne občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev
osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto (v nadaljevanju: osnutek
lokacijskega načrta), ki ga je izdelal Razvojni center planiranje Celje, d.o.o., pod št. projekta 324/99, v juliju 2000
in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
v naslovu navedenih planskih aktov Mestne občine Celje,
ki jih je izdelal Razvojni center planiranje Celje, d.o.o., v
juliju 2000.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št.
1/86, 41/87, 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91,
72/95, 13/96 in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in
Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 in 11/99) ter predstavlja
spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 ter Uradni list RS, št.
18/91, 54/94 in 59/00) in srednjeročnega družbenega
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plana Mestne občine Celje, za obdobje od leta 1986 do leta
1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št.
59/00).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Mestni občini Celje v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.

2
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 263-81/98/15-0703
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.

IV
Mestna občina Celje mora poskrbeti za izvedbo javne
razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov
občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se začne peti dan
po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine pripombe in predloge vsi
zainteresirani in prizadeti.
VI
Mestna občina Celje mora v roku 30 dni po preteku
javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse
zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne
prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve se šteje, da
na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta
usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-11/98-6
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA
4538.

Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem
času javnih letališč

Na podlagi 263. člena zakona o zračni plovbi (Uradni
list SFRJ, št. 45/86, 24/88, 80/89, 29/90 in Uradni list
RS, št. 58/93) izdaja minister za promet in zveze

ODREDBO
o spremembi odredbe o obratovalnem času
javnih letališč
1
V odredbi o obratovalnem času javnih letališč (Uradni
list RS, št. 26/95, 72/95, 35/97, 49/98 in 77/98) se v
točki 1. b) spremeni zaporedna številka 2 tako, da se glasi:
Zap. Javno
št.
letališče

od ure

2.

08.00

Maribor

Lokalni čas
do ure

16.00

Dnevi

1234567

mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze

4539.

Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o stroških

Na podlagi 25., 41., 50., 54. in 101. člena zakona o
zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št.
101/99 in 70/00 izdaja minister za zdravstvo

ODREDBO
o spremembah in dopolnitvah odredbe
o stroških
1. člen
V 2. členu odredbe o stroških (Uradni list RS, št.
93/00) se za štirinajsto alineo dodajo nove alinee, ki se
glasijo:
– stroški izdaje dovoljenja za promet z
zdravilom, ki se izdaja brez recepta v lekar260.000 SIT
nah ali specializiranih prodajalnah
– stroški izdaje dovoljenja za promet
za dodatno obliko in/ali jakost v skupnem
predlogu za pridobitev dovoljenja za promet
z zdravilom
100.000 SIT
– stroški izdaje dovoljenja za promet za
dodatno pakiranje v skupnem predlogu za
pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom
50.000 SIT
– stroški podaljšanja dovoljenja za promet za dodatno farmacevtsko obliko in/ali
jakost v skupnem predlogu za podaljšanju
dovoljenja za promet z zdravilom
50.000 SIT
– stroški podaljšanja dovoljenja za promet za dodatno pakiranje v skupnem predlogu za podaljšanje dovoljenja za promet z
20.000 SIT
zdravilom
– stroški spremembe dovoljenja za
promet z zdravilom, in sicer odobritev spremembe tipa I, ki terja spremembo dovoljenja za promet, povzetka glavnih značilnosti
zdravila, navodila za uporabo zdravila ali
ovojnine (40. člen pravilnika) in se ne
obravnava na podlagi inšpekcijskega pregleda ali mnenja izvedenca po 47. členu
70.000 SIT
pravilnika
2. člen
V 5. členu se za peto alineo doda nova alinea, ki se
glasi:
– stroški ugotavljanja izpolnjevanja pogojev pravne ali fizične osebe za izvajanje
kontrole kakovosti vsake serije uvoženega
zdravila po prvem odstavku 55. člena za150.000 SIT
kona
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3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati odredba o stroških postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za promet
z zdravilom (Uradni list RS, št. 70/98) in odredba o stroških
verifikacijskega postopka (Uradni list RS, št. 27/99).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 512/00-326
Ljubljana, dne 13. novembra 2000.

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

4540.

Odredba o oblikah oznak skladnosti in znakov
za označevanje čistine ter o načinu označevanja
čistine na izdelkih iz plemenitih kovin

Na podlagi 21. člena zakona o izdelkih iz plemenitih
kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

ODREDBO
o oblikah oznak skladnosti in znakov
za označevanje čistine ter o načinu označevanja
čistine na izdelkih iz plemenitih kovin
1. člen
Z oznako skladnosti se potrjuje skladnost izdelka iz
plemenite kovine s predpisanimi tehničnimi zahtevami.
Oznake skladnosti imajo obliko ščita, na katerem so
kemijska oznaka za plemenito kovino, oznaka SI in številka
območne enote za overjanje in nadzor Urada RS za standardizacijo in meroslovje, ki je izdelek iz plemenite kovine preskusila in označila.

Št.
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2. člen
Oblike oznak skladnosti so v prilogi št. 1, ki je sestavni
del te odredbe.
3. člen
Načrti in matrice oznak se hranijo na Uradu RS za
standardizacijo in meroslovje.
4. člen
Z znakom za označevanje čistine se potrjuje, da ima
izdelek iz plemenite kovine eno od standardnih stopenj čistine iz 7. člena zakona od izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni
list RS, št. 85/00).
Znak za označevanje čistine na izdelkih iz plemenitih kovin je sestavljen iz kombinacije treh številk, ki so lahko vtisnjene
v okvir z merami 0,8 mm x 1,25 mm. Številke so lahko tudi brez
okvira, vendar morajo biti tolikšne, da jih je mogoče očrtati z
okvirom navedene velikosti in da so jasno vidne.
5. člen
Znak za označevanje čistine mora biti na izdelku iz
plemenite kovine vtisnjen poleg znaka dobavitelja.
Na izdelek iz plemenite kovine je dovoljeno vtisniti samo en znak za označevanje čistine.
6. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati
odredba o oblikah žigov za označevanje pravilne sestave in
čistote predmetov iz plemenitih kovin in o načinu označevanja čistote na predmetih iz plemenitih kovin (Uradni list RS,
št. 40/97).
7. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-09/00
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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Priloga št. 1
Oblike oznak skladnosti

4541.

Pravilnik o vsebini strokovnega izpita in o
preizkusu strokovne usposobljenosti
inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih
kovin

sobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih
kovin v prometu (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).
II. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA

Na podlagi šestega odstavka 25. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
minister za znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o vsebini strokovnega izpita in o preizkusu
strokovne usposobljenosti inšpektorjev za
nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom sta določena vsebina in postopek
opravljanja strokovnega izpita in preizkusa strokovne uspo-

2. člen
Strokovni izpit obsega splošni in posebni del.
Splošni del izpita obsega preverjanje znanj o:
– ustavni ureditvi Republike Slovenije,
– organizaciji in pristojnostih državne uprave,
– postopkih pregona.
3. člen
Posebni del izpita obsega preverjanje znanja oziroma
poznavanje predpisov s področja izdelkov iz plemenitih kovin, ki se nanašajo na:
– tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati izdelki iz
plemenitih kovin,
– postopke ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin,

Uradni list Republike Slovenije
– označevanje izdelkov iz plemenitih kovin,
– promet z izdelki iz plemenitih kovin.
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12. člen
Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi
za opravljanje izpita v roku, ki ga določi komisija vendar šele
po preteku najmanj enega meseca od opravljanja izpita.

III. OPRAVLJANJE IN POTEK STROKOVNEGA IZPITA
4. člen
Inšpektor, ki je že opravil strokovni izpit za delavca z
visoko izobrazbo v državni upravi, je oproščen splošnega
dela izpita.
5. člen
Izpit se opravlja pred tričlansko komisijo za strokovne
izpite inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin.
Komisijo imenuje minister, pristojen za izdelke iz plemenitih
kovin na predlog direktorja Urada RS za standardizacijo in
meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
Predsednik in člani komisije morajo imeti najmanj enako stopnjo izobrazbe kot kandidat.
Administrativno-tehnična dela za komisijo opravlja urad.
6. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: kandidat), vloži pisno prijavo pri uradu.
Prijavi iz prejšnjega odstavka mora kandidat priložiti
dokazila o strokovni izobrazbi in o imenovanju za inšpektorja
ter morebitna dokazila o opravljenem strokovnem izpitu za
delo v državni upravi.
7. člen
Direktor urada določi z odločbo čas in kraj opravljanja
izpita. Od dneva vložitve prijave do dneva opravljanja izpita
ne sme preteči več kot 60 dni.
Čas izpita mora biti določen tako, da ostane kandidatu
od prejema odločbe do dneva opravljanja izpita najmanj 15
dni.
Kandidatovo odjavo mora komisija prejeti najmanj 3 dni
pred izpitnim rokom.
8. člen
Kandidat, ki k opravljanju izpita ni prišel iz neopravičenih razlogov, se mora k opravljanju izpita ponovno prijaviti.

13. člen
O izpitu in vprašanjih, ki so bila postavljena na splošnem in posebnem delu izpita, ter o rezultatih splošnega in
posebnega dela izpita se vodi zapisnik.
14. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi izpit, se vroči potrdilo o
opravljenem izpitu. Potrdilo izda direktor urada.
IV. PREIZKUS STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
15. člen
Inšpektor se mora k preizkusu strokovne usposobljenosti prijaviti najpozneje tri mesece pred iztekom štirih let od
imenovanja oziroma zadnjega preizkusa strokovne usposobljenosti.
Prijava k preizkusu se vloži pri uradu.
16. člen
Preverjanje strokovne usposobljenosti izvede komisija
iz 5. člena tega pravilnika.
Preverjanje se opravi na podlagi pisne naloge z delovnega področja inšpektorja, ki opravlja preizkus. Pisnemu
delu sledi ustni zagovor naloge pred komisijo.
Pisno nalogo z zagovorom komisija oceni z “opravil“ ali
“ni opravil“.
17. člen
Inšpektorju, ki je uspešno opravil preizkus, komisija
izda potrdilo o opravljenem preizkusu.
Potrdilo o opravljenem preizkusu izda direktor urada.
18. člen
Inšpektorju, ki preizkusa ni opravil, mora komisija določiti rok, v katerem lahko preizkus ponovi.
V. EVIDENCA

9. člen
Kandidat najprej opravlja splošni del izpita.
Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita kandidat
pristopi k opravljanju posebnega dela izpita.
10. člen
Posebni del izpita se opravlja najprej pisno, potem pa
ustno.
Uspešno ocenjen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela posebnega dela izpita.
Pisni del izpita lahko traja največ 3 ure, ustni del izpita
pa največ 1 uro.
11. člen
Uspeh kandidata se na izpitu oceni z “opravil“ ali “ni
opravil“.
Komisija odloča o uspehu iz prejšnjega odstavka z
večino glasov.
Če je splošni del izpita ali pisni ali ustni del posebnega
dela izpita ocenjen neuspešno, predsednik komisije določi,
da lahko kandidat v roku 30 dni ta del izpita ponovi.
Če je kandidat pri ponovitvi dela izpita neuspešen, se
šteje, da izpita ni opravil.

19. člen
O izpitih oziroma opravljenih preizkusih se vodi evidenca, ki vsebuje:
– ime in priimek inšpektorja,
– kraj in datum rojstva,
– stopnjo in vrsto strokovne izobrazbe,
– datum in številko potrdila o izpitu oziroma preizkusu.
Evidenco o izpitih oziroma opravljenih preizkusih vodi
urad.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-10/00
Ljubljana, dne 16. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4542.

Poročilo o gibanju plač za september 2000

Statistični urad Republike Slovenije objavlja na podlagi
zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) in
Nacionalnega programa statističnih raziskovanj (Uradni list
RS, št. 70/97)

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2000 je znašala 121.358 SIT in je
bila za 0,3 odstotka nižja kot avgusta 2000.
Povprečna mesečna bruto plača za obdobje julij–september 2000 je znašala 192 256 SIT.
Indeks povprečne mesečne bruto plače za september
2000 na oktober 1999–september 2000 znaša 103,6.

Št. 941-15-15/2000
Ljubljana, dne 23. novembra 2000

POROČILO
o gibanju plač za september 2000

Direktor
Statističnega urada RS
Tomaž Banovec l. r.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Sloveniji za september 2000 je znašala 192.558 SIT in je
bila za 0,6 odstotka nižja kot avgusta 2000.

OBČINE
IDRIJA

DOL PRI LJUBLJANI
4543.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 65/95, 73/95, 9/96, 14/96, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 10. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS,
št. 72/98 in 101/00) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 15. seji dne 22. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto
2001 znaša 0,091 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001. Sklep se objavi tudi v Uradnem vestniku Občine Dol
pri Ljubljani.
Št. 42306-0046/00
Dol pri Ljubljani, dne 22. novembra 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

4544.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Idrija za leto 2000

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94 in 56/98), 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list
RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine
Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija
za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Idrija za leto 2000 (Uradni list RS, št. 39/00) se spremeni peti odstavek 3. člena
tako, da glasi:
“Občinski proračun za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
v 000 SIT
I. Skupaj prihodki
1.101.397
II. Skupaj odhodki
1.102.509
III. Proračunski primanjkljaj
–1.112
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
3.000
V. Dana posojila
0
VI. Prejeta minus dana posojila
3.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)
1.888
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
0
IX. Odplačilo dolga
3.000
X. Neto zadolževanje
–3.000
XI. Povečanje sredstev na računih
–1.112
XII. Stanje prihodkov iz leta 1999
1.112“
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2. člen
Črta se 11. člen odloka.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-2/99
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4545.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu
naselij v Občini Idrija

Na podlagi 29. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96 ), 3. in 25. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97, 73/98 in 31/00) in 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski
svet občine Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o urejanju
javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v
Občini Idrija
1. člen
V preambuli odloka o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/97)
se besedilo “26. člen zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93)” nadomesti z besedilom “29. in 30. člena
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)”.
2. člen
Črtata se 12. in 14. člen odloka.
3. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“V območju iz prvega odstavka tega člena tudi nista
dovoljeni reji in krmljenje golobov.”
V dosedanjem drugem odstavku se za besedo “prostorih” pred vejico dodajo besede “ ter rediti in krmiti golobi”.
4. člen
Doda se nov 17.a člen, ki glasi:
Osebe, ki vodijo živali, morajo v primeru onesnaženja
javnih površin z živalskimi iztrebki, poskrbeti za njihovo odstranitev.
5. člen
V 18. členu se za prvo alineo doda nova alinea, ki
glasi:
“– poskrbeti za varno namestitev predmetov na stanovanjskih in drugih objektih tako, da le-ti ne ogrožajo varnosti
ljudi in premoženja”.
Na koncu predzadnje alinee se pred vejico dodajo
besede “tako, da nista ogrožena varnost in zdravje ljudi in
varnost premoženja”.
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6. člen
Doda se nov 18.a člen, ki glasi:
“Vizualne komunikacije je na javne površine dovoljeno
postavljati le na podlagi ustreznega upravnega dovoljenja in
soglasja KS, na območju katere se komunikacija postavlja.”
7. člen
19. člen se spremeni tako, da glasi:
“Na površine iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
– odmetavati ali odlagati odpadke, odpadni gradbeni
material in podobno ali jih kako drugače onesnaževati,
– odlagati kosovne odpadke in dotrajana neregistrirana vozila razen v času organiziranega odvoza,
– zlivati ali odvajati odpadne vode in tekoče odpadke,
– odlagati odpadke in predmete, ki povzročajo smrad,
– pisati po zidovih, objektih in ograjah ali jih kako drugače poškodovati,
– poškodovati, uničevati ali odstranjevati posode za
odpadke,
– nameščati plakate in letake v nasprotju z določbami
odloka o plakatiranju,
– skladiščiti drva, gradbeni material in podobno na javnih površinah več kot 48 ur, na ostalih površinah v ožji
okolici stavb pa največ dva meseca.
8. člen
Črta se 22. člen odloka.
9. člen
27. člen se spremeni tako, da glasi:
“Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje
pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ne očisti javne površine v skladu z določbo 13. člena
tega odloka,
– redi domače živali, pse in mačke ter redi in krmi
golobe v nasprotju z določili 15. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 17.a člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 18. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 18.a člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 19. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 20. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 25. člena tega odloka,
– ravna v nasprotju z določili 26. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ter fizična oseba – posameznik,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.”
10. člen
Črta se 28. člen odloka.
11. člen
Zadnji odstavek 29. člena se spremeni tako, da glasi:
“Denarno kazen za prekršek po tem členu izreče povzročitelju prekrška takoj na mestu komunalni redar oziroma
druga pooblaščena oseba”.
12. člen
V 30. členu se črta številka “22”.
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13. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi
dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00303-5/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4546.

Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka

Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. 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), 26.
člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in
1/96) in zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št.
16/74) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na
16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o izvajanju gospodarske javne službe
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva
zraka
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom določa Občina Idrija predmet, območje, pogoje in način ter ostale elemente za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe – pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka (v nadaljevanju: dimnikarska
služba).
2. člen
(način izvajanja)
Dimnikarska služba kot gospodarska javna služba se
na območju Občine Idrija, na podlagi tega odloka kot koncesijskega akta, izvaja s podelitvijo koncesije.
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa za območje Občine Idrija najboljšemu ponudniku.
3. člen
(področje izvajanja)
Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev dimnikarske službe, kot jih določa ta odlok, državni predpisi in
pripadajoči standardi za to dejavnost, na področju celotne
Občine Idrija.
4. člen
(vrste naprav)
Gospodarska javna služba, ki je predmet tega odloka,
zajema nadzorovanje in čiščenje naslednjih naprav:
– male kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list
RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih
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plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni
odvodnik),
– srednje kurilne naprave na vse vrste goriv, kot jih
določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/94), kot so kurilna naprava, odvodnik dimnih
plinov (dimnik, dimniški priključek – dimovod ali nadtlačni
odvodnik),
– za pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave
za čiščenje odpadnih plinov, naprave za dovod ostankov
zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali
iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v prostor
s kurilno napravo ter naprave za prezračevanje vseh drugih
prostorov, ki poteka na osnovi naravnega obtoka zraka.
5. člen
(vrste storitev)
Izvajalec dimnikarske službe opravlja naslednje dimnikarske storitve na vseh napravah, definiranih v predhodnem
členu tega odloka:
– strokovno pregleduje kurilne naprave, dimne vode in
prezračevalne naprave v objektih zaradi preverjanja, če so
varne in v uporabnem stanju,
– opravlja izredne strokovne preglede in meritve vseh
naprav na podlagi zahtev pristojnega inšpektorja,
– izvaja kontrolne preglede, na osnovi katerih se določijo potrebe po čiščenju,
– izvaja mehansko čiščenje naprav,
– izvaja kemično čiščenje ter antikorozijsko zaščito,
– izvaja izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih v soglasju z uporabnikom,
– zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo
nevarne snovi, zbranimi pri opravljanju dimnikarskih storitev,
– vodi kataster kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih
naprav, njihovi lokaciji in lastniku in uporabniku, njihovi velikosti itd., kot to določajo državni in občinski predpisi, oziroma navodila pristojnega ministra,
– vodi kontrolne knjige pregledovanja in čiščenja naprav iz predhodne alinee,
– vodi tudi druge evidence, če to zahteva koncedent in
se za to posebej dogovorita (kot je vodenje porabe goriva za
posameznega uporabnika, aktivne in neaktivne ter rezervne
naprave itd.),
– in druge storitve, ki jih določa zakon ali podzakonski
akti.
Kurilne naprave na trda goriva, dimovodi in dimniki v
zasebnih gospodinjstvih se čistijo, razen na intervencijo,
dvakrat v kurilni sezoni. Ostale naprave, dimovodi in dimniki
se čistijo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in
pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih
naprav ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni
list SRS, št. 1/76).
6. člen
(pogoji za pridobitev koncesije)
Na javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje
dimnikarske službe se lahko prijavi fizična ali pravna oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavnosti in ima odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
dejavnosti po zakonu o gospodarskih družbah, ali ima obrtno dovoljenje, oziroma bo le-to pridobil pred začetkom izvajanja javne službe,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovno usposobljenih kadrov za učinkovito opravljanje vseh storitev po
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5. členu tega odloka na območju za katerega je razpisana
koncesija,
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da zagotavlja interventno izvajanje javne službe na
poziv uporabnikov ob vsakem času,
– da razpolaga z ustreznimi poslovnimi prostori,
– da zagotovi strokovno in kadrovsko sposobnost za
vodenje katastra dimnikarske službe ter razpolaga s potrebno opremo za vodenje katastra,
– da se obveže zavarovati proti odgovornosti za škodo,
ki bi jo z opravljanjem dimnikarske službe lahko povzročil tretji
osebi, državi ali občini, oziroma položiti ustrezno varščino,
– da predloži elaborat o opravljanju dimnikarske službe
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne opremljenosti,
razvojnega in finančnega vidika,
– da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– da predloži reference o dosedanjem delu,
– da se izkaže s podatki o finančni sposobnosti za
izvajanje gospodarske javne službe.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge
pogoje, če to določa državni predpis.
7. člen
(vzdrževalni standardi)
Koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo v
skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi standardi, navodila
ministra, ki se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe ter
določbami koncesijske pogodbe.
Če državni predpisi ne določijo drugače, je kurilna
sezona za dimnikarsko službo od 1. oktobra do 31. maja
naslednjega leta.
S koncesijsko pogodbo se določi pogoje, ob katerih je
koncesionar dolžan interventno posredovati ob vsakem času.
8. člen
(obveznosti koncesionarja)
Kot izključni izvajalec dimnikarske službe na področju,
za katerega je izbran, opravlja storitve pod naslednjimi pogoji:
– da opravlja storitve dimnikarske službe v svojem imenu in za svoj račun,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev, kot je
opredeljeno v programu izvajanja dimnikarske službe za čas
trajanja koncesije,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojnih inšpekcijskih
služb omogoči strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske, vzdrževalne in druge standarde ter normative za
opravljanje storitev dimnikarske službe,
– da spoštuje zahteve, definirane s tem odlokom in
koncesijsko pogodbo.
9. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe naslednje obveznosti, in sicer morajo:
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi
in nuditi koncesionarju potrebne podatke za vodenje katastra naprav in drugih evidenc v zvezi z izvajanjem dimnikarske
službe,
– omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje dimnikarskih storitev,
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– za nove in rekonstruirane naprave naročiti pri koncesionarju izdelavo strokovnega mnenja, tako imenovanega
prvega pregleda in prve meritve o primernosti le-teh,
– pripraviti izvajalcu dimnikarske službe ob neposrednem izvajanju storitev neoviran dostop do vseh naprav,
oziroma neoviran vstop v vse prostore, v katerih so ali pa
potekajo naprave iz 4. člena tega odloka, ki spadajo pod
dimnikarsko službo, omogočiti mora tudi vpogled v načrte
naprav in zgradbe, če je to potrebno,
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah, uporabi vrste goriva, časa obratovanja, ki ima za posledico spremembo v emisiji snovi v zrak in vrste ter števila
dimnikarskih storitev,
– redno plačevati dimnikarske storitve,
– skrbeti za to, da so njegove naprave pregledane,
očiščene in v dobrem stanju,
– v primeru pritožbe na kakovost storitve, je dolžan o
tem najprej obvestiti koncesionarja, šele nato koncedenta in
pristojno inšpekcijsko službo.
Če uporabnik izvajalcu, ki ima namen opraviti dela v
okviru javne službe, ne dovoli vstopa v stanovanje ali svoj
poslovni prostor, mu ne omogoči neoviranega dostopa do
naprav ali mu ne omogoči vpogleda v obstoječe načrte, je
koncesionar o tem dolžan nemudoma obvestiti pristojno
inšpekcijo ali koncedenta.
10. člen
(pravice uporabnika)
Uporabnik ima pravico:
– zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe,
– zahtevati in dobiti možnost vpogleda v kataster naprav in ostalih evidenc, ki se nanašajo nanj,
– biti pravočasno obveščen o času izvajanja dimnikarske storitve,
– pravico do pritožbe na kakovost storitev,
– in ostale pravice definirane s tem odlokom in državnimi predpisi.
Koncesionar je dolžan opraviti storitve iz prve alinee v
razumnem roku.
11. člen
(javna pooblastila koncesionarja)
Na podlagi pridobljene koncesije ima koncesionar za pridobljeno območje izključno pravico izvajati vse dimnikarske
storitve po tem odloku in veljavnih vzdrževalnih standardih.
Dimnikarske storitve obračunava po veljavnem ceniku.
Koncesionar je upravičen do zbiranja podatkov uporabnika, ki so potrebni za vodenje katastra naprav.
12. člen
(uporabnik)
Uporabniki storitev dimnikarske službe za naprave, definirane v 4. členu tega odloka so lastniki, oziroma po njihovem pooblastilu neposredni uporabniki kot so najemniki,
upravljavci naprav itd., če to z državnimi predpisi ni določeno drugače.
13. člen
(kataster naprav in ostale zbirke podatkov)
Kataster naprav iz 5. člena vsebuje podatke:
– o lastniku, uporabniku in lokaciji naprav,
– vrsti in moči kurilnih naprav,
– katere in koliko je aktivnih dimniških tuljav,
– katere in koliko je rezervnih dimniških tuljav,
– katere in koliko dimniških tuljav in dimnikov je zaprtih,
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– katere vrste goriva se uporabljajo za kurjenje kot
primarno, katere kot sekundarno gorivo,
– kateri in koliko je zračnikov iz kurišč,
– kateri in koliko je navadnih zračnikov,
– koliko je naprav za umetno prezračevanje.
Kontrolna knjiga iz 5. člena vsebuje podatke, ki jih
določa državni predpis.
Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa.
Kopijo ažuriranih podatkov koncesionar periodično,
vendar najmanj enkrat letno izroča koncedentu, ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe pa mu jih izroči v
celoti.
Za vodenje katastra in zbirk podatkov je koncesionar
upravičen do zbiranja podatkov neposredno od fizičnih in
pravnih oseb.
Koncesionar je dolžan s katastrom in zbirkami podatkov ravnati kot s podatki, za katere velja poslovna tajnost in
jih sme dajati na vpogled samo koncedentu in od njega
pooblaščenim nadzornim organom in pristojnim inšpektorjem. Na zahtevo posameznega uporabnika je koncesionar
dolžan omogočiti vpogled v podatke, ki se nanašajo nanj.
14. člen
Kataster mora biti voden ažurno. Kataster mora vzpostaviti prvi koncesionar, ki koncesijo pridobi na podlagi tega
odloka:
– za kurilne naprave nad 50 kW moči ter ustrezne
dimovodne naprave ter prezračevalne naprave – v enem letu
po začetku izvajanja javne službe,
– za ostale naprave – v štiriindvajsetih mesecih po
začetku izvajanja javne službe.
15. člen
(obveščanje uporabnika)
Koncesionar je dolžan uporabnike o terminu izvajanja
storitev dimnikarske službe pravočasno obvestiti. V ta namen koncesionar pripravi razpored rednih storitev kot je
čiščenje in pregledovanje. Razpored objavi v sredstvih javnega obveščanja, po krajevnih skupnostih in podobno, razen če to ni s koncesijsko pogodbo določeno drugače.
Pred opravljanjem storitev, ki se izvajajo naključno ali
po potrebi, je potrebno posameznega uporabnika obvestiti
vsaj tri dni pred začetkom del. Obvestilo je lahko poslano z
navadnim pismom ali osebno ali po telefonu, v več stanovanjskih stavbah z obvestilom na oglasni deski, obvestilom
upravnika zgradbe, itd.
16. člen
(obveščanje o pomanjkljivostih na napravah)
Če izvajalec dimnikarske službe pri izvajanju posameznih storitev ugotovi pomanjkljivosti na napravah, zaradi katerih je ogrožena varnost pred požarom, ogrožena zdravstvena varnost, je preveliko onesnaževanje okolja in je ogrožena
splošna varnost, je dolžan o pomanjkljivosti takoj obvestiti
uporabnika in mu tudi določiti rok za odpravo le-teh. Po
preteku tega roka mora preveriti ali so pomanjkljivosti odpravljene. Kolikor le-te niso odpravljene mora koncesionar o
tem takoj obvestiti koncedenta in pristojno inšpekcijsko službo.
17. člen
(plačevanje storitev)
Koncesionar izda uporabnikom račune takoj po opravljeni storitvi v skladu z veljavno tarifo in veljavnimi predpisi s
tega področja. Račun izda osebno ali po pošti, kolikor ni s
koncesijsko pogodbo določeno drugače.
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Izdajanje in izterjavo računov za storitve uporabnikom
lahko koncesionar organizira s pomočjo podizvajalca.
18. člen
(cene storitev)
Izhodiščna cena in pogoji za spreminjanje tarife se
določijo s koncesijsko pogodbo, pri čemer morajo biti upoštevani morebitni ukrepi cenovne politike, določeni na državni ravni. O spreminjanju tarife odloča pristojni organ koncedenta na predlog koncesionarja.
19. člen
(viri financiranja dimnikarske službe)
Dimnikarska služba se financira iz cene storitev, ki jo
koncesionar zaračuna uporabniku v svojem imenu in za svoj
račun.
20. člen
(določila o računovodstvu)
Koncesionar, ki poleg javne službe iz tega odloka opravlja še druge dejavnosti, mora za to javno službo voditi ločeno
računovodstvo po določilih zakona, ki ureja gospodarske
družbe.
Koncesionar, ki javno službo opravlja tudi na območju
drugih lokalnih skupnosti, mora v okviru računovodstva posebej evidentirati račune za storitve, opravljene v Občini
Idrija.
21. člen
(plačilo koncesije)
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije
do konca marca tekočega leta plačati koncedentu koncesijski prispevek v višini 3 odstotkov od plačane realizacije,
ustvarjene z dimnikarskimi storitvami v predhodnem letu,
zmanjšane za amortizacijska sredstva in sredstva, porabljena za nakup opreme.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna
Občine Idrija.
22. člen
(začetek in trajanje koncesije)
Koncesija začne veljati z dnem podpisa koncesijske
pogodbe. Koncesionar je dolžan pričeti opravljati storitve
dimnikarske službe v roku 30 dni po podpisu koncesijske
pogodbe.
Koncesija je podeljena za določen čas za dobo 10 let.
Po preteku te dobe se lahko podaljša za enako obdobje.
Koncesija se podaljša na osnovi pisne vloge koncesionarja, ki mora biti vložena najkasneje 8 mesecev pred iztekom koncesije. Pogodbeni stranki koncesijo podaljšata z
dodatkom k osnovni koncesijski pogodbi, ki mora biti sklenjen najkasneje 6 mesecev pred iztekom koncesije.
O podaljšanju koncesijske pogodbe odloča občinski
svet.
23. člen
(zavarovanje odgovornosti za škodo)
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo lahko povzroči občini, zaradi nevestnega ali nerednega izvajanja dimnikarske službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do preneha-
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nja koncesije po krivdi izvajalca storitev. Zavarovanje lahko
koristi tudi republika, če mora v primeru iz prejšnjega stavka
zagotoviti izvajanje dimnikarskih storitev namesto občine.
24. člen
(višja sila)
Koncesionar mora opravljati storitve dimnikarske službe v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih
okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Kot višja sila se smatrajo izredne nepredvidene okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so
zunaj volje strank. Za višjo silo se štejejo zlasti potresi,
poplave in druge elementarne nesreče, stavke, vojne in
ukrepi oblasti pri čemer pride do sprememb okoliščin, pri
katerih izvajanje javne službe ni možno na celotnem območju ali njenem delu na način, kot je predpisan v koncesijski
pogodbi.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe v takih pogojih.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi
višje sile, lahko koncesijsko razmerje preneha ali se začasno prekine samo na podlagi sporazuma med koncedentom
in koncesionarjem.
25. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesije)
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja upravni organ občinske uprave, pristojen za lokalne javne službe,
kateremu mora koncesionar kadarkoli med delovnim časom
posredovati informacijo o poslovanju in omogočiti delavcem
pristojnega upravnega organa občinske uprave vpogled v
poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske
službe.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja storitev in tretjih oseb, vršiti pa se mora praviloma le v
poslovnem času koncesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko le v primeru, če zato obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa
mora biti napovedan vsaj petnajst dni pred izvedbo. Izvajalec
nadzora se izkaže s podpisom župana. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in predstavnik koncedenta.
Delavci upravnega organa občinske uprave, ki izvajajo
nadzor, so dolžni podatke o poslovanju obravnavati kot poslovno tajnost.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor izvajanja dimnikarske službe pooblasti tudi druge organe občine ali pristojno inšpekcijsko službo.
Koncesionar je dolžan do 31. marca tekočega leta
podati za preteklo leto koncedentu letno poročilo o opravljenih storitvah.
26. člen
(strokovni nadzor koncesionarja)
Strokovni nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarske
službe izvaja pristojna inšpekcijska služba ali po pooblastilu
koncedenta ustrezna strokovna služba.
27. člen
(oblika in postopek javnega razpisa)
Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpisa, ki ga izda župan. Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS.
Postopek javnega razpisa za podelitev koncesije in
izbiro koncesionarja izvede najmanj tričlanska komisija, ki jo
imenuje župan.
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Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisnega roka, ki ni krajši od 30 dni.
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu
s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– dokumentacija, ki jo mora vsebovati prijava,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne
prijavi noben kandidat.
Razpis je neuspešen:
– če do poteka razpisnega roka ni predložena nobena
veljavna prijava,
– če posamezen bistven pogoj, zahtevan v razpisu ni
vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava na razpis je neveljavna, če ne vsebuje z razpisom zahtevane primerne vsebine ali če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se ponovi najkasneje v 30
dneh po poteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
V primeru rednega prenehanja koncesijskega razmerja
ima predhodni koncesionar prednost pri izbiri pod pogojem,
da se prijavi na javni razpis in pristane na pogoje najugodnejšega ponudnika.
O izbiri koncesionarja izda odločbo pristojna občinska
služba za gospodarske javne službe.
Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
28. člen
(prenehanje koncesijskega razmerja)
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
Koncesijsko razmerje preneha tudi, če se s spremembo odloka o načinu izvajanja dimnikarske službe predpiše,
da se na posameznem področju preneha izvajati dimnikarska služba kot koncesionirana javna služba. Odpovedni rok
za prekinitev pogodbenega razmerja je v tem primeru minimalno 6 mesecev po uveljavitvi odloka iz prejšnjega stavka.
Koncesijsko razmerje preneha tudi v primeru stečaja
pravne osebe, ki je imela koncesijo oziroma z izbrisom iz
ustreznega vpisnika ali registra fizične osebe, ki je imela
koncesijo in v primeru, če koncesionar ne izpolnjuje več
pogojev iz 6. člena tega odloka.
29. člen
(prenehanje koncesijske pogodbe)
Koncesijska pogodba preneha:
– po preteku časa, za katerega je bila sklenjena,
– z razdrtjem.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni rok in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.
30. člen
(odvzem koncesije)
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo v
primeru hudih kršitev koncesijske pogodbe ali drugih ponavljajočih se kršitev. V primeru odvzema koncesije mora
koncesionarju povrniti eventualna vložena sredstva.
Koncesije ni mogoče odvzeti, če je do okoliščin, ki bi
utemeljevale odvzem, prišlo zaradi višje sile.
Odpovedni rok v primeru odvzema koncesije je minimalno 6 mesecev od ugotovitve razloga za odvzem.
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31. člen
(hude kršitve)
Hude kršitve koncesijske pogodbe, na osnovi katerih
se odvzame koncesijo, so:
– nepravočasen začetek opravljanja javne službe določen v 20. členu tega odloka,
– ponavljajoče se neizpolnjevanje obveznosti iz 7. člena,
– ponavljajoče se nespoštovanje veljavnih tehničnih,
stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in normativov za dejavnost,
– hudi in dokumentirani primeri neučinkovitega ali nestrokovnega opravljanja javne službe, zaradi česar pride do
večje ogroženosti varnosti ljudi in premoženja, ne glede na
to ali so posledice nastopile ali ne,
– opustitev vodenja katastra,
– uporaba tarif, ki so drugačne od dogovorjenih s koncesijsko pogodbo oziroma določene s sklepom pristojnega
organa,
– angažiranje podizvajalcev brez soglasja koncedenta,
– neplačilo koncesijskega prispevka iz 21. člena tega
odloka,
– drugi primeri hujše kršitve, določeni s tem odlokom
ali s koncesijsko pogodbo.
32. člen
(druge kršitve)
Druge kršitve koncesijske pogodbe, na podlagi katerih
je možen odvzem koncesije, so:
– občasno nespoštovanje veljavnih tehničnih, stroškovnih, organizacijskih, vzdrževalnih in drugih standardov in
normativov za dejavnost,
– opuščanje opravljanja javne službe na posameznih
območjih ali pomembnejših objektih,
– nepopolno ali strokovno pomanjkljivo vodenje katastra,
– drugi primeri kršitve, določeni s tem odlokom ali s
koncesijsko pogodbo.
Odvzem koncesije v primerih iz prvega odstavka je
možen, kolikor je koncendent na konkretno kršitev koncesionarja opozoril, mu postavil rok za odpravo morebitnih posledic kršitve in mu zagrozil z odvzemom koncesije.
33. člen
(način odvzema koncesije)
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo
izda pristojna občinska služba za gospodarske javne službe.
Zoper odločbo o odvzemu koncesije je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan.
34. člen
(prenos koncesije)
Koncesionar lahko prenese opravljanje koncesionirane javne službe na drugo osebo samo s privolitvijo koncedenta.
Koncedent lahko prenese opravljanje koncesionirane
javne službe na drugo osebo samo v primerih, določenih v
zakonu in v koncesijski pogodbi, drugače pa samo s soglasjem koncesionarja.
35. člen
(odgovornost za škodo)
Za odgovornost za škodo, ki jo povzroči koncesionar
pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe uporabnikom ali drugim pravnim ali fizičnim osebam, se uporabljajo veljavni zakonski predpisi.
36. člen
(koncesijska pogodba)
Koncedent in koncesionar skleneta pisno koncesijsko
pogodbo. V imenu koncedenta pogodbo podpiše župan.
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37. člen
(končne določbe)
S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o določitvi predmeta in pogojev opravljanja gospodarske javne
službe s podelitvijo koncesije na področju dimnikarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 56/94).
38. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 35209-2/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4547.

Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju
zazidalnega načrta za območje Vrh Zelj v Idriji

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine
Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega
načrta za območje Vrh Zelj v Idriji
1. člen
Sprejme se dopolnitev zazidalnega načrta “Vrh Zelj” v
Idriji, ki jo je izdelalo podjetje U.N.I.A. d.o.o. Idrija, Prelovčeva 5, pod št. proj. 25/3-2000, oktober 2000.
2. člen
V 3. členu odloka o sprejetju zazidalnega načrta za
območje Vrh Zelj v Idriji (Uradni list SRS, št. 8/80) se doda
nov tretji odstavek, ki glasi:
Na parceli št. 355/8 in 355/1 k.o. Idrija Mesto je
dovoljena gradnja prizidka stanovanjske hiše Pot sv. Antona
9 za potrebe stopnišča in terase ter gradnja nadstreška
zunanjega stopnišča na severni strani objekta. Tlorisne dimenzije prizidka so 5,50 m × 4,50 m, dovoljene tolerance
so ± 10%. Prizidek je P + I + M.
3. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 00303-3/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.
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4548.

Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
“Na Brdu” – Godovič

Št.

4549.
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Odlok o dopolnitvah odloka o komunalnih
taksah v Občini Idrija

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93
in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni
list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine
Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah
(Uradni list SRS, št. 29/65, 5/68, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, št. 18/91 in 57/99), 3. in 25. člena zakona o prekrških
(Uradni list SRS, 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in
31/00) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št.
50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na
16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu “Na
Brdu” – Godovič

ODLOK
o dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v
Občini Idrija

1. člen
Sprejme se dopolnitev zazidalnega načrta “Na Brdu” –
Godovič, ki jo je izdelalo podjetje U.N.I.A. d.o.o. Idrija,
Mestni trg 11, pod št. proj. 24/3-2000, marec 2000.
2. člen
V 4. členu odloka o zazidalnem načrtu “Na Brdu” –
Godovič, objavljenem v Uradnem listu SRS, št. 42/89 se
dodajo 4. in 5. točka, ki glasita:
4. V stanovanjski hiši na parceli št. 1094/5, št. 1094/3
in 1094/1 k.o. Godovič se uredijo poslovni prostori za
pisarniško dejavnost ali druge stanovanjskemu okolju primerne nehrupne dejavnosti.
5. Dovoljena je gradnja prizidka k stanovanjski hiši na
parceli št. 1094/5 k.o. Godovič za potrebe garaže in skladišča repromateriala. Tlorisne dimenzije prizidka so 9,50 m ×
5 m. Dovoljene tolerance so ±10%. Objekt je pritličen,
streha prizidka je enokapnica. Dovoljena je gradnja prizidka
k stanovanjski hiši na parceli št. 1094/3 k.o. Godovič za
potrebe hišnega bazena in manjše telovadnice.
3. člen
V 5. členu se za šesto alineo dodajo nove alinee, ki
glasijo:
– stanovanjski objekt na parceli št. 1094/1 in 1094/3
k.o. Godovič je K+P+M tlorisnih dimenzij 12 m × 14 m,
– prizidek na parceli 1094/3 in 1094/1 k.o. Godovič
je K+P tlorisnih dimenzij (nepravilni pravokotnik) 8 m × 12 m
oziroma 14 m,
– dovoljene tolerance so v mejah ±10%,
– dovoljena je montažna gradnja zunanjega videza zidanih stavb,
– streha stanovanjskega objekta in bazena je štirikapnica s stršnimi pomoli in kritino videza krajevne arhitekture,
– zunanja ureditev zajema ureditev okolice stavb, dovozno cesto, hortikulturno ureditev in igrišče,
– dovoljena je fazna gradnja.
4. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki glasi:
S spremembo zazidalnega načrta niso tangirane komunalne naprave, ki jih določa zazidalni načrt “Na Brdu” –
Godovič, ki ga je izdelal RPC – TOZD Atelje za projektiranje
Idrija, pod št. 1383/89, julij 1989.
5. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 00303-4/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

1. člen
V drugi alinei 1. člena odloka o komunalnih taksah v
Občini Idrija (Uradni list RS, št. 11/96) se za besedo “stojnice,” doda besede “prodajo na drobno iz vozil,”.
2. člen
Pri tarifni številki 1 (uporaba javnih površin) v poglavju
II. POSEBNI DEL se doda nova tarifna številka, ki se glasi:
“1.2.5. za prodajo na drobno iz vozil za vsako posamezno vozilo dnevno 300 točk”.
3. člen
Te dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi
v Uradnem listu RS.
Št. 42304-4/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

4550.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93 in
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 19. in 26. člena statuta Občine Idrija
(Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski
svet občine Idrija na 16. redni seji dne 9. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorsko ureditvenih pogojih za naselje
Črni vrh
1. člen
V drugem odstavku 1. člena odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje naselja Črni vrh (Uradni list RS, št. 68/00) se črta
beseda »maj« in nadomesti z besedo »julij«.
2. člen
Dopolni se 5. točka 8. člena odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Črni vrh (Uradni list RS, št. 60/92

Stran
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in 68/00) tako, da se za besedama »poslovna dejavnost«
črta ».« in doda tekst: »s pogojem, da emisije škodljivih
vplivov na okolje ne presegajo normativov za poslovno stanovanjska območja (II.-III. stopnja varovanja pred hrupom).«
3. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Pri vseh posegih morajo v lokacijski dokumentaciji biti
prikazani elementi varovanja okolja pred emisijami hrupa,
onesnaževanje zraka, varovanja tekočih, izvirnih, talnih, stoječih vod vključno z obstoječimi napravami za preskrbo s
pitno vodo in tehnološko vodo ter zagotovitvijo potrebnih
količin neoporečne vode, opredeljen mora biti način zbiranja, sortiranja, prevažanja ter začasna in končna dispozicija
vseh vrst odpadkov, varovanje pred viri ionizirajočih in ne
ionizirajočih sevanj, naravne osvetlitve in osončenja stanovanjsko bivalnih objektov in delovnih prostorov ter zagotovljeno vključevanje funkcionalno oviranim osebam v okolja.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00303-1/00
Idrija, dne 9. novembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

ROGATEC
4551.

Odlok o ustanovitvi razvojne agencije Sotla

V skladu s 4. in 17. členom zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99),
3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96,
26/97, 70/97, 10/98 in 12/99) in 16. člena statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/99) je Občinski svet
občine Rogatec na 14. redni seji dne 19. 10. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi razvojne agencije Sotla
1. člen
Občina Rogatec ustanovi Razvojno agencijo Sotla, skupaj z zainteresiranimi občinami območja partnerstva Obsotelje – Kozjansko v skladu s 4. členom zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Razvojna agencija se ustanovi v obliki zavoda.
2. člen
Občina Rogatec bo za ustanovitev Razvojne agencije
zagotovila znesek v višini 35.000 SIT.
3. člen
Kot sestavni del tega odloka se sklene pogodba o
ustanovitvi.

Uradni list Republike Slovenije
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-80/00
Rogatec, dne 19. oktobra 2000.

Župan
Občine Rogatec
Martin Mikolič, univ. dipl. inž. l. r.

ŠKOFJA LOKA
4552.

Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev programskih zasnov za stanovanjsko
obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do 1990 za območje
občine Škofja Loka in osnutka zazidalnega
načrta stanovanjsko obrtne cone Hrastnica

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93,
47/93, 7/93, 29/95 in 44/97) in 18. in 86. člena statuta
Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 13. seji dne 16. 11. 2000
sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev programskih zasnov za stanovanjsko
obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu
prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana občine Škofja Loka za
obdobje od leta 1986 do 1990 za območje
občine Škofja Loka in osnutka zazidalnega
načrta stanovanjsko obrtne cone Hrastnica
1
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev programske zasnove za stanovanjsko obrtno cono Hrastnica
kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986
do 1990 za območje občine Škofja Loka in osnutek zazidalnega načrta stanovanjsko obrtne cone Hrastnica.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v pritličju Občine
Škofja Loka, Mestni trg 15. Javna razgrnitev bo trajala od
25. 11. 2000 do 25. 12. 2000.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo
svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Občini
Škofja Loka.
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4
V času javne razgrnitve bo 11. 12. 2000 ob 18. uri
izvedena javna obravnava v sejni sobi Občine Škofja Loka.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in Gorenjskem glasu.
Št. 35200-80/00
Škofja Loka, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

4553.

Sklep o cenah ravnanja in odlaganja odpadkov
na območju Občine Škofja Loka

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 30. člena
odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Škofja
Loka (Uradni list RS, št. 67/99) in 10. člena statuta Občine
Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski
svet občine Škofja Loka na 13. redni seji dne 16. 11. 2000
sprejel

SKLEP
o cenah ravnanja in odlaganja odpadkov na
območju Občine Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo cene ravnanja in odlaganja
odpadkov na območju Občine Škofja Loka, ki po elementih,
posodah in intervalih odvoza znašajo:

I. Elementi cene za eno praznjenje posode za ostanek odpadkov 26-krat letno
Element \ Vol. posode/interval

120 / 26

240 / 26

770 / 26

1100 / 26

Ravnanje z ostankom odpadkov
Deponiranje koncesionar
Zbiranje odp. sur. na eko otokih
Odvoz kosovnih odpadkov
Zbiranje nevarnih odpadkov
Deponiranje koncedent
Ekološki otoki
Oddaja odpadnih surovin
Uničenje nevarnih odpadkov
Zbiranje bioloških odpadkov
Kompostiranje

270,24
61,92
109,62
3,20
40,22
96,45
15,52
17,76
14,49
64,10
49,15

335,78
123,85
219,24
6,40
80,45
192,91
31,04
35,52
28,98
128,20
98,31

1.379,93
397,35
703,40
20,53
258,06
618,92
99,60
113,94
92,69
411,30
315,41

1.954,91
567,63
1.004,84
29,32
368,55
884,17
142,28
162,78
132,80
587,58
450,58

SKUPAJ

742,67

1.280,68

4.411,40

6.285,44

Posoda

28,00

36,00

136,00

194,00
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II. Elementi cene za eno praznjenje posode za ostanek odpadkov 52-krat letno
Element \ Vol. posode/interval

120 / 52

240 / 52

770 / 52

1100 / 52

Ravnanje z ostankom odpadkov
Deponiranje koncesionar
Zbiranje odp. sur. na eko otokih
Odvoz kosovnih odpadkov
Zbiranje nevarnih odpadkov
Deponiranje koncedent
Ekološki otoki
Oddaja odpadnih surovin
Uničenje nevarnih odpadkov
Zbiranje bioloških odpadkov
Kompostiranje

229,99
61,92
109,62
3,20
40,22
96,45
15,52
17,76
14,49
61,10
49,15

284,04
123,85
319,24
6,40
80,45
192,91
31,04
35,52
28,98
128,20
98,31

1.103,95
397,35
703,40
20,53
258,06
618,92
99,60
113,94
92,96
411,30
315,41

1.563,93
567,63
1.004,84
29,32
368,55
884,17
142,28
162,78
132,80
587,58
450,58

SKUPAJ

702,42

1.228,94

4.135,42

5.894,46

Posoda

14,00

18,00

68,00

97,00

V elementih cen iz prejšnjih odstavkov tega člena davek na dodano vrednost ni vključen.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2001.
Št. 353-14/2000
Škofja Loka, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

–

Popravkiopri
podatki
zdravilu
naslednjih
pravilno
zdravilih
glasijo
se posamezni

V seznamih zdravil, za katera je bilo od 30. 9. 1995 do
3. 10. 2000 izdano dovoljenje za promet, objavljenih v
Uradnih listih RS, št. 101/99, 7/00, 23/00, 61/00, 72/00
in 93/00, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na
podlagi 28. člena zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in 70/00) Urad Republike Slovenije za zdravila daje

POPRAVKE
Pri naslednjih zdravilih
o zdravilu pravilno glasijo:

se

posamezni

podatki
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Št. 512-19/00-114
Ljubljana, dne 8. novembra 2000.
Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.
Direktorica

Nove telefonske številke
Spoštovani!
Nove telefonske številke:

Tajništvo
Računovodstvo
Naročnine
Prodaja
Preklici
Faks
Uredništvo
Uredništvo (javni razpisi...)
Faks uredništvo

01/ 425 14 19
200 18 60
425 23 57
200 18 38
425 02 94
425 14 18
425 73 08
200 18 66
425 01 99

Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
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DRŽAVNI ZBOR
4519. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za poslovnik
4520. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti
4521. Odlok o izvolitvi predsednika in štirih članov
Komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo
4522. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za zunanjo politiko
4523. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za finance in monetarno
politiko
4524. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za gospodarstvo
4525. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za infrastrukturo in okolje
4526. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za obrambo
4527. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport
4528. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide
4529. Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
4530. Odlok o spremembi odloka o izvolitvi predsednika in članov Mandatno-imunitetne komisije Državnega zbora Republike Slovenije
4531. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4532. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4533. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4534. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
4535. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

11321
11322

11333

11334

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

11322

4542. Poročilo o gibanju plač za september 2000

11336

OBČINE
11324
11324

DOL PRI LJUBLJANI
4543. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2001

11325
11326

4544.
4545.

11327
4546.
11328

11329

4547.
4548.

11330
11330
11330
11330
11330
11331

11331

11331

4549.
4550.

ŠKOFJA LOKA
4552. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev programskih zasnov za stanovanjsko obrtno cono Hrastnica kot sestavnem delu prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana občine Škofja Loka za obdobje
od leta 1986 do 1990 za območje občine
Škofja Loka in osnutka zazidalnega načrta stanovanjsko obrtne cone Hrastnica
4553. Sklep o cenah ravnanja in odlaganja odpadkov na območju Občine Škofja Loka

–
11332

IDRIJA
Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2000
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Idrija
Odlok o izvajanju gospodarske javne službe
pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
Odlok o dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Vrh Zelj v Idriji
Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu “Na Brdu” – Godovič
Odlok o dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Idrija
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje
Črni vrh

ROGATEC
4551. Odlok o ustanovitvi razvojne agencije Sotla

MINISTRSTVA
4538. Odredba o spremembi odredbe o obratovalnem času javnih letališč

11332

11322

VLADA
4536. Uredba o spremembi uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev
4537. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocestni priključek Celje
vzhod in povezovalno cesto; b) predloga
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Mestne
občine Celje za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek
lokacijskega načrta

Stran

4539. Odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o stroških
4540. Odredba o oblikah oznak skladnosti in znakov za označevanje čistine ter o načinu označevanja čistine na izdelkih iz plemenitih kovin
4541. Pravilnik o vsebini strokovnega izpita in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin

POPRAVEK
Popravki pri naslednjih zdravilih se posamezni podatki o zdravilu pravilno glasijo

11336

11336

11337

11338
11342
11343
11343

11343

11344

11344
11345

11346
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POSL
OVNIK DRŽA
VNEG
A ZB
ORA
POSLO
DRŽAVNEG
VNEGA
ZBORA
REPUBLIKE SL
OVENIJE (P
oDZ)
SLO
(PoDZ)
z razlagami
Nove poslance državnega zbora je pričakala tudi nova izdaja poslovnika, ki uokvirja tako pravice
in dolžnosti poslancev kot vlade, predsednika države, državnega sveta in vseh, ki na tak ali drugačen način sodelujejo z
državnim zborom.
Poslovniškim določbam, ki vključujejo vse spremembe in dopolnitve, sledijo razlage, kakor tudi stališča, priporočila in
mnenja komisije za poslovnik, ki pokažejo rešitev marsikaterega odprtega vprašanja, ki ga prinaša vsakdanje delo
poslancev in služb državnega zbora.
Lažje iskanje omogoča podrobno stvarno kazalo, kjer so pri posameznih geslih navedeni členi poslovnika, kakor tudi
razlage, stališča, mnenja oziroma priporočila.
Cena 3996 SIT z DDV

prof. dr. Franc Grad

10535

PARLAMENT IN VLADA

K pisanju te knjige me je spodbudilo spoznanje, da v novejšem času v slovenskem jeziku ni bilo napisanega dela, ki bi
sistematično opisal položaj in delovanje parlamenta in vlade, je zapisal avtor v predgovoru knjige. S to mislijo pa je povzeta
vsebina knjige, ki je hkrati učbenik, priročnik in po svoji zasnovi tudi geslovnik, saj s pomočjo obsežnega stvarnega kazala
hitro najdemo celovite odgovore na številna vprašanja.
Knjigo imajo vsi poslanci državnega zbora, saj je izšla na dan konstituiranja državnega zbora v novem mandatu. Čeprav dr.
Grad največ pozornosti namenja prikazu delovanja slovenskega parlamenta in vlade, v vseh poglavjih ponuja tudi primerjave z drugimi sodobnimi parlamenti in vladami, ki slovensko zakonodajno in izvršilno oblast večkrat prikažejo z drugačnimi
pogledi kot smo jih vajeni.
Cena 6372 SIT z DDV

10534

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

POSLOVNIK DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ)

Štev. izvodov

PARLAMENT IN VLAD
A
VLADA

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig

¨ DA

¨ NE
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STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Standardna klasifikacija
poklicev
(SKP)-V2
2. dopolnjena izdaja s povzetkom v angleškem jeziku
Iz vsebine:
– Metodološka pojasnila
– Uporaba SKP-ja v statističnih raziskovanjih, administrativnih evidencah in pri prenovi in razvoju poklicnih standardov in
izobraževalnih programov
– Spremembe in dopolnitve standardne klasifikacije poklicev (Uradni list RS, št. 16/2000)
– Seznami sprememb in dopolnitev standardne klasifikacije poklicev
– Prevajalnik poklicev in poklicnih skupin med SKP iz leta 1997 in SKP iz leta 2000
– Imena glavnih skupin, poskupin, področnih skupin in enot področnih skupin poklicev v SKP-ju
– Abecedni in sistematični kodirni seznam poklicev
– Dodatek/Appendix - povzetek v angleškem jeziku
Cena: 8910 SIT z DDV

10538

NAROČILNICA
Naročite po faksu: 01/425 14 18
S tem nepreklicno naročam

STANDARDNA KLASIFIKACIJA
POKLICEV

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Za izdajatelja dr. Tone Jerovšek – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor
in odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija
naročnine za leto 2000 je 17.400 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV –
Naročnina za tujino je 55.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava
Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:
objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

