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PREDSEDNIK

4852. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri prepoznavanju Slovenije v svetu, pode-
ljujem ob 100-letnici nogometa na Slovenskem in ob
80-letnici delovanja

Častni znak svobode Republike Slovenije Nogometni
zvezi Slovenije.

Št. 996-01-41/2000
Ljubljana, dne 12. decembra 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA

4853. Odredba o določitvi objektov in okolišev
objektov Vadbenega centra Gotenica ter
ukrepih za njihovo varovanje

Na podlagi 15. člena zakona o policiji (Uradni list RS,
št. 49/98) izdaja minister za notranje zadeve

O D R E D B O
o določitvi objektov in okolišev objektov

Vadbenega centra Gotenica ter ukrepih za
njihovo varovanje

I
Objekti in okoliši objektov Vadbenega centra Gotenica

(v nadaljevanju: center) so zaradi funkcije izobraževanja,

izpopolnjevanja in usposabljanja posebnega pomena za
opravljanje nalog policije.

II
Med objekte iz prejšnje točke te odredbe sodijo objek-

ti, ki so last Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za
notranje zadeve in se nahajajo v Gotenici, Grčaricah, Mlaki
pri Kočevski Reki, Medvedjaku, Mrzlem Studencu in Strm-
cu, ter so namenjeni:

1. namestitvi, izpopolnjevanju in usposabljanju ter pre-
hrani policistov,

2. vadbenim poligonom in vadiščem,
3. infrastrukturi centra,
4. upravljanju, varovanju in vzdrževanju centra,
5. hranjenju arhivskega in filmskega gradiva,
6. skladiščenju tehničnih sredstev in druge opreme.

III
Okoliši objektov centra so funkcionalna zemljišča, ki

obsegajo:
– katastrske parcele vpisane v zemljiškoknjižnem vlož-

ku 332 katastrska občina Gotenica: 3, 20/3, 26/1, 26/2,
26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12, 26/14, 26/19,
37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7,
69/1, 76, 94, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2,
277/2, 284/74, 284/75, 284/77, 284/78, 284/79,
284/81, 298/2, 298/3, 298/4, 802/2, 813, 827/3,
828/3, 829/3, 846, 848, 853, 860/2, 862/3, 862/3,
863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871, 872/2,
874, 875/2, 876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1,
884/2, 886/1, 887/1, 887/2, 887/3, 894, 900/1,
900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 906, 918/2, 926/2,
927/1, 934/1, 935/2, 951/2, 966/1, 977, 985, 988/1,
991, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1003/7, 1003/8,
1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011, 1016, 1017, 1018/2,
1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2, 1099/2,
1116/6, 1137/4, 1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3,
1431/2, 1431/5, 1433/3, 1434/6, 1435/1, 1435/2,
1456/4, 1510/2, 1510/3, 1528/1, 1530/1, 1543/3,
1614/2, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1630/2, 1630/3,
1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45, 1631/47,
2438/3, 2662/1, 2670/2, 2711/1, 2711/3, 2711/4,
2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721, 2723,
2726, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737,
2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2750,
2752, 2755, 2758, 2759, 2760, 2763, 2765, 2766,
2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774,
2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782,
2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 35/3, 38,
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76/1, 130, 144, 145, 147, 165, 170, 171, 173, 174,
175, 176, 181, 182/1, 184, 186, 189, 194, 195, 197,
198, 199, 204;

– katastrske parcele vpisane v zemljiškoknjižnem vlož-
ku 271 katastrska občina Gotenica: 2727 in 2728;

– katastrske parcele vpisane v zemljiškoknjižnem vlož-
ku 215 katastrska občina Gotenica: 178;

– katastrske parcele vpisane pri zemljiškoknjižnem vlož-
ku št. 334 katastrska občina Koče: 123, 127, 136/1,
1141/115, 1141/116, 2417/2, 2417/3, 2419/1,
2420/1, 2420/4, 2422/2, 2423/5, 2424/1, 2425/4,
4465/2, 4465/3, 4465/4, 4465/5, 4469, 4470;

– katastrske parcele vpisane pri zemljiškoknjižnem vlož-
ku št. 359 katastrska občina Grčarice: 1702/2, 1710/4,
1710/5 ;

– katastrske parcele vpisane pri zemljiškoknjižnem vlož-
ku št. 596 katastrska občina Trava: 1513/110, 1513/111,
1513/112, 1513/113.

IV
V času trajanja zakupne pogodbe št. P 45/96 z dne

20. 6. 1996, sklenjene med Ministrstvom za notranje zade-
ve in Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, sodijo med
okoliše objektov centra tudi zemljišča, ki so bila ministrstvu
dana v zakup za opravljanje vadbene dejavnosti.

V
Zaradi varovanja objektov in okolišev objektov policija

izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varova-
nja.

Operativno varovanje obsega patruliranje, opazovanje
in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov
in dogodkov varovanemu območju.

Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in
protipožarnega varovanja, video nadzor, fizične ograde ter
sistem, ki omogoča kontrolo vstopa – izstopa in zadrževanja
v centru oziroma posameznih objektih.

Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali obča-
sno fizično prisotnost policistov v objektih in okoliših objek-
tov centra.

VI
Objekti in okoliši objektov se varujejo po stopnjah varo-

vanja, ki jih določata pomembnost objekta ali okoliša objek-
ta in njegova stopnja ogroženosti.

Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih
ukrepov za posamezne objekte in okoliše objektov.

Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne sto-
pnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom
varovanja.

VII
Način vstopanja v objekte in na območje okolišev ob-

jektov ter gibanja v objektih in okoliših določi generalni
direktor policije.

VIII
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 1702-1-156-840/00
Ljubljana, dne 7. decembra 2000.

Minister
 za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.

4854. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero
davkov po zakonu o davkih občanov za leto
2001

Na podlagi 193.a člena zakona o davkih občanov (Ura-
dni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št.
48/90, 8/91 in 7/93) ter na podlagi podatka Statističnega
urada Republike Slovenije izdaja minister za finance Repu-
blike Slovenije

O D R E D B O
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po

zakonu o davkih občanov za leto 2001

I
Zneski za odmero davka na dediščine in darila, določe-

ni v 150. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo:
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a) II. dedni red (starši, bratje, sestre in njihovi potomci)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,377.033  5

2,377.033 10,681.857 118.851,80 + 6 nad 2,377.033

10,681.857 18,996.542 617.141,06 + 7 nad 10,681.857

18,996.542 27,301.365 1199.169,14 + 8 nad 18,996.542

27,301.365 35,616.050 1,863.554,89 + 9 nad 27,301.365

35,616.050 43,920.873 2,611.876,62 + 10 nad 35,616.050

43,920.873 52,235.557 3,442.358,88 + 11 nad 43,920.873

52,235.557 60,540.380 4,356.974,29 + 12 nad 52,235.557

60,540.380 68,855.067 5,353.553,05 + 13 nad 60,540.380

68,855.067 6,434.462,10 + 14 nad 68,855.067

b) III. dedni red (dedi in babice)

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,377.033 8

2,377.033 10,681.857 190.162,80 + 9 nad 2,377.033

10,681.857 18,996.542 937.596,93 + 10 nad 10,681.857

18,996.542 27,301.365 1,769.065,52 + 11 nad 18,996.542

27,301.365 35,616.050 2,682.595,86 + 12 nad 27,301.365

35,616.050 43,920.873 3,680.358,09 + 13 nad 35,616.050

43,920.873 52,235.557 4,759.984,97 + 14 nad 43,920.873

52,235.557 60,540.380 5,924.040,87 + 15 nad 52,235.557

60,540.380 68,855.067 7,169.764,24 + 16 nad 60,540.380

68,855.067 8,500.114,06 + 17 nad 68,855.067

c) vse druge

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

2,377.033 11

2,377.033 10,681.857 261.473,79 + 13 nad 2,377.033

10,681.857 18,996.542 1,341.100,66 + 15 nad 10,681.857

18,996.542 27,301.365 2,588.303,64 + 17 nad 18,996.542

27,301.365 35,616.050 4,000.123,51 + 19 nad 27,301.365

35,616.050 43,920.873 5,579.913,86 + 21 nad 35,616.050

43,920.873 52,235.557 7,323.926,44 + 23 nad 43,920.873

52,235.557 60,540.380 9,236.304,08 + 25 nad 52,235.557

60,540.380 68,855.067 11,312.509,73 + 27 nad 60,540.380

68,855.067 13,557.474,94 + 30 nad 68,855.067
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II
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v

159. in 165. členu zakona, se valorizirajo tako, da znašajo
za:

a) stavbe

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,242.766 0,10
1,242.766 6,904.248 1.242,66 + 0,20 nad 1,242.766
6,904.248 13,808.493 12.565,57 + 0,30 nad 6,904.248

13,808.493 20,712.742 33.278,31 + 0,45 nad 13,808.493
20,712.742 27,616.988 64.347,31 + 0,65 nad 20,712.742
27,616.988 35,606.185 109.225,03 + 0,85 nad 27,616.988
35,606.185 177.133,22 + 1,00 nad 35,606.185

b) prostore za počitek in rekreacijo

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,242.766 0,20
1,242.766 6,904.248 2.485,57 + 0,40 nad 1,242.766
6,904.248 13,808.493 25.131,43 + 0,60 nad 6,904.248

13,808.493 20,712.742 66.556,91 + 0,80 nad 13,808.493
20,712.742 27,616.988 121.790,88 + 1,00 nad 20,712.742
27,616.988 35,606.185 190.833,32 + 1,25 nad 27,616.988
35,606.185 290.698,41 + 1,50 nad 35,606.185

c) poslovne prostore

Od vrednosti SIT Znaša davek
nad do SIT % SIT

1,242.766 0,15
1,242.766 6,904.248 1.863,70 + 0,35 nad 1,242.766
6,904.248 13,808.493 21.679,43 + 0,55 nad 6,904.248

13,808.493 20,712.742 59.652,65 + 0,75 nad 13,808.493
20,712.742 27,616.988 111.434,62 + 1,00 nad 20,712.742
27,616.988 171.304,35 + 1,25 nad 27,616.988

d) plovne objekte dolžine od 8 do 9 metrov 22.685 SIT, za vsak nadaljnji meter 8.879 SIT.

III
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na

srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu
2001 valorizira tako, da znaša 35.508 SIT.

IV
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 416-115/98
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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4855. Odredba o obrazcu spričevala o delovodskem
izpitu

Na podlagi določbe 75. člena zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in
44/00) in 34. člena pravilnika o delovodskih in poslovod-
skih izpitih (Uradni list RS, št. 15/99) izdajata Ministrstvo za
šolstvo in šport in Gospodarska zbornica Slovenije

O D R E D B O
o obrazcu spričevala o delovodskem izpitu

I
S to odredbo se določi vsebina in oblika obrazca spri-

čevala o delovodskem izpitu, ki se izda tistemu, ki v skladu s
pravilnikom o delovodskih in poslovodskih izpitih uspešno
opravi delovodski izpit in listine o odličnosti, ki se jo dodeli
tistemu, ki opravi vse štiri dele delovodskega izpita z oceno
odlično (5).

II
Obrazec spričevala o delovodskem izpitu je velikosti

21 cm x 29,7 cm, A3 formata z enojnim zgibom na polovici
v A4 format in natisnjen na 140 gr. brezlesnem papirju v 2/2
barvah. Na notranji strani spričevala je hologramska zaščita.

Obrazec listine o odličnosti je velikosti A4 formata in
natisnjen na 140 gr. brezlesnem papirju v 2/2 barvah.

Na zadnji strani obeh obrazcev je oznaka, ki jo določi
Gospodarska zbornica Slovenije ob vsakem novem tisku
oziroma ponatisu obrazcev.

III
Spričevalo o delovodskem izpitu in listina o odličnosti

se začneta izdajati na obrazcih, določenih s to odredbo,
osebam, ki so opravile delovodski izpit po veljavnem pravil-
niku o delovodskih in poslovodskih izpitih od leta 2000
dalje.

IV
Obrazca spričevala o delovodskem izpitu in listine o

odličnosti sta prilogi 1 in 2 te odredbe in njen sestavni del.

V
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Gospodarska zbornica Ministrstvo za šolstvo in šport
Slovenije

predsednik ministrica
mag. Jožko Čuk l. r. dr. Lucija Čok l. r.

Št. 201/2000 Št. 011-0317/2000
Ljubljana, dne 11. decembra 2000.
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4856. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in
načinu zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih
osemenjevalnih središčih

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

P R A V I L N I K
o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu

zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih
osemenjevalnih središčih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave in
način zdravljenja ovnov in kozlov v odobrenih osemenjeval-
nih središčih ter veterinarski inšpekcijski nadzor.

Ovni in kozli, ki se vključujejo v odobreno osemenjeval-
no središče, morajo izhajati iz rej oziroma vzrejališč, ki so
pod stalno veterinarsko kontrolo, in biti pregledani ter prosti
bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno us-
treznost in sistematične preiskave plemenskih živali, žival-
skega semena, jajčnih celic in zarodkov.

2. člen
(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Osemenjevalno središče je pooblaščena organiza-

cija, ki redi ovne oziroma kozle za pridobivanje in promet z
njihovim semenom.

2. Odobritev pomeni ugotovitev, da osemenjevalno sre-
dišče izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje.

3. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni de-
lavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je
pooblaščen in odgovoren za delo ter stalno kontrolo v osem-
enjevalnem središču.

4. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska upra-
va Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

5. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti
predstojnik VURS.

6. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po
opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu sredi-
šču podeli VURS.

7. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen eja-
kulat ovna ali kozla v svežem ali konzerviranem stanju (v
nadaljnjem besedilu: seme).

8. Serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene
iz ejakulata istega ovna ali kozla, pridobljene istega dne. Če
sta isti dan pridobljena dva ali več ejakulatov istega ovna ali
kozla, jih je pred pripravo osemenjevalnih doz potrebno
združiti.

9. Pošiljka semena je ena ali več serij ovnovega ali
kozlovega semena, za katero je bilo izdano eno zdravstveno
potrdilo.

10. Država pridobivanja semena je država, v kateri se
seme pridobiva, skladišči in daje v promet.

II. RUTINSKE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

3. člen
(diagnostične preiskave)

Vsi plemenjaki v odobrenem osemenjevalnem središču
morajo biti pregledani, in sicer:

1. Ovni na:
– tuberkulozo, z intradermalnim monotestom ali z intra-

dermalnim primerjalnim testom, pri čemer mora biti rezultat
vsakega testa negativen;

– brucelozo (B.melitensis), z metodo reakcije vezanja
komplementa, kjer mora biti titer nižji od 20IE/ICFTU ali s
testom BBA (Buffered Brucella antigen test);

– brucelozo (B.ovis), z metodo reakcije vezanja kom-
plementa, kjer mora biti titer nižji od 50IE/ICFTU;

– borderjevo bolezen, z metodo identifikacije antigena.
2. Kozli na:
– tuberkulozo, z intradermalnim monotestom ali z intra-

dermalnim primerjalnim testom, pri čemer mora biti rezultat
vsakega testa negativen;

– brucelozo (B.melitensis), z metodo reakcije vezanja
komplementa, kjer mora biti titer nižji od 20IE/ICFTU ali s
testom BBA (Buffered Brucella antigen test);

– borderjevo bolezen, z metodo identifikacije antigena.
Ovni in kozli morajo biti na tuberkulozo pregledani vsaj

enkrat letno, na ostale bolezni iz prejšnjega odstavka pa vsaj
30 dni pred prvim odvzemom semena na začetku plemenil-
ne sezone.

Vse preiskave iz prvega odstavka tega člena morajo biti
opravljene v pooblaščenih laboratorijih.

Če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika
pozitiven, je treba ovna oziroma kozla nemudoma premestiti
iz objektov za nastanitev plemenjakov v izolacijski prostor.
Njegovega semena ni dovoljeno dajati v promet, kot tudi ne
zalog njegovega semena od zadnjega negativnega rezultata
dalje. V promet se lahko da seme, pridobljeno šele potem,
ko so rezultati ponovnih preiskav negativni.

V primeru iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno dajati v
promet niti semena ostalih ovnov oziroma kozlov iz takšnega
osemenjevalnega središča. V primeru, ko je seme skladi-
ščeno v zamrznjenem stanju, mora biti shranjeno v pose-
bnih, vidno označenih posodah za skladiščenje, dokler se s
ponovnimi preiskavami ne dokaže, da so rezultati preiskav
negativni. V nasprotnem primeru je treba seme uničiti.

4. člen
(ostale bolezni)

Ovni in kozli v odobrenem osemenjevalnem središču
morajo biti poleg bolezni iz prvega odstavka 3. člena tega
pravilnika in bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdrav-
stveno ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali,
živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, prosti tudi:

1. Ovni:
– stekline,
– vraničnega prisada,
– kužne agalakcije ovac (Mycoplasma agalactiae),
– maedi visne in
– pulmonalne adenomatoze ovac.
2. Kozli:
– stekline,
– vraničnega prisada,
– kužne agalakcije koz (Mycoplasma agalactiae, Myc-

oplasma capricolum ter Mycoplasma mycoides var.mycoides
»large colony«) in

– kozjega virusnega arteritisa/encefalitisa.
Predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku ime-

nuje strokovno komisijo, katere dolžnost je priprava ustrez-
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nih ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje bolezni iz četrte
alinee 1. točke in iz tretje alinee 2. točke prejšnjega člena
ter prvega odstavka tega člena v odobrenem osemenjeval-
nem središču.

III. NAČINI ZDRAVLJENJA

5. člen
(tuberkuloza)

Ovne in kozle je potrebno enkrat letno tuberkulinizirati.
Za tuberkulinizacijo se lahko uporabljajo le registrirani tuber-
kulini.

Če so ovni oziroma kozli reagirali pozitivno po intrader-
malnem monotestu, se jih ponovno tuberkulinizira z intrader-
malnim primerjalnim testom (po navodilih proizvajalca tuber-
kulina) po 42 dneh.

Če so ovni oziroma kozli po intradermalnem primerjal-
nem testu iz prejšnjega odstavka reagirali sumljivo, jih je
potrebno po 42 dnevih ponovno tuberkulinizirati. Če tudi
tokrat reakcija ni negativna, je treba pozitivne živali izločiti.

Za ponovno pridobitev statusa tuberkuloze proste čre-
de plemenjakov morajo biti po 42 dneh od izvedbe zadnje
tuberkulinizacije vsi ovni oziroma kozli v odobrenem oseme-
njevalnem središču negativni.

6. člen
(bruceloza)

Preiskave morajo biti opravljene v skladu z drugo in
tretjo alineo 1. točke in drugo alineo 2. točke 3. člena tega
pravilnika, in sicer pri vseh ovnih oziroma kozlih v odobre-
nem osemenjevalnem središču, starejših od šest mesecev.
Če so rezultati preiskav na brucelozo pozitivni, je treba pozi-
tivne živali izločiti.

Za ponovno pridobitev statusa bruceloze proste črede
ovnov oziroma kozlov morata biti opravljeni dve naknadni
preiskavi in sicer z metodama reakcije vezanja komplemen-
ta ali testom BBA, pri čemer morajo biti rezultati obeh prei-
skav negativni. Prvo preiskavo se opravi 30 dni po izločitvi
zadnjega pozitivnega ovna ali kozla v odobrenem osemenje-
valnem središču, drugo pa 60 dni kasneje.

Šteje se, da je odobreno osemenjevalno središče ura-
dno prosto bruceloze (B.melitensis), če sta bili v razmaku
šestih mesecev ali več opravljeni pri vseh plemenjakih dve
preiskavi z negativnim rezultatom.

IV. NADZOR

7. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat
letno opravi veterinarska inšpekcija.

Če veterinarski inšpektor ugotovi pri izvajanju tega pra-
vilnika pomanjkljivosti ali nepravilnosti, VURS odobrenemu
osemenjevalnemu središču začasno ali trajno odvzame ve-
terinarsko registrsko številko, v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarstvo.

V. PREHODNA DOLOČBA

8. člen
(prehodno obdobje)

Do sprejema ustreznih predpisov se uporabljajo za
opravljanje tuberkulinizacije in diagnosticiranje bruceloze me-
tode in tehnike, ki jih določi VURS, in jih izda v posebni
publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS.

VI. KONČNA DOLOČBA

9. člen
(veljavnost)

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

Št. 323-439/00
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4857. Pravilnik o rutinskih diagnostičnih preiskavah in
načinu zdravljenja žrebcev v odobrenih
osemenjevalnih središčih

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

P R A V I L N I K
o rutinskih diagnostičnih preiskavah in načinu

zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih
središčih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa rutinske diagnostične preiskave in
način zdravljenja žrebcev v odobrenih osemenjevalnih sredi-
ščih ter veterinarski inšpekcijski nadzor.

Žrebci, ki se vključujejo v odobreno osemenjevalno
središče, morajo izhajati iz rej oziroma vzrejališč, ki so pod
stalno veterinarsko kontrolo, in biti pregledani ter prosti
bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno us-
treznost in sistematične preiskave plemenskih živali, žival-
skega semena, jajčnih celic in zarodkov.

2. člen
(pomen izrazov)

V tem pravilniku uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Osemenjevalno središče je pooblaščena organiza-

cija, ki redi žrebce za pridobivanje in promet z njihovim
semenom.

2. Odobritev pomeni ugotovitev, da osemenjevalno sre-
dišče izpolnjuje predpisane veterinarsko-sanitarne pogoje.

3. Veterinar osemenjevalnega središča je strokovni de-
lavec veterinarske postaje osemenjevalnega središča, ki je
pooblaščen in odgovoren za delo ter stalno kontrolo v osem-
enjevalnem središču.

4. Pristojni organ za veterinarstvo je Veterinarska upra-
va Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS).

5. Pooblaščeni laboratorij je laboratorij, ki ga pooblasti
predstojnik VURS.

6. Veterinarska registrska številka je številka, ki jo po
opravljenem postopku odobritve osemenjevalnemu sredi-
šču podeli VURS.
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7. Živalsko seme je pripravljen oziroma razredčen eja-
kulat žrebca v svežem ali konzerviranem stanju (v nadaljnjem
besedilu: seme).

8. Serija semena so osemenjevalne doze, pripravljene
iz ejakulata istega žrebca, pridobljene istega dne. Če sta isti
dan pridobljena dva ali več ejakulatov istega žrebca, jih je
pred pripravo osemenjevalnih doz potrebno združiti.

9. Pošiljka semena je ena ali več serij žrebčevega
semena, za katero je bilo izdano eno zdravstveno potrdilo.

10. Država pridobivanja semena je država, v kateri se
seme pridobiva, skladišči in daje v promet.

II. RUTINSKE DIAGNOSTIČNE PREISKAVE

3. člen
(diagnostične preiskave)

Vsi žrebci v odobrenem osemenjevalnem središču mo-
rajo biti vsaj enkrat letno na začetku plemenilne sezone
pregledani na:

– kužno malokrvnost (v nadaljnjem besedilu: IAK), in
sicer z imuno difuzijskim testom v agar gelu (Cogginsov
test), pri čemer mora biti rezultat preiskave negativen;

– konjski arteritis, in sicer s serum neutralizacijskim
testom v razredčitvi 1 proti 4 za dokaz protiteles ali s testom
izolacije virusa iz ejakulata. Vsaj eden od testov mora imeti
negativni rezultat;

– infekciozni metritis kopitarjev, in sicer z metodo iden-
tifikacije antigena (Taylorella equigenitalis) dvakrat v razma-
ku 7 dni v vzorcu predsemenske tekočine ali semena in
genitalnih brisov prepucija, uretre in fosse urethralis, pri
čemer mora biti rezultat preiskave negativen.

Vse preiskave iz prvega odstavka tega člena morajo biti
opravljene v pooblaščenih laboratorijih.

Če je bil rezultat katerekoli preiskave iz tega pravilnika
pozitiven, je treba žrebca nemudoma premestiti iz objektov
za nastanitev plemenjakov v izolacijski prostor. Njegovega
semena ni dovoljeno dajati v promet, kot tudi ne zalog nje-
govega semena od zadnjega negativnega rezultata dalje. V
promet se lahko da seme, pridobljeno šele potem, ko so
rezultati ponovnih preiskav negativni.

V primeru iz prejšnjega odstavka ni dovoljeno dajati v
promet niti semena ostalih žrebcev iz takšnega osemenje-
valnega središča. V primeru, ko je seme skladiščeno v za-
mrznjenem stanju, mora biti shranjeno v posebnih, vidno
označenih posodah za skladiščenje, dokler se s ponovnimi
preiskavami ne dokaže, da so rezultati preiskav negativni. V
nasprotnem primeru je treba seme uničiti.

4. člen
(ostale bolezni)

Žrebci v odobrenem osemenjevalnem središču morajo
biti poleg bolezni iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika
in bolezni, ki jih določajo predpisi, ki urejajo zdravstveno
ustreznost in sistematične preiskave plemenskih živali, žival-
skega semena, jajčnih celic in zarodkov, prosti tudi:

– stekline,
– vraničnega prisada in,
– konjskega encefalomielitisa (vseh vrst).
Predstojnik VURS z odločbo v upravnem postopku ime-

nuje strokovno komisijo, katere dolžnost je priprava ustrez-
nih ukrepov za zatiranje in izkoreninjenje bolezni iz prejšnje-
ga člena in prvega odstavka tega člena v odobrenem osem-
enjevalnem središču.

III. NAČINI ZDRAVLJENJA

5. člen
(IAK)

Preiskave na IAK morajo biti opravljene v skladu s prvo
alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.

Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne
živali nemudoma izločiti in nadalje postopati po predpisih, ki
določajo ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
kužne malokrvnosti konj v Republiki Sloveniji.

Za ponovno pridobitev statusa bolezni proste črede
kopitarjev, morajo biti po izločitvi pozitivne živali vse ostale
živali v odobrenem osemenjevalnem središču in v kobilarni
(če je osemenjevalno središče znotraj kobilarne) pregleda-
ne na IAK vsaj dvakrat v razmaku 90 dni. Obe preiskavi
morata biti negativni.

6. člen
(konjski arteritis)

Preiskave na konjski arteritis morajo biti opravljene v
skladu z drugo alineo prvega odstavka 3. člena tega pravilni-
ka.

Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne
živali izločiti in nadalje postopati po predpisih, ki določajo
ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje konjske-
ga arteritisa v Republiki Sloveniji in predpisih, ki določajo
pogoje pod katerimi se lahko daje živalsko seme v promet.

7. člen
(infekciozni metritis kopitarjev)

Preiskave na infekciozni metritis kopitarjev morajo biti
opravljene v skladu s tretjo alineo prvega odstavka 3. člena
tega pravilnika.

Če so rezultati preiskav pozitivni, je treba pozitivne
živali nemudoma izločiti in nadalje postopati po predpisih, ki
določajo ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
infekcioznega metritisa kopitarjev v Republiki Sloveniji in
predpisih, ki določajo pogoje pod katerimi se lahko daje
živalsko seme v promet.

IV. NADZOR

8. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika najmanj dvakrat
letno opravi veterinarska inšpekcija.

Če veterinarski inšpektor ugotovi pri izvajanju tega pra-
vilnika pomanjkljivosti ali nepravilnosti, VURS odobrenemu
osemenjevalnemu središču začasno ali trajno odvzame ve-
terinarsko registrsko številko, v skladu s predpisi, ki urejajo
veterinarstvo.

V. PREHODNA DOLOČBA

9. člen
(prehodno obdobje)

Do sprejema ustreznih predpisov se uporabljajo za di-
agnosticiranje IAK, konjskega arteritisa in infekzioznega me-
tritisa kopitarjev, metode in tehnike, ki jih določi VURS, in jih
izda v posebni publikaciji, ki je dosegljiva javnosti na VURS.
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VI. KONČNA DOLOČBA

10. člen
(veljavnost)

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

Št. 323-425/00
Ljubljana, dne 7. decembra 2000.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in

prehrano
mag. Franc But l. r.

4858. Odločba o prepovedi uvoza in prevoza pošiljk
domačih in divjih parkljarjev, mesa ter izdelkov
in surovin, ki izvirajo od domačih in divjih
parkljarjev iz Južno-Afriške Republike

Direktor Veterinarske uprave Republike Slovenije izda-
ja na podlagi 2. točke 120.a člena zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96 in 101/99,
98/99, 8/00) v zadevi preprečevanja vnašanja in širjenja
živalskih kužnih bolezni iz drugih držav in njihovega zatiranja
v Republiki Sloveniji naslednjo

O D L O Č B O

I
Zaradi preprečevanja vnosa slinavke in parkljevke v

Republiko Slovenijo se prepoveduje uvoz v Republiko Slo-
venijo in prevoz preko ozemlja Republike Slovenije nasled-
njih pošiljk iz Južno-Afriške Republike:

1. domačih parkljarjev (govedo, ovce, koze in prašiči);
2. divjih parkljarjev;
3. svežega in zamrznjenega mesa domačih in divjih

parkljarjev;
4. živil, surovin ter odpadkov, ki izvirajo od domačih in

divjih parkljarjev, razen naslednjih izdelkov:
a) hermetično zaprtih konzerv, če je bila pri obdelavi

dosežena vrednost F3 ali več (sterilne konzerve);
b) drugih vrst termično obdelanih proizvodov, če je bila

pri obdelavi dosežena temperatura najmanj 100 °C; med te
proizvode se štejejo tehnična mast, želatina in podobno;

c) kemično povsem predelanih živalskih surovin, kot so
wet-blue, krom strojene kože, kemično in termično obdela-
na volna, kuhane ščetine in podobno;

č) kož parkljarjev, če so bile obdelane z naslednjim
postopkom:

– namočene v kalcijev lug pri pH 12 do 13 najmanj 8-
10 ur, nato pa obdelane s kislino pri pH 1 do 3 vsaj 6-10 ur
ali

– soljene najmanj 7 dni z morsko soljo z dodatkom 2%
natrijevega karbonata ali

– sušene 42 dni pri temperaturi 20 °C.
Način obdelave mora biti označen na veterinarskem

certifikatu.
5. krme za živali živalskega in rastlinskega izvora.

II
Živila, dobljena iz domačih in divjih parkljarjev, ki izvira-

jo iz Južno-Afriške Republike, ki se prenašajo oziroma pre-
važajo čez državno mejo Republike Slovenije kot osebna

prtljaga, je potrebno potnikom odvzeti in neškodljivo odstra-
niti ter uničiti.

III
Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323–423/00
Ljubljana, dne 5. decembra 2000.

Direktor
Veterinarske uprave RS

mag. Zoran Kovač, dr. vet. med. l. r.

4859. Odločba o društvu proti mučenju živali Nova
Gorica

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije izdaja na podlagi prvega odstavka 35. člena
zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) v zadevi
podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na
podlagi zahteve Društva proti mučenju živali Nova Gorica
naslednjo

O D L O Č B O

Društvu proti mučenju živali Nova Gorica, Prvomajska
37, 5000 Nova Gorica, se podeli status društva, ki deluje v
javnem interesu.

Št. 021-08-8/2000
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

4860. Odločba o društvu proti mučenju živali Trbovlje

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republi-
ke Slovenije izdaja na podlagi prvega odstavka 35. člena
zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) v zadevi
podelitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na
podlagi zahteve Društva proti mučenju živali Trbovlje nasled-
njo

O D L O Č B O

Društvu proti mučenju živali Trbovlje, Opekarna 17,
1420 Trbovlje, se podeli status društva, ki deluje v javnem
interesu.

Št. 021-08-9/2000
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.

Ciril Smrkolj
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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4861. Odločba o podelitvi statusa društva

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 8.
člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja minister
za kulturo naslednjo

O D L O Č B O

Društvu Slovenska matica, Kongresni trg 8, Ljubljana,
se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture, se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. novembrom 2000 vpiše v register
društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

mag. Rudi Šeligo l. r.
Minister

za kulturo

4862. Odločba o podelitvi statusa društva

Na podlagi 56. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) in 8.
člena pravilnika o društvih, ki delujejo v javnem interesu na
področju kulture (Uradni list RS, št. 64/99) izdaja minister
za kulturo naslednjo

O D L O Č B O

Društvu slovenskih pisateljev, Tomšičeva 12, Ljublja-
na, se podeli status društva, ki deluje v javnem interesu na
področju kulture.

Status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
kulture, se podeli za pet let.

Društvo je dolžno v skladu s 6. členom citiranega pra-
vilnika obveščati Ministrstvo za kulturo o vseh spremembah
temeljnih aktov in najkasneje do konca februarja vsakega
leta predložiti poročilo o izpolnjevanju programa in uporabi
sredstev za preteklo leto.

Društvo se s 1. novembrom 2000 vpiše v register
društev, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture.

mag. Rudi Šeligo l. r.
Minister

za kulturo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

4863. Ugotovitveni sklep o izhodiščni plači za prvi
tarifni razred (količnik 1,00) za negospodarske
dejavnosti

Na podlagi določil 4. člena aneksa h kolekitvni pogod-
bi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 39/99) je odbor za spremljanje kolektivne po-
godbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I  S K L E P

1
Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za

negospodarske dejavnosti je od 1. decembra 2000 dalje
46.638 SIT.

2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 663-02-001/00-023
Ljubljana, dne 5. decembra 2000.

za Sindikate
negospodarskih dejavnosti

Slovenije
Zvone Vukadinovič l. r.

za Vlado
Republike Slovenije

dr. Vlado Dimovski l. r.

4864. Sklep o poročanju v zvezi s preoblikovanjem
pooblaščenih investicijskih družb

Na podlagi drugega odstavka 143. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99 in 56/99)
izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o poročanju v zvezi s preoblikovanjem

pooblaščenih investicijskih družb

1. člen
Ta sklep določa obveznost poročanja pooblaščene

družbe za upravljanje v zvezi aktivnostmi, odločitvami, na-
ložbami in lastniško strukturo v postopku preoblikovanja
pooblaščene investicijske družbe.

2. člen
Poročanje po tem sklepu pomeni dolžnost pooblašče-

ne družbe za upravljanje obveščati javnost, Agencijo za trg
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vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: agencija) in Ljubljansko
borzo vrednostnih papirjev, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju:
borza) v zvezi s preoblikovanjem pooblaščene investicijske
družbe, ki jo upravlja.

Preoblikovanje po tem sklepu pomeni uskladitev po-
oblaščene investicijske družbe z določbami iz 1. do 9. po-
glavja zakona o investicijskih skladih in družbah za upravlja-
nje (Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97, 10/98, 26/99
in 56/99; v nadaljevanju: ZISDU) oziroma druge postopke,
na podlagi katerih lahko s prenosom premoženja ali dela
premoženja pooblaščene investicijske družbe nastane inve-
sticijska družba ali redna delniška družba.

3. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti jav-

nost, agencijo in borzo v 30 do 45 dneh pred zasedanjem
skupščine pooblaščene investicijske družbe, ki odloča o
preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe, o:

– predlogih sklepov skupščine pooblaščene investicij-
ske družbe, ki se nanašajo na preoblikovanje, z ustrezno
obrazložitvijo teh predlogov;

– predvidenih aktivnostih pooblaščene družbe za uprav-
ljanje v zvezi z izvedbo preoblikovanja z navedbo okvirnih
rokov, ki so predvideni za izvedbo posameznih aktivnosti;

– zadnjem stanju posameznih naložb pooblaščene in-
vesticijske družbe (v tabelarični obliki se prikaže vrednost,
količina in datum stanja) ter investicijski politiki, ki jo bo
pooblaščena družba za upravljanje izvajala do dokončnega
preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe; če name-
rava pooblaščena družba za upravljanje spreminjati obstoje-
čo sestavo naložb, mora navesti namen in obseg predvide-
nih sprememb;

– številu delničarjev pooblaščene investicijske družbe
z navedbo lastniških deležev desetih največjih delničarjev;

– mnenju nadzornega sveta pooblaščene investicijske
družbe v zvezi z drugo in tretjo alineo tega člena z navedbo
imen in priimkov članov nadzornega sveta.

Šteje se, da je obveznost iz prejšnjega odstavka tega
člena izpolnjena, če objava namenjena sklicu skupščine, ki
odloča o preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe,
vsebuje vse podatke iz prejšnjega odstavka tega člena.

4. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti jav-

nost, agencijo in borzo v petih dneh po zasedanju skupšči-
ne pooblaščene investicijske družbe, ki je odločala o pre-
oblikovanju pooblaščene investicijske družbe, o:

– sprejetih sklepih skupščine pooblaščene investicij-
ske družbe, ki se nanašajo na preoblikovanje, z navedbo
morebitnih sprememb glede na predlagane sklepe, objavlje-
ne na podlagi prve alinee prejšnjega člena tega sklepa;

– predvidenih aktivnostih pooblaščene družbe za uprav-
ljanje v zvezi z izvedbo preoblikovanja z navedbo okvirnih
rokov, ki so predvideni za izvedbo posameznih aktivnosti, in
z navedbo morebitnih sprememb glede na predvidene aktiv-
nosti in roke, objavljene na podlagi druge alinee prejšnjega
člena tega sklepa;

– zadnjem stanju posameznih naložb pooblaščene in-
vesticijske družbe (v tabelarični obliki se prikaže vrednost,
količina in datum stanja) ter investicijski politiki, ki jo bo
pooblaščena družba za upravljanje izvajala do dokončnega
preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe; če name-
rava pooblaščena družba za upravljanje spreminjati obstoje-
čo sestavo naložb, mora navesti namen in obseg predvide-
nih sprememb; če je prišlo do spremembe naložb glede na
stanje naložb, objavljeno na podlagi tretje alinee prejšnjega
člena tega sklepa, mora pooblaščena družba za upravljanje
objaviti tudi te spremembe;

– številu delničarjev pooblaščene investicijske družbe
z navedbo lastniških deležev, ki jih ima deset največjih delni-
čarjev, in morebitnih spremembah glede na stanje, objavlje-
no na podlagi četrte alinee prejšnjega člena tega sklepa;

– mnenju nadzornega sveta pooblaščene investicijske
družbe v zvezi z drugo in tretjo alineo tega člena z navedbo
imen in priimkov članov nadzornega sveta.

5. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti jav-

nost in borzo v petih dneh po pridobitvi odločbe agencije,
izdane na podlagi četrtega odstavka 143.a člena ZISDU ali
34. člena zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike
Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb
(Uradni list RS, št. 50/99 in 106/99; v nadaljevanju: ZP-
SPID), o vsebini izreka te odločbe.

V roku iz prejšnjega odstavka tega člena mora poobla-
ščena družba za upravljanje obvestiti javnost, agencijo in
borzo tudi o informacijah, določenih v drugi, tretji, četrti in
peti alinei prejšnjega člena tega sklepa, z navedbo morebit-
nih sprememb glede na stanje, objavljeno na podlagi 4.
člena tega sklepa.

6. člen
Pooblaščena družba za upravljanje mora obvestiti jav-

nost, agencijo in borzo v petih dneh po vpisu sklepa o
spremembi dejavnosti, firme in statuta iz petega odstavka
143.a člena ZISDU v sodni register o:

– vsebini odločbe pristojnega sodišča;

– stanju posameznih naložb pravnih naslednikov pre-
oblikovane pooblaščene investicijske družbe (v tabelarični
obliki se prikaže vrednost, količina in datum stanja); če se
sestava naložb razlikuje od stanja, objavljenega na podlagi
prejšnjega člena tega sklepa, mora navesti tudi spremembe;

– številu delničarjev z navedbo lastniških deležev de-
setih največjih delničarjev v posameznem pravnem nasledni-
ku preoblikovane pooblaščene investicijske družbe.

7. člen
Ne glede na določbe 3., 4., 5. in 6. člena tega sklepa

mora pooblaščena družba za upravljanje nemudoma obve-
stiti javnost, agencijo in borzo tudi o pomembnih odstopa-
njih od načrtovanih in objavljenih aktivnosti v zvezi s preobli-
kovanjem, tako da jih navede in pojasni.
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8. člen
Pooblaščena družba za upravljanje obvešča javnost na

naslednje načine:
– v časopisu, ki izhaja na celotnem območju Republike

Slovenije ali
– na svoji spletni strani, katere naslov je najmanj trikrat

objavljen v časopisu, ki izhaja na celotnem območju Repu-
blike Slovenije.

V primeru obveščanja javnosti na način, določen v
drugi alinei prejšnjega odstavka tega člena, mora objava v
časopisu poleg naslova spletne strani, na kateri je objavlje-
na celotna informacija, vsebovati še:

– pojasnilo, da se na tej spletni strani nahaja obvestilo
javnosti v zvezi s preoblikovanjem, z navedbo pooblaščene
investicijske družbe in pooblaščene družbe za upravljanje;

– v primerih iz 3. oziroma 4. člena tega sklepa podatke
iz prve, druge in pete alinee navedenih členov;

– v primeru iz 5. člena tega sklepa vsebino izreka
odločbe;

– v primeru iz 6. člena tega sklepa vsebino izreka
odločbe iz prve alinee 6. člena;

– navedbo, da bo pooblaščena družba za upravljanje
zainteresiranim osebam na njihovo pisno zahtevo poslala
izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena.

Informacije, objavljene na spletnih straneh, se ne sme-
jo spreminjati in morajo biti na voljo vsaj še mesec dni po
objavi iz 6. člena tega sklepa. Pooblaščena družba za uprav-
ljanje mora zainteresiranim osebam na pisno zahtevo posre-
dovati izpis spletne strani, na kateri je informacija objavljena.

9. člen
Če je že bila sklicana skupščina pooblaščene investi-

cijske družbe iz 3. člena tega sklepa oziroma je skupščina
že odločala o preoblikovanju (4. člen tega sklepa), mora
pooblaščena družba za upravljanje o tem obvestiti javnost,
agencijo in borzo v petnajstih dneh od uveljavitve tega skle-
pa na način, določen v 4. členu tega sklepa.

Če je bila pred uveljavitvijo tega sklepa pooblaščeni
investicijski družbi že izdana odločba iz prvega odstavka 5.
člena tega sklepa, mora pooblaščena družba za upravljanje
o tem obvestiti javnost, agencijo in borzo v petnajstih dneh
od uveljavitve tega sklepa na način, določen v 5. členu tega
sklepa.

10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 104-2/1-1/2000
Ljubljana, dne 13. decembra 2000.

Predsednik
Strokovnega sveta

Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.
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OBČINE

BLED

4865. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. člena, zadnjega odstavka 60. člena in
61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 32/85, 33/86) in 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 16. člena statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski
svet občine Bled na 18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji-

šča (Uradni list RS, št. 13/98, 50/99) se na koncu drugega
odstavka 15. člena dodajo naslednje alinee:

– poslovni prostori občinskih organov in organov kra-
jevnih skupnosti so oproščeni plačila nadomestila,

– poslovni prostori Osnovne šole Gorje, Osnovne šole
prof. dr. Josipa Plemlja Bled in Vrtca Bled so oproščeni
plačila nadomestila,

– poslovni prostori knjižnice Tomaža Kumerdeja so
oproščeni plačila nadomestila.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od
1. januarja 2001 dalje.

Št. 01505-4/99
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4866. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
višini in načinu plačevanja članarine lokalni
turistični organizaciji Občine Bled

Na podlagi določil 3.,11. in 13. do 19. člena zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98) in
16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in
19/00) je Občinski svet občine Bled na 18. redni seji dne
29. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o višini

in načinu plačevanja članarine lokalni turistični
organizaciji Občine Bled

1. člen
V odloku o višini in načinu plačevanja članarine lokalni

turistični organizaciji Občine Bled (Uradni list RS, št.

110/99) se za prvim odstavkom 11. člena doda novo bese-
dilo, ki glasi:

“V tem primeru se članu določi članarina po kriteriju
najvišjega prihodka v skupini dejavnosti, v katero je član
uvrščen.“

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01505-13/99
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4867. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98,
59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na
18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
 S T A T U T A
Občine Bled

1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in

19/00), se prvi odstavek 2. člena spremeni, tako da se
glasi:

(1) Na območju Občine Bled so ustanovljeni ožji deli
občine, ki zajemajo naslednje krajevne skupnosti: Bled,
Bohinjska Bela, Gorje, Ribno in Zasip. Krajevne skupnosti
so pravne osebe. Naloge, organizacija in delovanje ter prav-
ni status ožjih delov Občine Bled so določeni s tem statutom
in odlokom občine. Premoženje s katerim upravljajo, je last
občine, razen premoženja, ki ga je pridobila s sredstvi kraja-
nov (donacije, darila, samoprispevki). Krajevna skupnost
nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, ki so določene s
tem statutom, oziroma odlokom.

2. člen
Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki glasi:

58.a člen
(1) Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem
statutom.

(2) Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v
svojem imenu in za svoj račun. Zastopa jo predsednik sveta
krajevne skupnosti ali oseba, ki jo ta pooblasti.

(3) Krajevna skupnost ima enotni žiro račun, v okviru
skupnega žiro računa proračuna Občine Bled. Vsaka krajev-
na skupnost ima v okviru skupnega žiro računa Občine Bled
ločeno prikazovanje prejemkov in izdatkov.
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(4) Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z
vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga.
Za obveznosti ožjega dela občine subsidiarno odgovarja
občina.

3. člen
Prvi odstavek 64. člena se spremeni, tako da se glasi:
(1) Krajevne skupnosti pridobivajo sredstva za izvajanje

nalog iz svoje pristojnosti iz prispevkov krajanov, daril, dona-
cij in iz dejavnosti, ki jih krajevna skupnost opravlja. Naloge,
ki jih izvaja v imenu in za račun občine, se financirajo iz
občinskega proračuna. Podrobnejša merila in kriteriji za fi-
nanciranje krajevnih skupnosti se izvajajo s sprejetim
odlokom o proračunu Občine Bled za posamezno leto.

4. člen
V 93. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji

odstavek, ki glasi:
(3) Del premoženja občine lahko upravljajo krajevne

skupnosti, na podlagi pogodbe, ki jo sklene župan s svetom
krajevne skupnosti. Krajevna skupnost gospodari s tem pre-
moženjem kot dober gospodar.

Dosedanji tretji in četrti odstavek, postaneta četrti in
peti odstavek tega člena.

5. člen
V 132. členu se črta prvi odstavek.

6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se
začnejo s 1. 1. 2001.

Št. 01503-2/99
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4868. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Bled

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98,
59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na
18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
 S T A T U T A
Občine Bled

1. člen
V statutu Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in

19/00) se 9. členu dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek,
ki glasijo:

(3) Od upravljalca Centralnega registra prebivalstva lah-
ko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva nasled-
nje osebne podatke:

a) enotno matično številko občana,
b) ime in priimek,
c) kraj rojstva,
d) državljanstvo,

e) stalno in začasno bivališče,
f) zakonski stan.
(4) Osebne podatke iz prejšnjega odstavka lahko pri-

dobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elek-
tronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali
začasno prebivališče, pa tudi neposredno preko računalni-
ške povezave.

(5) Za pridobivanje osebnih podatkov iz zgornjega čle-
na neposredno preko računalniške povezave je potrebno
dovoljenje pristojnega ministra. Pristojni minister dovoli ne-
posredno povezavo preko računalnika, ko občina zagotovi
tehnične in druge pogoje, s katerimi se zagotavlja zavarova-
nje osebnih podatkov.

2. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni, tako da glasi:
(1) Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino

opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno
sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta.

3. člen
Črta se drugi stavek 112. člena.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01503-2/99
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4869. Sprememba in dopolnitev poslovnika
Občinskega sveta občine Bled

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 10/98, 74/98,
59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni
list RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na
18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel

S P R E M E M B O   I N   D O P O L N I T E V
P O S L O V N I K A

Občinskega sveta občine Bled

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Bled (Uradni list

RS, št. 33/99 in 19/00) se besedilo 43. člena spremeni,
tako da se glasi:

Občinski svet sprejme odločitve z večino opredeljenih
glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno
večino. Predlagana odločitev je sprejeta, če je med oprede-
ljenimi glasovi več glasov “ZA“ kot “ PROTI“.

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev poslovnika začne veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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Št. 01503-3/99
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4870. Sklep o vrednosti točke za odmero komunalne
takse za leto 2001

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena odloka o komu-
nalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 26/96, 1/97
in 43/99) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na
18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za odmero komunalne takse

za leto 2001

I
V letu 2001 je vrednost točke za odmero taksne ob-

veznosti po predpisih o komunalnih taksah v Občini Bled
14 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

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

Št. 01505-7/99
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4871. Sklep o vrednosti točke za določitev višine
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Bled za leto 2001

Na podlagi 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 13/98, 50/99) ter
16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99,
19/00) je Občinski svet občine Bled na 18. redni seji dne
29. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za določitev višine

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled za leto 2001

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Bled za leto 2001
znaša 0,0333 SIT.

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

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

Št. 01505-4/99
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

4872. Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup,
oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v
lasti Občine Bled

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, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98),
7., 9., in 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 33/99, 19/00) je Občinski svet občine Bled na
18. redni seji dne 29. 11. 2000 sprejel

P R A V I L N I K
o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji

za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč
v lasti Občine Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postop-

ki prodaje, oddaje v najem ali zakup, oddaje za gradnjo in
zamenjave stavbnih zemljišč, ki so v lasti Občine Bled (v
nadaljevanju: občina).

2. člen
Odločitev o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za

gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč sprejme skladno z za-
konom in statutom občine, občinski svet.

3. člen
Prodaja stavbnega zemljišča po tem pravilniku pomeni

prenos lastninske pravice na stavbnem zemljišču, katerega
lastnik je občina, na izbranega interesenta.

Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos
pravice do gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti
občine. Izbrani interesent s sklenitvijo pogodbe o oddaji
zemljišča za gradnjo pridobi skladno z razpisnimi pogoji
pravico gradnje objekta na tem zemljišču.

Oddaja stavbnih zemljišč in drugih zemljišč v najem ali
zakup po tem pravilniku pomeni prenos neposredne posesti
in rabe zemljišč, katerega lastnik in neposredni posestnik je
občina, na izbranega interesenta za določen čas.

Menjava zemljišč po tem pravilniku pomeni prenos la-
stninske pravice na zemljišču v lasti občine na pogodbeni-
ka, z istočasno pridobitvijo lastninske pravice na zemljišču,
ki ga daje v zamenjavo pogodbenik.

4. člen
Občina proda, odda zemljišče v najem ali zakup, ali

odda za gradnjo na podlagi predhodnega izvedenega javne-
ga razpisa ali javne dražbe, če zakon, statut občine ali ta
pravilnik ne določajo drugače.

Občina lahko v skladu z zakonom zamenja stavbna ali
druga zemljišča brez predhodno izvedenega javnega razpisa
ali javne dražbe, če tako narekujejo interesi občine.
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Sklep o prodaji, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih
zemljišč in drugih zemljišč sprejme občinski svet.

Sklep o oddaji v najem ali zakup sprejme župan na
predlog komisije imenovane v 24. členu tega pravilnika.

II. POSTOPEK ZA PRODAJO IN ODDAJO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA

5. člen
Postopek prodaje in oddaje za gradnjo se izvede preko

javnega razpisa v primerih, kadar tako izrecno določa zakon
ali kadar je namen občine pridobiti nedoločeno število kon-
kurenčnih vlog za posamezno stavbno zemljišče.

V primeru, da je za isto zemljišče skladno z vsemi
razpisnimi pogoji pravočasno in pravilno prispelo več enako-
vrednih vlog, ki so bolj ugodne od ostalih vlog, prispelih za
to zemljišče, lahko župan na predlog komisije iz 24. člena
tega pravilnika odloči, da se v takšnem primeru izvede javna
dražba, na katero se povabi vse interesente, ki so predložili
enakovredno vlogo za isto zemljišče.

Javna dražba se praviloma okliče v primeru, ko je zna-
no končno število interesentov in se ne išče nedoločenega
števila vlog.

6. člen
Odločitev o tem, ali bo za sklenitev pravnega posla po

izvedenem javnem razpisu izvedena tudi javna dražba, sprej-
me na predlog komisije iz 24. člena tega pravilnika župan.

Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na javni razpis,
se smiselno uporabljajo tudi za javno dražbo, če ni s tem
pravilnikom izrecno drugače določeno.

7. člen
Občina lahko stavbna zemljišča proda ali odda za grad-

njo brez javnega razpisa:
– za gradnjo objektov za potrebe obrambe;
– za gradnjo objektov javne infrastrukture;
– za gradnjo objektov za potrebe šolstva, zdravstva,

kulture, znanosti, športa, socialnega varstva in javne uprave
ter pravosodja;

– za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih sta-
novanj in večstanovanjskih objektov;

– za gradnjo nadomestnih objektov;
– za gradnjo na zemljišču, ki je s prostorsko izvedbe-

nim načrtom predviden za določenega investitorja;
– za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje

ali zaokrožitev stavbnega zemljišča;
– za zemljišča, za katera je bil javni razpis ali javna

dražba dvakrat neuspešna;
– za zemljišča, katerih ocenjena vrednost je nižja od

500.000 SIT.

8. člen
Javni razpis prodaje, oddaje v najem in oddaje stavbnih

zemljišč za gradnjo se objavi:
– v sredstvih javnega obveščanja,
– na oglasni deski Občine Bled in krajevnih skupno-

stih,
– na drug krajevno običajen način.
Javni razpis in dražbo objavi župan.

9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos

pravice (npr. prodaja, oddaja stavbnega zemljišča),

– označba in opis zemljišča (navedba parc. št., kultu-
re, izmere, k.o., lege, pravnega in dejanskega stanja zemlji-
šča),

– navedbo ali gre za javni razpis s končnim rokom
oddaje vlog, ali za javni razpis, ki je odprt do prodaje oziro-
ma oddaje vseh stavbnih zemljišč,

– podatke o namembnosti zemljišč in pogojih za grad-
njo,

– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziro-
ma ime in sedež in naslov,

– rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge (da-
tum in čas predložitve), rok za predložitev vloge ne sme biti
krajši od osem dni od dneva objave javnega razpisa,

– način predložitve vloge (naziv in sedež občine, ozna-
ka, navedba listin, ki jih je potrebno priložiti),

– način revalorizacije vrednosti zemljišč do sklenitve
pogodbe,

– ocenjeno vrednost zemljišča oziroma izklicno ceno,
– merila za izbiro najugodnejše vloge,
– višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo za

resnost ponudbe in ki mora biti najmanj 10% od izklicne
cene zemljišča ter navedbo računa, kamor se varščino vpla-
ča; po sklenjenem pravnem poslu za posamezno zemljišče
se varščina vrne tistim interesentom, ki na javnem razpisu
niso uspeli, uspelemu interesentu pa se položena varščina
všteje v ceno,

– navedbo, ali se lahko interesenti pred potekom jav-
nega razpisa seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi zemljišč
in eventualno možnost ogleda zemljišča,

– način in rok plačila kupnine oziroma najemnine,
– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo

izpolnjevati interesenti.

10. člen
Interesent lahko vlogo za odkup ali najem oziroma za

pridobitev zemljišča za gradnjo umakne, nadomesti z drugo
ali dopolni do roka za predložitev vloge, ki je določen v
javnem razpisu. V primeru umika vloge se vplačana varščina
vrne.

11. člen
V primeru javne dražbe se v objavi navede tudi najnižji

znesek višanja.
Na javni dražbi so poleg organizatorja dražbe prisotni le

povabljeni interesenti, ki so pravilno položili varščino ob
prijavi na javni razpis oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali
pooblaščenci, če se izkažejo z ustreznimi listinami.

Na javni dražbi, ki se izjemoma izvede namesto javnega
razpisa in katere namen je pridobitev nedoločenega števila
vlog, lahko poleg organizatorja k dražbi pristopijo vsi intere-
senti, ki so pravilno položili varščino in imajo s seboj o tem
ustrezno dokazilo oziroma njihovi zakoniti zastopniki oziro-
ma pooblaščenci, ki se ustrezno izkažejo.

III. OBRAVNAVA VLOG

12. člen
V postopku prodaje, oddaje za gradnjo in oddaje v

najem ali zakup zemljišč na podlagi izvedenega javnega
razpisa oziroma javne dražbe, prispele vloge obravnava ko-
misija, določena v 24. členu tega pravilnika.

V postopku prodaje, oddaje za gradnjo in oddaje v
najem ali zakup zemljišč, ko v skladu z zakonom in tem
pravilnikom ni potreben javni razpis, prispele vloge obravna-
va pristojna strokovna služba občine.



Uradni list Republike Slovenije Št. 116 / 15. 12. 2000 / Stran 11899

a) Obravnava vlog na podlagi izvedenega javnega
razpisa

13. člen
V postopku primerjave prispelih vlog za sklenitev prav-

nega posla po tem pravilniku se upoštevajo merila določena
v besedilu javnega razpisa, predvsem pa:

– ponujena cena za zemljišče,
– mnenje pristojne občinske strokovne službe,
– predvideni program dejavnosti,
– skladnost predvidenega programa s programi dejav-

nosti sosednjih oziroma bližnjih uporabnikov zemljišč,
– vpliv na socialno-ekonomsko stanje v občini.

14. člen
Interesent, ki ne predloži popolne vloge, se v primeru

javnega razpisa s končnim rokom oddaje vlog izloči iz nad-
aljnjega postopka; v primeru javnega razpisa z odprtim ro-
kom se interesenta pozove k dopolnitvi vloge, ki je ustrez-
nejša oziroma ugodnejša.

Vloga, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se zavrne.
Komisija po pregledu in analizi prispelih vlog poda pred-

log županu, ki ga posreduje v obravnavo in sprejem občin-
skemu svetu.

b) Obravnava vlog, ko postopek javnega razpisa
ni potreben

15. člen
Pri obravnavanju vloge za odkup, zamenjavo ali oddajo

za gradnjo pristojna strokovna služba občine izvede nasled-
nji postopek:

– ugotovi interese občine do zemljišča, za katere je
vloga prispela; v primeru, da ima občina poseben namen, ki
izhaja iz veljavnih prostorskih dokumentov ali se pripravlja na
sprejem takšnega dokumenta, se predlaga županu, da vlo-
go zavrne;

– ugotovi, ali je mogoče in smotrno zemljišče samo ali
skupaj s sosednjim ali delom sosednjega zemljišča obravna-
vati kot samostojno lokacijo;

– preveri, ali obstaja kakšen interes drugih sosednjih
lastnikov zemljišč, za kar lahko opravi skupni ogled in soo-
čenje zainteresiranih lastnikov sosednjih zemljišč; če tak
interes obstaja, razvrsti interesente skladno z merili iz 13.
člena tega pravilnika;

– če je smotrnejša delitev občinskega zemljišča med
dva ali več interesentov, se preveri ali kateri od teh ne
izkazuje v tem primeru več svojega interesa (tj. pridobitev
samo dela zemljišča ni v njegovem interesu), če posamezni
interesent ne izkazuje več interesa, se izdela predlog delitve
občinskega zemljišča med preostale interesente;

– izdela predlog sklepa prodaje oziroma drugega
ustreznega pravnega posla in ga pošlje županu, ki ga v
skladu s statutom Občine Bled posreduje v obravnavo in
sprejem občinskemu svetu.

16. člen
Na vlogo interesenta lahko občina proda ali zamenja

tudi zemljišče, ki ima status javnega dobra, če se predho-
dno takšen status ukine.

Komisija poleg postopka iz prejšnjega člena izvede še
naslednji postopek:

– ali je obravnavano zemljišče še v funkciji javnega
dobra, ter v ta namen obravnava mnenja in pripombe obča-
nov na javni razglas o ukinitvi javnega dobra na zemljišču, ki
je objavljen na oglasni deski občine 14 dni;

– pridobiti mnenje krajevne skupnosti na ozemlju kate-
re leži zemljišče;

– glede na ugotovitev ali je obravnavano zemljišče še
ali ni več v funkciji javnega dobra, komisija izdela predlog
sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra in ga pošlje županu;

– o ukinitvi javnega dobra odloča občinski svet na pred-
log župana.

Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
podelitev statusa javnega dobra na zemljiščih.

IV. NAJEM ALI ZAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

17. člen
Interesenti lahko pridobijo v najem ali zakup občinsko

stavbno zemljišče, če predložijo vlogo na javnem razpisu ali
neposredno s pogodbo, če podajo vlogo za najem ali za-
kup.

Kolikor občina odda stavbno zemljišče v najem ali za-
kup na podlagi javnega razpisa se smiselno uporabljajo do-
ločila 2. poglavja tega pravilnika.

18. člen
Višino najemnine za posamezne vrste oziroma rabe

zemljišč določi odbor za proračun, finance in gospodarjenje
z občinskim premoženjem na predlog komisije določene v
24. členu tega pravilnika.

19. člen
Pri oddaji zemljišča v najem za postavitev začasnih

objektov ali v primeru, ko interesent poda vlogo za izdajo
soglasja za časovno omejeno rabo zemljišča, mu lahko izda
pristojni organ občinske uprave soglasje, v katerem navede
obdobje veljave soglasja, odškodnino za uporabo zemljišča
in druge pogoje, ki jih mora izpolniti interesent.

20. člen
V primeru, da interesent poda vlogo za oddajo v najem

zemljišča, katero meji tudi na zemljišča drugih lastnikov, ki bi
lahko bili zainteresirani za najem ali zakup istega zemljišča,
se smiselno uporabijo določbe tega pravilnika.

Pred izdelavo predloga o dodelitvi mora strokovna služ-
ba občine pridobiti mnenje krajevne skupnosti na ozemlju
katere zemljišče leži.

Krajevna skupnost mora v mnenju navesti:
– ali se v celoti ugodi vlogi interesenta,
– ali se zemljišče razdeli tudi med ostale sosede,
– ali se vlogo interesenta v celoti zavrne.
Če krajevna skupnost ne poda svojega pisnega mne-

nja v roku 30 dni od prejema zahtevka, se šteje, da soglaša
s predlogom občine.

V. DOLOČITEV VREDNOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

21. člen
Okvirna vrednost stavbnega zemljišča po 9. členu tega

pravilnika se določi na podlagi sklepa o povprečnih stroških
urejanja zemljišč v Občini Bled, ki ga sprejme vsako leto
občinski svet.

Občinski svet oziroma župan lahko skladno s svojo
pristojnostjo odloči, da se opravi cenitev po metodologiji
tržne vrednosti. To cenitev opravi zapriseženi sodni cenilec.

22. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina, ki jo interesent

ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot



Stran 11900 / Št. 116 / 15. 12. 2000 Uradni list Republike Slovenije

občinsko zemljišče. V cenitvi se upošteva investicijski pro-
gram, če je bil sprejet, sicer pa dokazljiva dotedanja vlaga-
nja interesenta in občine.

Če nepremičnini, ki sta predvideni za menjavo, nista
enakovredni, mora lastnik nižje ocenjene nepremičnine do-
plačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.

23. člen
Plačilne pogoje in morebitne druge ugodnosti za plači-

lo kupnine za zemljišče po območjih in namenih pozidave
določi župan.

Vsi stroški, ki nastanejo pri prodaji, menjavi, oddaji za
gradnjo in najemu oziroma zakupu zemljišča, bremenijo
stranko, v interesu katere je bil pravni posel opravljen.

VI. KOMISIJA ZA IZVEDBO POSTOPKA

24. člen
Postopke prodaje, menjave, oddaje stavbnih zemljišč

vodi strokovna služba občinske uprave.
Vloge, ki prispejo na javni razpis, obravnava komisija za

prodajo, menjavo, oddajo za gradnjo in dajanje v zakup in
najem. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. Člane komisi-
je imenuje župan. Komisija je sklepčna, če je na seji prisot-
na večina članov. Komisija odloča z večino glasov navzočih
članov.

25. člen
Komisija o pregledanih vlogah sestavi zapisnik, ki mora

vsebovati naslednje podatke:
– kraj, datum in čas pregledovanja vlog;
– imena prisotnih članov komisije in ostalih prisotnih;
– navedbo javnega razpisa, na katerega so prispele

vloge;
– v primeru javnega razpisa s končnim rokom oddaje

vlog, navedbo števila pravočasno in število prepozno prispe-
lih vlog;

– ugotovitve o popolnosti posameznih vlog;
– ugotovitve o morebitnem večjem številu vlog za isto

zemljišče;
– druge pomembne podatke, ki vplivajo na odločitev

komisije.
Zapisnik o odpiranju ponudb komisija posreduje vsem

ponudnikom v roku 14 dni od odpiranja ponudb.

26. člen
Po pregledu in analizi prispelih vlog, komisija sprejme

sklepe, s katerimi predlaga pristojnemu občinskemu organu
rešitve posameznih vlog.

27. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega interesenta sprejme ob-

činski svet na predlog župana.
Zoper sklep o izbiri najugodnejšega interesenta lahko

interesent, ki ni uspel na javnem razpisu v roku 8 dni od
prejema sklepa, vloži ugovor pri organu, ki je sklep izdal. O
ugovoru zoper sklep po ponovni presoji odloči župan z
odločbo, zoper katero je dovoljen upravni spor.

VII. RAZVELJAVITEV ALI PONOVITEV RAZPISA TER
SKLENITEV POGODBE

28. člen
Kolikor župan ugotovi, da se postopek javnega razpisa

ne vodi skladno z določbami tega pravilnika ali, da so bile v

postopku nepravilnosti, ki bi lahko imele nepopravljive po-
sledice za interesente, ki sodelujejo v postopku, lahko žu-
pan razveljavi postopek javnega razpisa ali zadrži postopek
do odprave nepravilnosti.

Če je javni razpis uspešen le za posamezna stavbna
zemljišča, zemljišča pa se ne prodajo ali oddajajo v kom-
pleksu, se lahko javni razpis za druga zemljišča ponovi.

29. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v petnajstih

dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika.

Če izbrani ponudnik v tem roku ne sklene pogodbe
zaradi njemu lastnih razlogov, se šteje, da je odstopil od
vloge. Vplačana varščina se mu v tem primeru ne vrne. V
tem primeru se lahko sklene pogodba z drugim najugodnej-
šim ponudnikom, ki je pravočasno predložil popolno vlogo.

Vplačana varščina interesenta, ki je bil izbran, se vraču-
na v ceno.

VIII. PRODAJA IN ODDAJA OSTALIH
NEPREMIČNIN

30. člen
Druge nepremičnine so lahko predmet prodaje, odda-

je ali menjave po predhodno ugotovljeni vrednosti na podla-
gi sklepa občinskega sveta ob smiselni uporabi določb tega
pravilnika, kolikor zakon ali kateri drugi občinski predpisi ne
določajo drugače.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

31. člen
Določbe tega pravilnika, ki urejajo oddajo zemljišč za

gradnjo, se uporabljajo v skladu z določilom drugega od-
stavka 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 44/97).

32. člen
Ta pravilnik začne veljati v osmih dneh po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503-15/00
Bled, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Bled

mag. Boris Malej l. r.

BREZOVICA

4873. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Brezovica za leto 2000

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99) in 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter statuta Občine
Brezovica je Občinski svet občine Brezovica na 16. seji dne
7. 12. 2000 sprejel
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O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Brezovica za leto 2000

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

(Uradni list RS, št. 57/00, v nadaljevanju: odlok), se spre-
meni 5. člen odloka, upoštevajoč prerazporeditev med po-
sameznimi proračunskimi postavkami in glasi:

v 1000 SIT
Sredstva se zagotovijo iz:
– uprava – plače 3.820
– uprava – prevoz prehrana 1.000
– uprava – storitve varovanja zgradb

in prostorov občinske uprave 500
– uprava – obresti 500
– uprava – splošna rezervacija 1.280
– uprava –nakup opreme 400
– občinski svet – podžupan 1.320
– urbanizem – stroški cenitev 1.000
– komunala – zaščita vodnih virov 4.980
– malo gospodarstvo 850
– turizem – promocija, društva 560
– izobraževanje – študija o izvedljivosti

projektov in projektna dokumentacija 700
– civilna zaščita in požarna varnost

– zunanje intervencije 300
– zdravstvo – konto 411912 600
– otroško varstvo – novogradnje rekonstrukcije 12.000
Skupaj: 29.810

Sredstva se razporedijo za:
– uprava – čistilni material in storitve 400
– uprava – službena potovanja 150
– uprava – nadomeščanje 100
– uprava – plačilo preko študenta (knjižnice) 100
– uprava – izdelava srednjeročnega plana 100
– cestno gospodarstvo – vzdrževanje žel. prehodov 1.900
– cestno gospodarstvo

– sofinanciranje rekonstrukcija 20.800
– cestno gospodarstvo

– vzpostavitev banke cestnih podatkov 250
– kmetijstvo 1.410
– transfer KS Podpeč javna razsvetljava 2.000
– kultura – vzdrževanje kulturnih spomenikov 700
– civilna zaščita in požarna varnost – gasilska

zveza Brezovica 300
– socialno varstvo – humanitarne organizacije 600
– okolje in prostor – PUP 1.000
Skupaj: 29.810

2. člen
Črta se drugi odstavek 17. člena.

3. člen
18. člen se dopolni tako, da se glasi: Vsi uporabniki

proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sred-
stev načrtovati in o porabi trimesečno poročati službi za
finance Občine Brezovica, ki te podatke predloži nadzorne-
mu odboru občine.

Kolikor posamezen uporabnik ne dostavi podatkov v
30 dneh po izteku roka, se zadrži nakazilo sredstev do
predložitve pisnega poročila.

4. člen
Ta odlok o spremembah odloka se objavi v Uradnem

listu RS in začne veljati z dnem sprejetja.

Št. 015-9/00
Brezovica, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

4874. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 18. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Brezovica, katerega je sprejel na
izredni seji 23. 12. 1999, ter 16. člena statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99), je Občinski svet obči-
ne Brezovica na 16. seji dne 7. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za odmero

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Brezovica za leto 2001 znaša
0,35 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 015-10/00
Brezovica, dne 7. decembra 2000.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

4875. Sklep o določitvi cene posameznih programov
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) in 7. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96) ter 16. člena
statuta Občine Brezovica je Občinski svet občine Brezovica
na 16. redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi cene posameznih programov
za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

1
Cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrt-

cev Brezovica znašajo mesečno na otroka:

Vrsta programa Cena programa

I. starostna skupina 59.800 SIT
II. starostna skupina 52.840 SIT
Mala šola 52.840 SIT
Krajši program 4–6ur z zajtrkom ali malico
  in kosilom 39.380 SIT
Odbitek za hrano 290 SIT
Strošek rezervacije 500 SIT
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2
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati določba

sklepa o določitvi cene posameznih programov vzgojno-
izobraževalnega zavoda Vrtci Brezovica, ki ga je sprejel
Občinski svet občine Brezovica na korespondenčni seji
dne 23. 6. 2000.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

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

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

CELJE

4876. Odredba o merilih za določanje dežurnih
prodajaln

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99)
in 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni
list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) župan Mestne občine
Celje izdaja

O D R E D B O
o merilih za določanje dežurnih prodajaln

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S to odredbo se določajo merila za določitev obratoval-

nega časa prodajaln izven rednega obratovalnega časa ter
ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih (v nadaljnjem
besedilu:dežurstvo) na območju Mestne občine Celje.

Ta merila upoštevajo pri določanju svojega obratoval-
nega časa trgovci in upravljalci trgovskih, nakupovalnih cen-
trov in javnih cest (v nadaljnjem besedilu: upravljalci) v skla-
du s svojimi poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb
tega pravilnika.

Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgo-
vec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi pristojni občin-
ski oddelek (v nadaljnjem besedilu: pristojni oddelek).

Kot trgovec se šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki
opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.

Ta merila se ne uporabljajo za tiste prodajalne, za kate-
re je obratovalni čas urejen s posebnimi predpisi.

II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN

2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do

sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa

ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih so dežurne
prodajalne.

3. člen
Trgovec zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajal-

ne vloži pri pristojnemu oddelku na predpisanem obrazcu, ki

ga dobi na vložišču Mestne občine Celje in je objavljen kot
priloga k pravilniku o obratovalnem času prodajaln (Uradni
list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00).

Vlogi je potrebno priložiti: kopijo odločbe o izpolnjeva-
nju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani
prodajalni.

Pristojni oddelek ima pravico od trgovca zahtevati do-
datna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, ko-
likor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.

4. člen
Pri določanju dežurstva prodajalne se upoštevajo na-

slednja merila:
1. Običaji in nakupovalne navade ob praznikih in dela

prostih dnevih.
2. Interes trgovcev in potrošnikov.
3. Turizem:

a) bližina turističnih in kulturnih objektov in ustanov,
b) vključevanje trgovin v dodatno turistično ponudbo.

4. Promet:
a) prometno dostopna lokacija,
b) primeren parkirni prostor.

5. Varstvo pred hrupom:
a) neposredna bližina spalnih naselij oziroma bival-

nih objektov,
b) gostota naseljenosti v bližini prodajalne.

6. Potrebe specifičnih območij mesta:
a) neposredna bližina železniške in avtobusne po-

staje,
b) poslovno-trgovska središča,
c) gostota dežurnih prodajaln glede na gostoto pre-

bivalstva.
7. Spoštovanje delovnopravne zakonodaje.
Navedena merila morajo upoštevati tudi krajevne skup-

nosti oziroma mestne četrti pri izdaji mnenja iz 6. člena te
odredbe.

5. člen
Dežurstvo lahko določijo trgovci oziroma upravljalci v

skladu s svojimi poslovnimi interesi oziroma splošnimi pogoji
upravljalca od ponedeljka do sobote med 5. in 7. uro ter
med 21. in 22. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih
dnevih med 7. in 16. uro.

6. člen
Trgovci in upravljalci lahko za prodajalne na drobno

določijo dežurstvo od ponedeljka do sobote med 21. in 24.
uro ter med 0. in 7. uro ter ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih v razponu med 0. in 24. uro za naslednje
prodajalne:

1.
– trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

pretežno z živili (52.11),
– trgovine na drobno s svežim sadjem in zelenjavo

(52.21),
– trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki

(52.22),
– trgovina na drobno z ribami, raki in mehkužci (52.23),
– trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,

sladkornimi izdelki (52.24),
– trgovina na drobno s tobačnimi izdelki (52.26),
– trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajal-

nah z živili (52.27),
– trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,

papirjem, pisalnimi potrebščinami (52.47).
2. Prodajalne, ki imajo omejen dostop, in sicer: ben-

cinske črpalke, prodajalne na zaprtem območju bolnišnice,
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na glavni železniški postaji, na glavni avtobusni postaji, če
priložijo soglasje upravljalca (avtoceste, bolnice, ipd.)

Pristojni občinski oddelek lahko ob prijavi dežurstva za
prodajalne navedene v prvi točki prvega odstavka tega člena
pridobi tudi mnenje krajevne skupnosti ali mestne četrti na
območju katere se prodajalna nahaja ter soglasje lastnika
objekta v primeru da trgovec ni lastnik.

7. člen
Potrjen urnik dežurstva se lahko trgovcu med letom

prekliče in skrajša na redni obratovalni čas do konca teko-
čega leta v primeru:

– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih
stanovalcev, ki jih zbere krajevna skupnost oziroma mestna
četrt in na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb,

– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot
trikrat, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog
ustreznim inšpekcijskim službam,

– kolikor trgovec ne zagotovi izvajanja določb veljavne
zakonodaje, ki ureja področje delovnih razmerij ter kolektiv-
ne pogodbe dejavnosti trgovine, na področju delovnega
časa zaposlenih in dodatkov za posebne obremenitve ter to
ugotovita pristojni inšpekcijski organ ali reprezentativni sin-
dikat.

V primeru kršitve navedene v zadnji alinei prejšnjega
odstavka se obratovalni čas v času dežurstva ne potrdi tudi
za naslednje leto, razen če pristojni inšpekcijski organ ugo-
tovi, da so bile nepravilnosti odpravljene.

8. člen
Pristojni oddelek prijavo urnika obratovalnega časa pro-

dajalne potrdi, lahko pa jo v celoti ali deloma zavrne, če le-ta
ni v skladu z določbami te odredbe.

9. člen
Ne glede na določbe te odredbe lahko pristojni odde-

lek trgovcu oziroma upravljalcu potrdi tudi drugačen čas
dežurstva, v primeru javnih prireditev ali drugih posebnih
dogodkov turističnega značaja, vendar ne za dlje časa kot je
izdano dovoljenje za trajanje te prireditve.

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

Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za dolo-
čanje dežurnih prodajaln od 1.1. 2001 dalje.

Št. 30600-206/2000
Celje, dne 12. decembra 2000.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

4877. Cenik za posamezne tarifne skupine
zemeljskega plina

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem

Tarifna skupina Cena v SIT/m3

1. Odjem plina do 500 m3 letno 100,22
2. Odjem plina od 501 do 4.500 m3 letno 63,69
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno 63,08
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno 61,86

Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s
sklepom Mestnega sveta Mestne občine Celje z dne 26. 10.
2000 in istega dne sprejetim mehanizmom. Cene veljajo od
1. 11. 2000, oziroma od prvega popisa števcev po tem
datumu.

V zgoraj oblikovanih cenah ni vključena taksa za obre-
menjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je pred-
pisana z uredbo Vlade Republike Slovenije in se doda v
višini 3,99 SIT/m3. Na vse navedene cene se skladno z
zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19%
davek na dodano vrednost.

Celje, dne 8. decembra 2000.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Janez Peterman, univ. dip. inž. str. l. r.
direktor

4878. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih
prostorov

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1,
Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja

C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore

Celje
– obračun po merilcih
. variabilni del cene 7,804 SIT/KWh
. priključna moč – fiksni del
cene 299,010 SIT/KW/mes.

Navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski
odjem za Občino Celje variabilni del cene veljajo od 11. 11.
2000 dalje, za priključno moč pa od 21. 9. 2000.

Štore
– obračun po merilcih
. variabilni del cene 8,650 SIT/KWh
. priključna moč – fiksni del cene 299,010 SIT/KW/mes.

Navedene cene za Občino Štore za variabilni del cene
veljajo od 30. 11. 2000 dalje, za priključno moč pa od
21. 9. 2000.

Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stano-
vanjski odjem so oblikovane skladno s sklepom Vlade Repu-
blike Slovenije z dne 14. 9. 2000 – št. dok. 383-02/98-42
in skladno z uredbo o oblikovanju cen pare in tople vode za
namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 45/00).

Na navedene cene se skladno z zakonom o davku na
dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano
vrednost.

Celje, dne 8. decembra 2000.

Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.

Janez Peterman, univ. dip. inž. str. l. r.
direktor
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DOBREPOLJE

4879. Sklep o začasnem financiranju Občine
Dobrepolje za leto 2001

Na podlagi 2. točke 33. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 30. člena statuta Občine
Dobrepolje (Uradni list RS, št. 37/99) izdajam

S K L E P
o začasnem financiranju Občine Dobrepolje

za leto 2001

1. člen
Obdobje začasnega financiranja Občine Dobrepolje v

letu 2001 traja od 1. 1. 2001 do 31. 3. 2001, ali do
sprejetja proračuna za leto 2001.

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

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

Št. 40302-2/2000
Dobrepolje, dne 4. decembra 2000.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

GORIŠNICA

4880. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter Uradni list RS, št.
44/97) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 16.
redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica

1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v

Občini Gorišnica (Uradni list RS, št. 101/00) se 8. člen
spremeni tako, da glasi:

Namembnost ostalih pridobitnih in nepridobitnih po-
slovnih površin izven stavbe:

– pri površini za izkoriščanje rudnin se točkuje površi-
na za katero je izdano dovoljenje za izkoriščanje,

– pri površini energetskega izkoriščanja voda se točku-
je celotna površina hidroenergetskega objekta SD2 (HE
Formin z dovodnim in odvodnim kanalom),

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

– površine na katerih so zgrajeni daljnovodi so površi-
ne pod daljnovodi in površine objektov in stebrov, ki so
potrebne za normalno rabo, kar znaša 30 m2 za vsak posa-
mezni daljnovodni steber za 110 kV daljnovod in 100 m2 za
400 kV daljnovod,

– površine za normalno rabo objektov in stebrov za
distribucijo električne energije so površine pod distribucij-
sko napeljavo v širini 1,5 m in površine objektov in stebrov,
ki se v naseljih določijo v površini 5m2 na vsak steber, kar
velja le za primarno omrežje do transformatorja. Za vsak
transformator, ne glede na velikost in moč, pa se določi
površina 25 m2,

– pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje površi-
na celega zemljišča. Lastnik nezazidanega stavbnega zem-
ljišča je opravičen plačevanja nadomestila za nezazidano
stavbno zemljišče, ki je namenjeno za stanovanjsko grad-
njo, do površine, ki ne presega ene stavbne parcele za
individualno stanovanjsko hišo. Kot površina ene stavbne
parcele se določi površina do 1000 m2.

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

Namembnost Točke
Površine za izkoriščanje rudnin 200
Površine namenjene distribuciji električne energije 250
Površine namenjene energetskemu izkoriščanju voda 150
Površine namenjene telekomunikacijskim objektom 250
Nezazidano stavbno zemljišče 50

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

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001
dalje.

Št. 002-03-65/2000
Gorišnica, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

4881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdina–
Ormož, odsek Gorišnica–Ormož

Na podlagi tretjega odstavka 41. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 71/93 in 44/97) 16. člena statuta Občine Ormož
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 11/99) 16. člena statuta
Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) sta Občinski
svet občine Gorišnica na 14. seji dne 31. 8. 2000 in občin-
ski svet občine Ormož na 5. izredni seji dne 28. 9. 2000
sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o lokacijskem načrtu za glavno cesto

Hajdina–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož

1. člen
V odloku o lokacijskem načrtu za glavno cesto Hajdi-

na–Ormož, odsek Gorišnica–Ormož (Uradni list RS, št.
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54/99), se v 3. členu pri k.o. Gajevci črta parcela št. 46/4
in dodajajo parcele št. 416/4, 625, 659, 660, 661, 662,
663 in 664, pri k.o. Formin pa se dodata parceli št. 511/11
in 645/1.

2. člen
Prvi odstavek 21. člena se v celoti spremeni in glasi:
“Zaradi gradnje ceste je treba odstraniti stanovanjski in

gospodarski objekt Formin 64, parcela št. 81/4 k.o. For-
min in stanovanjski objekt z manjšim gospodarskim objek-
tom Placerovci 20, parcela 487/3 k.o. Gajevci“.

3. člen
Te  spremembe in dopolnitve odloka začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 002-03-58/2000
Gorišnica, dne 31. avgusta 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

Št. 351-204/98
Ormož, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Ormož

Vili Trofenik l. r.

4882. Sklep o začasnem financiranju potreb
proračuna Občine Gorišnica za leto 2001

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi, drugega odstavka 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in na podlagi 30. člena
statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je žu-
pan Občine Gorišnica sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju potreb proračuna

Občine Gorišnica za leto 2001

1. člen
Do sprejetja odloka o proračunu Občine Gorišnica za

leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe
porabnikov sredstev začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sred-

stva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu
za leto 2000.

3. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega finan-

ciranja bodo sestavni del proračuna Občine Gorišnica za
leto 2001.

4. člen
Določila odloka o proračunu za leto 2000 se smiselno

uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 2001.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 002-03-66/2000
Gorišnica, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

4883. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč v Občini Gorišnica (Uradni list RS, št.
101/00) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list
RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na
16. redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

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

bnega zemljišča na območju Občine Gorišnica za leto 2001
znaša 0,78 SIT.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenija.

Št. 002-03-64/2000
Gorišnica, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Gorišnica

Slavko Visenjak l. r.

KIDRIČEVO

4884. Sklep o razpisu referenduma

Na podlagi 3. in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94, 13/95 – odl. US,
34/96, 38/96, 43/96 – odl. US, 57/96), 21. in 79. člena
statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99)
je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 7. 12. 2000
sprejel naslednji

S K L E P

1
Razpiše se referendum o vprašanjih iz pristojnosti obči-

ne o postavitvi objekta termične obdelave trdih odpadkov iz
naselij za SV Slovenijo in deponiranje preostankov odpad-
kov po sežigu, na območju Občine Kidričevo.
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2
Referendum se razpiše za celotno območje Občine

Kidričevo.

3
Za dan razpisa referenduma se šteje sobota, 16. de-

cembra 2000, in s tem dnem začnejo teči roki za opravila, ki
so potrebna za izvedbo referenduma.

4
Referendum bo v nedeljo, 14. januarja 2001 od 7. do

19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.

5
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, ki

imajo volilno pravico v Občini Kidričevo.

6
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve.

7
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnico.

8
Referendumsko vprašanje glasi:

“ALI STE ZA POSTAVITEV OBJEKTA TERMIČNE
OBDELAVE TRDIH ODPADKOV IZ NASELIJ

ZA SV SLOVENIJO IN DEPONIRANJE PREOSTANKOV
ODPADKOV PO SEŽIGU, NA OBMOČJU

OBČINE KIDRIČEVO?”

ZA PROTI

9
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v

Uradnem listu RS.

Št. 006-03-2/00
Kidričevo, dne 8. decembra 2000.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

KOMEN

4885. Sklep o spremembi 12. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Komen

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na
17. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

1
V odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Ko-

men (Uradni list RS, št. 98/00) se spremeni 12. člen tako,

da se v točki d) črta števnik 11., v točki e) pa se za števni-
kom 10. doda števnik 11.

2
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 06202-16/00-3
Komen, dne 2. novembra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

4886. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
zemljišču

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji
dne 26. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

1
Ukine se status javnega dobra na zemljišču, parc. št.

1403/11, pot v izmeri 8 m2, k.o. Kobdilj.

2
Parcela št. 1403/11, k.o. Kobdilj, postane zemljišče

družbene lastnine v uporabi Občine Komen in se vpiše v
ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena Občina
Komen kot imetnik pravice uporabe.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-16/00-12
Komen, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

4887. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
zemljišču

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji
dne 26. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

1
Ukine se status javnega dobra na zemljišču, parc. št.

1403/12, cesta v izmeri 115 m2, k.o. Kobdilj.
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2
Parcela št. 1403/12, k.o. Kobdilj, postane zemljišče

družbene lastnine v uporabi Občine Komen in se vpiše v
ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena Občina
Komen kot imetnik pravice uporabe.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-16/00-10
Komen, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

4888. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
zemljišču

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji
dne 26. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

1
Ukine se status javnega dobra na zemljišču, parc. št.

1416/3, pot v izmeri 56 m2, k.o. Kobdilj.

2
Parcela št. 1416/3, k.o. Kobdilj, postane zemljišče

družbene lastnine v uporabi Občine Komen in se vpiše v
ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena Občina
Komen kot imetnik pravice uporabe.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-16/00-14
Komen, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

4889. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na
zemljišču

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Komen na seji
dne 26. 10. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na zemljišču

1
Ukine se status javnega dobra na zemljišču, parc. št.

1416/4, pot v izmeri 76 m2, k.o. Kobdilj.

2
Parcela št. 1416/4, k.o. Kobdilj, postane zemljišče

družbene lastnine v uporabi Občine Komen in se vpiše v
ustrezni zemljiškoknjižni vložek, kjer je vknjižena Občina
Komen kot imetnik pravice uporabe.

3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-16/00-17
Komen, dne 26. oktobra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

4890. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 2001

Na podlagi 16. člena statuta Občine Komen (Uradni
list RS, št. 39/99) in 15. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradne objave, št. 10/87,
4/88 in 10/94) je Občinski svet občine Komen na seji dne
27. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Komen za leto 2001

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2001
znaša 0,62 SIT/m2.

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

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

Št. 06202-18/00-2
Komen, dne 27. novembra 2000.

Župan
Občine Komen

Uroš Slamič l. r.

LENDAVA

4891. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
proračunu Občine Lendava za leto 2000

Na podlagi 51. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) ter 17. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava
na 17. seji dne 29. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu

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

(Uradni list RS, št. 36/00 ter 66/00) se doda nov 6.b člen,
ki se glasi:

“Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača
nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren
namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v
zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata
obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka na-
menskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov
odloča župan“.

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-05/00
Lendava, dne 29. novembra 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

4892. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
zazidalnem načrtu za del mesta Lendava – jedro

Na podlagi 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni
list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Lendava na seji
dne 29. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem

načrtu za del mesta Lendava – jedro

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu za del mesta Lendava –

Jedro (Uradne objave, št. 26/91) se v 6. členu doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:

“Dovoljena je adaptacija in rekonstrukcija obstoječih
objektov, ki so v grafičnem delu – list 7 – predvideni za
rušitev, če izvedenec gradbene stroke oceni, da je konkre-
ten objekt smotrno rekonstruirati, obnoviti, nadzidati in prizi-
dati in če ta poseg na izvedbo prostorskega izvedbenega
načrta ne bo bistveno vplival. K temu poda mnenje urbani-
stična organizacija, ki je izdelala prostorsko – izvedbeni
načrt.“

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati na-

slednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-01-14/00
Lendava, dne 30. novembra 2000.

Župan
Občine Lendava

Jožef Kocon l. r.

MEDVODE

4893. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Medvode za leto 2000

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/94 in 56/98), 20. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 16. seji dne 12. 12.
2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Medvode za leto 2000

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

(Uradni list RS, št. 29/00) se spremeni 3. člen tako, da se
glasi:

Bilanca prihodkov in odhodkov obsega planirane pri-
hodke v višini 1.314.152.000 tolarjev in odhodke v višini
1.218.000.000 tolarjev. Primanjkljaj plana prihodkov in
odhodkov znaša 19.848.000 tolarjev. Račun finančnih ter-
jatev in naložb obsega povečanje kapitalskih deležev v višini
116.000.000 tolarjev. Račun financirana zajema stanje
sredstev na računih ob koncu preteklega leta v višini
19.848.000 tolarjev.

2. člen
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu

Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev
višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se
uporabljajo od 1. januarja 2000.

Št. 403-15/00
Medvode, dne 12. decembra 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

4894. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Medvode za leto 2001

Na podlagi 14. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 54/96, 17/00 in
101/00) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list
RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 16. seji dne 12.12. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini

Medvode za leto 2001

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča v Občini Medvode za leto 2001 znaša
0,0431 tolarja.
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II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in se uporablja od 1. 1. 2001.

Št. 423-35/00
Medvode, dne 12. decembra 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

4895. Ugotovitveni sklep o vrednosti točke za odmero
davka od premoženja

Na podlagi določila 49. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in statuta Občine
Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je
Občinski svet občine Medvode na 16. seji, dne 12. 12.
2000 sprejel naslednji

U G O T O V I T V E N I    S K L E P

I
Vrednost točke za odmero davka od premoženja po

1. in 2. točki 156. člena zakona o davkih občanov (Uradni
list SRS, št. 36/88, 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90 in
7/93) za leto 2001 znaša 516,46 SIT.

II
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se uporablja

za leto 2001.

Št. 422-2/00
Medvode, dne 12. decembra 2000.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

RAZKRIŽJE

4896. Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Razkrižje za leto 2000

Na podlagi 28. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 29 in 57. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98 in 78/98), 45. in 46. člena statuta Občine
Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99) in 12. člena odloka o
proračunu Občine Razkrižje za leto 2000 (Uradni list RS, št.
28/00) je Občinski svet občine Razkrižje na 14. redni seji
dne 30. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine

Razkrižje za leto 2000

1. člen
Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Raz-

križje za leto 2000 (Uradni list RS, št. 28/00) tako, da se
glasi:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 123,712.092
II. Skupaj odhodki 138,824.957
III. Proračunski primanjkljaj (I-II) -15,112.865

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja

kapitalskih deležev 0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev 0
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV-V) 0

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna 5,788.362
VIII. Odplačilo dolga 0
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII) 5,788.362
X. Prenos sredstev na računu iz leta 1999 9,324.503
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na

računu III+VI+IX+X 0

Pregled prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-
tev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-02-8/00
Razkrižje, dne 1. decembra 2000.

Župan
Občine Razkrižje

Stanko Ivanušič l. r.

SLOVENJ GRADEC

4897. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za
leto 2000

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet Mestne
občine Slovenj Gradec na seji, dne 30. 11. 2000, sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec
za leto 2000

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec

za leto 2000 (Uradni list RS, št. 30/00) se prvi odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:

Proračun za leto 2000 se določi v
SIT

A) Bilanci prihodkov in odhodkov
I. Prihodki 2.178.923.286,41
II. Odhodki 2.336.747.981,81
III (I-II) Primanjkljaj -157.824.695,40
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B) Računu finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 8.722.000,00
V. Dana posojila 6.280.000,00
VI. Prejeta minus dana posojila 2.442.000,00
VII. Skupni primanjkljaj -155.382.695,40

C) Računu financiranja
VIII. Zadolževanje 74.550.797,71
IX. Odplačilo dolga 3.812.030,00
X. Neto zadolževanje 70.738.767,71
XI. (VII-X) Zmanjšanje sredstev na računih -84.643.927,69

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

listu RS, uporablja pa se za leto 2000.

Št. 40302/00005/99
Slovenj Gradec, 30. novembra 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4898. Odlok o zazidalnem načrtu “Katica“

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine
Slovenj Gradec dne 26. 10. 2000 na 22. redni seji sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu “Katica“

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme Sprememba in dopolnitev

zazidalnega načrta S – 8, SC 5 v Slovenj Gradcu
(v nadalnjem besedilu: sprememba in dopolnitev ZN),

ki jo je izdelal STUDIO XX iz Slovenj Gradca, Cankarjeva 21
pod pod projektno številko: 19 / 99.

2. člen
Odlok o zazidalnem načrtu “Katica“ se sprejema zaradi

prilagoditve novim potrebam po prometni infrastrukturi zlasti
za potrebe mirujočega prometa – parkiranje in garažiranje
vozil in v zvezi z umestitvijo dodatnih stanovanjskih enot v
bližini trgovskega centra Katica.

Na obravnavanem območje soseske so umeščene cen-
tralne dejavnosti: poslovne, storitvene, trgovinske in stano-
vanjske dejavnosti višjih gostot z urejenimi garažami v okviru
tlorisa kleti ter dvonivojskimi garažami z nadzidavo za stano-
vanjske namene neposredno ob trgovskem centru Katica.

3. člen
Zazidalni načrt “Katica“ vsebuje:
– besedilo odloka o zazidalnem načrtu
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z

obrazložitvijo pogojev
– grafične priloge:

1. Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorski sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slo-
venj Gradec (kataster) M 1:10 000

2. Katastrski načrt M 1:1000
3. Topografski načrt z mejami območja urejanja

M 1: 1000
4. Zazidalna situacija – Regulacije v prostoru

M 1: 1000
5. Prometna ureditev M 1: 1000
6. Tehnični elementi za zakoličenje objektov in parcel

M 1: 1000
7. Etape izvajanja M 1: 1000
8. Rušitvena situacija M 1: 1000
9. Programska zasnova komunalnih, energetskih in te-

lekomunikacijskih objektov in naprav M 1: 1000
10. Načrt gradbenih parcel – funkcionalna zemljišča

M 1: 1000
11. Prostorske ureditve in ukrepi za obrambo in zašči-

to M 1: 1000.

4. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske ele-

mente prikazane na regulacijskih kartah:
Pomen regulacijskih elementov je:
– gradbena meja (GM) je linija, ki jo novograjeni objekti

ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo, ali pa so odmak-
njeni od nje v notranjost;

– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z
enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih
ob tej črti. Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasa-
de) od gradbene linije. Objekt lahko presega gradbeno me-
jo ali gradbeno linijo le s funkcionalnimi elementi, ki bistveno
ne vplivajo na oblikovni vtis gradbene mase. To so nadstre-
šnice, nastopne stopnice, vetrolovi in podobno;

– funkcionalna enota (F) je površina ene ali več parcel,
za katere veljajo enaka določila za posege v prostor;

– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu in
ne predstavlja vedno površine v javni rabi;

– višina (V) je maksimalna višina objekta ali dela objek-
ta.

Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med po-
sameznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike pred-
videnega objekta:

– minimalno toliko od objekta na sosednji parceli oziro-
ma funkcionalni enoti, kot to določajo svetlobno tehnične
zahteve;

– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna nje-
gova normalna uporaba;

– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo po-
žarnovartsveni predpisi.

5. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta je del stano-

vanjske soseske Polje v Slovenj Gradcu in sicer območje, ki
je zlasti namenjeno centralnim dejavnostim, ki so opredelje-
ne kot trgovske, poslovne, storitvene in servisne dejavnosti,
ter stanovanjska gradnja.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

6. člen
Ureditveno območje zazidalnega načrta predstavljajo

nepozidana stavbna zemljišča med trgovskim centrom Kati-
ca in že realiziranimi stanovanjskimi objekti soseske.

Za realizacijo bodo potrebne tudi nekatere rušitve sta-
rejših dotrajanih objektov.
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Meja območja poteka po Ronkovi cesti, po pešpoti, ki
poteka na severozahodni strani realiziranega stanovanjske-
ga kareja, v nadaljevanju pa poteka po notranji pešpoti ob
“gozdarskem bloku“ do Celjske ceste, ob Celjski cesti do
gostilne “Marčič” ter po robu parkirišč trgovskega centra
Katica do Ronkove ceste. Območje urejanja je prikazano v
grafični prilogi.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

7. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju

urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih določeno dru-
gače.

8. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov

Na celotnem območju so, razen če je v posebnih meri-
lih in pogojih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:

– novogradnje,
– tekoča vzdrževalna dela,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo

stavbnega zemljišča,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljša-

ve),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale,

energetike, prometa in zvez,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okvi-

ru osnovne namembnosti območja urejanja,
– vodnogospodarske ureditve, postavitev mikrourbane

opreme ter urejanje odprtih površin.
Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so do-

voljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza nor-
mativnim pogojem za novo dejavnost, če je na zemljišču
možno zagotoviti potrebno število parkirnih mest in če nova
dejavnost ne povzroča motenj v okolju.

9. člen
Objekte je možno na podlagi posebne urbanistične

presoje, ki jo pridobi investitor, graditi tudi med gradbenimi
linijami in mejami, kadar to zahteva organizacija dejavnosti
oziroma organizacija tehnološkega procesa.

10. člen
Začasni objekti in reklamna znamenja se lahko postavi-

jo na javnih površinah tako, da dopolnjujejo javni prostor, da
se prilagajajo njegovi ureditvi in ne ovirajo komunalnih in
prometnih objektov in naprav. Za postavitev teh objektov si
mora investitor pridobiti soglasje pristojne občinske strokov-
ne službe.

11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj

Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zuna-
nje ureditve in tistih fasad, ki posegajo v območje Trgovske-
ga centra Katica, drugače pa se fasadni elementi predvide-
nih objektov prilagajajo in usklajujejo z oblikovnimi elementi
že zgrajenih stanovanjskih enot na tem območju, v smislu
poenotene mikroambientalne podobe tega predela.

Ureditveni in hortikulturni načrti morajo biti sestavni del
gradbene dokumentacije, ki se pred pridobitvijo upravnih
dovoljenj predložijo na vpogled in v soglasje pristojni občin-
ski strokovni službi.

Komunalni, energetski (transformatorji, plinske po-
staje…) ter objekti prometa in zvez se lahko locirajo v
novogradnjah oziroma predvidijo pri rekonstrukcijah. Če
so grajeni na odprtem prostoru, morajo biti postavljeni
kar se da nevpadljivo in oblikovno usklajeno z obstoječimi
in predvidenimi sosednjimi objekti.

12. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in

funkcinalnih zemljišč
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcional-

nih zemljišč je treba upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke

komunalnih vodov in druge omejitve rabe prostora;
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, mi-

rujoči promet, zelene površine),
– sanitarno tehnične zahteve,
– indeks zazidanosti ureditvenega območja naj ne pre-

sega vrednosti 0,40.

13. člen
Evidenca posegov v prostor

Po vseh zaključenih posegih v prostor izvajalec na
tehničnem pregledu preda ažurirano geodetsko stanje.
Geodetska situacija (fizična in v vektorizirani obliki ustrez-
nega formata) se preda pristojni občinski službi in sogla-
sodajalcem.

14. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje

Javne prometnice so odseki cest označeni s: C1 (od-
sek Ronkove ulice), C2 (ceste na območju Trgovskega cen-
tra Katica) in C3 (ceste v navezavi na stanovanjski kare ob
Celjski cesti).

Prečni profil rekostruirane javne prometnice C1 (odsek
Ronkove ulice):

– cestišče za dvosmerni promet s tretjim zavijalnim pa-
som,

– enostranski parkingi,
– enostranski hodnik za pešce.
Prečni profil obstoječih prometnice C2 (ceste na ob-

močju trgovskega centra Katica):
– dvosmerna cesta z obojestranskimi parkingi na vzdol-

žnih smereh območja,
– dvosmerna cesta z enostranskimi parkingi na čelni

strani objekta vzporedno z Ronkovi ulico in dvosmerna na-
pajalna cesta in na čelni strani objekta vzporedno z garažno-
stanovanjsko hišo,

– vzdolž navedenih cest so že realizirani ali pa so še
predvideni enostranski pločniki in urejena prečkanja vozišča
zlasti ob vhodih v objekt trgovskega centra Katica.

Prečni profil interne prometnice C3 (cesta ob stano-
vanjskem kareju ob Celjski cesti):

– cestišče za dvosmerni promet,
– dvostranski hodnik za pešce ob stanovanjskih blokih

in ob garažnostanovanjski hiši,
– enostranski in dvostranski parkingi v smeri proti Celj-

ski cesti.

15. člen
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti

je potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v
okviru funkcionalnega zemljišča uporabnika. Deficit potre-
bnih parkirnih površin je možno nadomestiti tudi na sosed-
njem funkcionalnem zemljišču s soglasjem lastnika oziroma
uporabnika na podlagi preveritve celotnega območja.
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Vsa parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrto-
vanim gradbenim posegom. Pri načrtovanju parkirišča je
potrebno vključiti hortikulturno ureditev tudi manjših površin
(“zelena parkirišča“).

Vse obstoječe površine za mirujoči promet je potrebno
preveriti in sanirati glede na zahteve varovanja okolja.

16. člen
Komunalno, energetsko urejanje, telekomunikacije

in mikrourbana oprema
a) Kanalizacija
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo kana-

lizacijo v skladu s projektom generalnega koncepta zbiranja,
odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda Mestne občine
Slovenj Gradec.

Fekalne odpadne vode in primerno predčiščene te-
hnološke odpadne vode je potrebno voditi v zbirni kolektor
in jih očistiti na biološki čistilni napravi pred iztokom v vodo-
tok. Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna.

Celoten kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v loče-
nem sistemu (fekalne vode ločene od meteornih vod). Kana-
lizacija mora biti zgrajena vodotesno.

Onesnažene tehnološke odpadne vode morajo biti pred
izpustom v javno kanalizacijsko omrežje fizikalno-kemijsko
predčiščene do dovoljene stopnje onesnaženosti, skladno z
veljavnimi predpisi.

V meteorno kanalizacijo lahko neposredno odtekajo le
čiste padavinske vode. Padavinske vode iz manipulativnih,
prometnih in parkirnih površin pa se morajo voditi v meteor-
no kanalizacijo preko lovilcev olj in usedalnikov.

Pri načrtovanju rabe prostora je potrebno upoštevati
minimalne odmike od primarnega kanala in od sekundarnih
kanalov. Poseg v varstveni pas primarnega kanala je dopu-
sten le pod pogoji, ki jih predpiše upravljalec kanalizacije.
Sekundarna kanalizacija naj poteka po prometnih površinah
in intervencijskih poteh tako, da bo možno vzdrževanje tako
sekundarnih kanalov kot priključkov objektov v skladu z
veljavnimi predpisi. Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je
potrebno upoštevati relief prostora.

b) Vodovod
Območje S – 8, SC 5 je priključeno na javno vodovo-

dno omrežje. Vodovodno omrežje je treba načrtovati in di-
menzionirati tako, da bo:

– omogočeno neposredno priključevanje potrošnikov
v skladu s predpisi,

– zagotavljalo požarno zaščito skladno z veljavnimi
predpisi,

– zagotovljen predpisan odmik od drugih objektov ter
komunalnih naprav in vodov.

c) Ravnanje s komunalnimi odpadki
S komunalnimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z

veljavnim občinskim odlokom. Urejene ploščadi za posode
za komunalne odpadke (komunalne in ločeno zbrane od-
padke) morajo biti dobro dostopne za dostavni promet in za
pešce, dobro osvetljene in ne smejo skupaj s posodami za
odpadke (kontejnerji) predstavljati oviro za preglednost pro-
meta.

Posode za komunalne odpadke za poslovne objekte,
trgovine in druge lokale naj bodo locirane v objektih oziroma
bližini le-teh.

Predvideno je ločeno zbiranje odpadkov. Ekološki otok
s posodami za ločeno zbiranje odpadkov bo lociran na
južnem robu funkcijske enote F4 v bližini transformatorske
postaje (vizualno je zaščiten z zeleno bariero ali na drug
način primerno umeščen – delno vkopanov brežino).

d) Plin
Oskrbo območja urejanja z zemeljskim plinom zagotav-

lja mestno plinovodno omrežje. Pristojna javna gospodarska
družba mestne občine mora za napajanje objektov izdelati
programske rešitve oziroma pogoje priključitve za vsak ob-
jekt oziroma funkcionalno enoto.

e) Električno omrežje
Električno omrežje se v območju urejanja napaja iz

razdelilne transformatorske postaje v bližini Trgovskega cen-
tra Katica.

Za vzpostavitev vseh predvidenih vsebin v območju
urejanja bo potrebno zgraditi dodatne transformatorske po-
staje na podlagi programsko-tehničnih pogojev upravljalca.

f) Javna razsvetljava
Na vse javnih in internih prometnicah ter območjih mi-

rujočega prometa se postavi javna razsvetljava, ki se izvede
sočasno z gradnjo objektov. Javna razsvetljava mora biti
izvedena s tipskimi elementi in oblikovno poenotena na ce-
lotnem območju. Pred izbiro in postavitvijo javne razsvetljave
mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

g) Telefonsko in kabelsko omrežje
Na območju je že obstoječe telefonsko kabelsko omre-

žje, ki ga bo potrebno ustrezno razširiti v skladu s pogoji
distributerja, isto velja za sistem razvoda za kabelsko televi-
zijo.

h) Mikrourbana oprema
Načelo enotne izbire in postavitve velja tudi za mikrour-

bano opremo (koši za smeti, klopi na zelenicah, ekološki
otoki ipd.). Pred izbiro in postavitvijo komunalne opreme
mora izvajalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

17. člen
Novi posegi morajo biti izvedeni tako, da se ne ogroža

individualna in kolektivna varnost občanov in materialnih
dobrin ter narave.

Predvideni objekti se nahajajo znotraj območja Mestne
občine Slovenj Gradec, kjer se v miru gradijo zaklonišča
osnovne zaščite. V območju ni predvidenih objektov za kate-
re je obvezna gradnja zaklonišč, je pa obvezna ojačitev
plošče nad kletjo, tako da bi vzdržala težo rušenja nanjo.
Največji svetli razpon je lahko 6 m, debelina plošče pa mora
biti najmanj 16 cm, koristna obtežba plošče se poveča za
2 kN/m2 in v tem primeru se za vse komponente vektorja
obremenitve lahko upošteva varnostni faktor 1.10.

18. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja

a) Splošno
Pred posegom v prostor, ki bi imel kakršenkoli vpliv na

okolje, mora investitor izpolniti zahteve zakona o varstvu
okolja, podzakonskih predpisov in občinskih predpisov, ki
urejajo varstvo okolja.

Na območju zazidalnega načrta ni dovoljeno umeščati
dejavnosti z emisijskimi učinki. Nove dejavnosti, novograd-
nje in drugi posegi v prostor so dovoljeni le, če se bo z
njihovo realizacijo izboljšalo obstoječe stanje. Vse obstoje-
če dejavnosti, ki povzročajo prekomerno onesnaževanje zra-
ka, vode, tal in hrup je potrebno sanirati oziroma, v kolikor to
ni možno, jih je potrebno opustiti.

Za vsak poseg v prostor, kjer bi prišlo do negativnih
vplivov na okolje, mora investitor v skladu z veljavno zakono-
dajo pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti stro-
kovno oceno oziroma celovito poročilo o vplivih na okolje.
Pred izdajo dovoljenja za tak poseg v prostor, je potrebno
predložiti projektno dokumentacijo pristojni službi Mestne
občine Slovenj Gradec v soglasje.
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b) Varstvo voda
Območje se nahaja v zaledju Celjske ceste, meteorne

vode so speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj
in maščob in usedalnikov in tečejo po ustreznem kanalu
neposredno v vodotok. Na mestih izpusta meteorne kanali-
zacije v vodotok mora biti omogočen odvzem vzorcev vode
za analizo kakovosti.

Pred zasipom novozgrajene ali rekonstruirane kanaliza-
cije, mora biti izvršen preizkus vodotesnosti, ki ga izvede
podjetje, ki ima koncesijo za to dejavnost.

c) Varstvo zraka
Ob pozidavi objektov na območju S – 8, SC 5 je za

ogrevanje objektov možna alternativna priključitev ali na me-
stni toplovod ali pa na mestni plin v skladu s pogoji upravljal-
ca in v skladu z ustreznim občinskim odlokom.

Nove dejavnosti ne smejo prekoračevati predpisanih
emisijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do neprijet-
nih vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.

d) Hrup
Za vsak poseg v prostor, ki predstavlja potencialni vir

hrupa, je potrebno izdelati strokovno oceno vplivov nastaja-
jočega hrupa na okolje in njena navodila upoštevati v načrtih
za poseg v prostor (lokacije dovozov, parkirišč, nakladalne
rampe, ventilacijski sistemi ipd.).

V ureditvenem območju. velja – na podlagi pretežne
namenske rabe – stanovanjsko naselje – II. stopnja varstva
pred hrupom. Načrtovalec posega v prostor mora upošteva-
ti, da se lahko na mejnem območju s Celjsko cesto pojavijo
prekoračitve hrupa v primeru intenzivnega prometa.

IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI PO FUNKCIONALNIH
ENOTAH

19. člen
Celotno ureditveno območje je zaradi posebnosti pri

posegih v obstoječo grajeno strukturo in načrtovane vsebin-
ske in arhitekturne posege razdeljeno na pet funkcionalnih
enot. Zaradi vedutne izpostavljenosti območja ter njegovih
mestotvornih značilnosti mora investitor pred izdelavo loka-
cijske dokumentacije za območje funkcionalne enote prido-
biti celostno urbanistično-arhitektonsko rešitev ter pozitivno
mnenje pristojne občinske službe.

20. člen
Ob splošnih regulacijskih elementih veljajo za posa-

mezne funkcionalne enote (funkcionalno območje objekta
označenega v grafični prilogi) še naslednje določitve:

F1 Stanovanjski blok
Tlorisni gabariti: Blok sestavljata dve enoti okvirnih tlori-

snih dimenzij 35 m x 17 m, s poudarjenim vhodnim anek-
som dimenzij 10 m x 3 m. Pri osnovnem objektu so dovolje-
na odstopanja od navedenih mer za + oziroma –1 m, pri
vhodnem aneksu pa so lahko samo odstopanja od navede-
nih mer za maksimalno –2 m.

Veritkalni gabariti: Vmax = 15 m (višina kapi),
K +P+3 (+ mansarda)
Oblikovaje strehe: streha objekta bo oblikovana kot

simetrična dvokapnica po vzoru na že realizirane stanovanj-
ske objekte v okviru soseske, naklon strešin 30, kritina
betonski strešnik v opečni ali temno rjavi barvi.

Možni posegi: V funkcionalni enoti se lahko poleg sta-
novanjskih funkcij umeščajo tudi poslovne funkcije v okviru
pritlične etaže objekta.

Pri realizaciji objekta mora arhitektura upoštevati vzpo-
stavitev zahtevanih horizontalnih in vertikalnih gabaritov – pri

posegih je potrebno upoštevati gradbeno mejo in gradbeno
linijo, ki določa tudi etapnost gradnje.

F2 Otroško igrišče
Možni posegi: Predvidena sta dva igrišča, in sicer igri-

šče za košarko in igrišče za odbojko.

F3 Trgovski center Katica
Veritkalni gabariti: Vmax = 12 m (višina kapi)
K + P + 2 + mansarda
Oblikovanje strehe: dvokapnica (obstoječa)
Možni posegi: V objektu so različni trgovski in gostinski

lokali, servisi, poslovni prostori – pisarne, zastopstva, knjiž-
nica itd.

Delež posameznih dejavnosti se lahko spreminja in se
prilagaja ponudbi in povpraševanju, omejitve nastopajo pri
vplivih na okolje, ker je pretežna namembnost celotnega
območja stanovanjskega značaja. Gradbeni posegi v/na ob-
jekt se usklajujejo z načrtovalcem objekta in pristojno občin-
sko službo.

F4 Garažno-stanovanjska hiša in stanovanjski blok
Tlorisni gabariti: Stanovanjski blok in garažno-

stanovanjski blok sestavljata po dve enoti okvirnih tlorisnih
dimenzij 30 m x 17 m, s poudarjenim vhodnim aneksom
dimenzij 10 m x 5 m. Pri vhodnem aneksu so dovoljena
samo odstopanja od navedenih mer za maksimalno –2 m.

Veritkalni gabariti: Vmax = 15 m (višina kapi)
K + P + 3 (+ mansarda)
Oblikovaje strehe: streha objekta bo oblikovana kot

simetrična dvokapnica po vzoru na že realizirane stanovanj-
ske objekte v okviru soseske, naklon strešin 30, kritina
betonski strešnik v opečni ali temno rjavi barvi.

Možni posegi: Objekt stanovanjski blok je namenjen
stanovanjskim funkcijam, poleg tega pa je v okviru tlorisa
kleti predvidena ureditev garažnih boksov za stanovalce.

Pri garažno stanovanjski hiši pa je ureditvi garažnih
boksov namenjena dodatno še pritlična etaža objekta, pri
čemer je z upoštevanjem konfiguracije terena urejen eno-
staven dovoz do obeh nivojev.

Pri stanovanjskem bloku je možno aktiviranje pritlične
etaže za poslovne namene – za dejavnosti, ki nimajo nega-
tivnih vplivov na okolje in ki servisirajo potrebe stanovalcev
na obravnavanem območju.

Možna je etapna realizacija objekta po posameznih
segmentih, ki sestavljajo stanovanjski blok oziroma garažno
stanovanjsko hišo.

Etapnost novogradnje je določena v smeri od gradbe-
ne linije do gradbene meje. Prva etapa mora zajeti gradnjo
objekta na jugozahodni strani.

V. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Zazidalni načrt “Katica“ je stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Me-

stne občine Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna

urbanistična inšpekcija.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa

določila odloka o novelaciji zazidalnega načrta S – 8, SC 5
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Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 8/90, z dne 16. 3.
1990).

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

listu Republike Slovenije.

Št. 350-043-009/99
Slovenj Gradec, dne 22. oktobra 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4899. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj
Gradec

Na podlagi 42. in 47. člena zakona o stavbnih zemlji-
ščih (Uradni list RS, št. 44/97), na podlagi 16. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in
v skladu z navodilom za izračun komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 4/99) je Občinski svet mestne občine
Slovenj Gradec na 23. seji dne 30. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o stavbnih

zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec

1. člen
V odloku o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj

Gradec (Uradni list RS, št. 5/00) se 15. člen dopolni z
odstavkom:

“V primerih, ko gradnja objektov za posamezno komu-
nalno infrastrukturo še ni zaključena, je mogoče plačilo ko-
munalnega prispevka za posamezni priključek odložiti do
končanja izgradnje posamezne komunalne infrastrukture“

2. člen
17. člen se dopolni z odstavkom:
“Na območjih kjer s prostorsko izvedbenimi akti ni do-

ločena površina stavbnega zemljišča in se površina stavbne-
ga zemljišča določa z lokacijsko dokumentacijo in je v karti
namenske rabe prostora zemljišče opredeljeno kot stavbno
zemljišče, se v osnovo za izračun komunalnega prispevka
vzame celotna površina stavbne parcele. V primeru, ko je
površina stavbne parcele manjša kot 550 m2, se izračuna
komunalni prispevek, tako da se znesek izračunanega ko-
munalnega prispevka dejanske površine, pomnoži s korek-
cijskim faktorjem “f“.“

Korekcijski faktor “f“ se določi tako, da se površina
550 m2 podeli z dejansko površino stavbne parcele.

3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 42007-00054/99
Slovenj Gradec, december 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4900. Odlok o taksi na onesnaževanje vode

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 32/93), 23. in 25. člena odloka o gospodarskih
javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec ter 8. člena
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
41/95 in 1/96) je Občinski svet mestne občine Slovenj
Gradec na 23. seji dne 30. 11. 2000 sprejel

O D L O K
o taksi na onesnaževanje vode

1. člen
Ta odlok določa višino, način obračunavanja, odmero

in plačevanje takse na onesnaževanje vode ter merila za
oprostitev plačevanja takse.

2. člen
Taksa se plačuje za izvedbo ukrepov, ki bodo zmanjšali

onesnaževanje vode. Ti ukrepi so namenjeni sanaciji in iz-
gradnji vodovodnega sistema in kanalizacijskega omrežja v
Mestni občini Slovenj Gradec.

3. člen
Zavezanci za plačilo takse so:
– uporabniki, ki so priključeni na javno vodovodno

omrežje,
– pravne osebe, ki uporabljajo vodo za svojo dejavnost

iz lastnega vira in
– lastniki oziroma uporabniki objektov na območjih, ki

so predvidena za priklop na javno kanalizacijo in čistilno
napravo Mestne občine Slovenj Gradec;

4. člen
Taksa se plačuje na m3 porabljene vode. Za uporablje-

no vodo se šteje vsa voda, ki je odčitana na javnem vodovo-
dnem ali drugem sistemu. Kjer ni moč odčitati porabo vode,
se določi mesečni pavšal, v višini povprečne porabe v občini
5 m3 na občana.

5. člen
Višina takse je določena v višini 60 SIT/m3 uporabljene

vode.

6. člen
Odmera takse se pri porabnikih javnega vodovoda do-

loči z računom ob plačilu porabljene vode.
Odmera za zavezance iz 3. člena, ki niso priklopljeni

na javni vodovod se določi z letno določbo in se plačuje
mesečno.

7. člen
Zavezanci plačujejo takso ob poravnavi računa javne-

mu (komunalnemu) podjetju za uporabljeno vodo.

8. člen
Za nepravočasno plačano takso mora zavezanec pla-

čati zakonite zamudne obresti.

9. člen
Plačevanje takse za tekoče leto je uporabnik vode opro-

ščen le v primeru, če odpadno vodo čisti na čistilni napravi
in poda vlogo za oprostitev takse na mestno občino. Vlogi
mora priložiti uporabno dovoljenje za čistilno napravo in
monitoring odpadnih voda, ki je izdelan skladno s pravilni-
kom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih
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voda ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št.
35/96). Iztok iz čistilne naprave mora izpolnjevati pogoje iz
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaženja (Uradni list RS, št. 35/96) oziroma iz
uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komu-
nalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96).

Vse do prejetja odločbe o oprostitvi, ki jo izda Mestna
občina Slovenj Gradec je uporabnik vode takso dolžan pla-
čevati.

10. člen
Svet mestne občine Slovenj Gradec s posebnim skle-

pom usklajuje višino takse skladno z gibanjem rasti cen
življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji enkrat letno.

11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dni po objavi v Uradnem

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

Št. 35205-00007/2000
Slovenj Gradec, dne 5. decembra 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4901. Sklep o določitvi povprečnih stroškov
komunalne opreme za leto 2001 na območju
Mestne občine Slovenj Gradec

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalne-
ga prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 16. člena statuta
Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je
Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 23. seji
dne 30. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne

opreme za leto 2001 na območju Mestne občine
Slovenj Gradec

1
Povprečni stroški komunalne opreme za leto 2001 na

območju Mestne občine Slovenj Gradec se določijo v zne-
sku 3.926 SIT/m2 stavbne parcele.

2
Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2 stavbne

parcele za posamezno komunalno opremo znašajo:
– Cestno omrežje 1.172 SIT/m2 29,85%
– Kanalizacijsko omrežje 1.097 SIT/m2 27,94%
– Vodovodno omrežje 905 SIT/m2 23,05%
– Plinovodno omrežje in 650 SIT/m2 16,56%
– Omrežje javne razsvetljave 102 SIT/m2 2,60%
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan

plačati povprečne stroške tiste komunalne opreme, s katero
je opremljena stavbna parcela.

3
Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uve-

ljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispev-
ka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali

drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na
katerem bodo gradili objekt.

4
Vrednost, določena s tem sklepom, velja od dneva

sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z indek-
som podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbe-
ništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.

5
Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 1m2

stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se
urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osno-
vi predhodno izdelanega programa komunalnega opremlja-
nja stavbnih zemljišč za posamezno območje.

6
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 42007-054/99
Slovenj Gradec, december 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

4902. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2001

Na podlagi 8. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 41/95 in 1/96) ter na podlagi
13. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zem-
ljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
5/00) je Svet mestne občine Slovenj Gradec na seji 23. seji
dne 30. 11. 2000 sprejel

S K L E P
o vrednosti točke za izračun nadomestila

za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2001

I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stav-

bnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec za leto
2001 znaša 0,080 SIT.

II
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 42008-001/2000
Slovenj Gradec, december 2000

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.
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4903. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-
varstvenem zavodu Slovenj Gradec

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 84/98
in 102/00), 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gra-
dec (Uradni list RS, št. 29/99) in 20. člena statuta Občine
Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo) sta
Svet mestne občine Slovenj Gradec na 23 seji, dne 30. 11.
2000 in Občinski svet občine Mislinja na 20. seji dne 8. 11.
2000 sprejela

S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem

zavodu Slovenj Gradec

I
Cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v

Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec so od 1. 1.
2001 dalje

– v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z mali-
co in kosilom

starostne skupine od 1–3 let 54.790 SIT
starostne skupine od 3–7 let 42.912 SIT
– v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z

malico in kosilom
starostne skupine od 1–3 let 41.092 SIT
starostne skupine od 3–7 let 32.184 SIT
– v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z

malico
starostne skupine od 1–3 let 37.812 SIT
starostne skupine od 3–7 let 28.904 SIT

II
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni raz-

red, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premo-
ženja na družinskega člana v razmerju do poprečne plače v
Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na
podlagi vloge za znižano plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, pla-
čajo najvišje plačilo za starše.

III
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi

bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno
najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev
zmanjša:

– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila
odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vre-
dnost za posamezni plačilni razred);

– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20
delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vredno-
sti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostan-
ka plačila;

– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se
od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede
na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.

IV
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šol-

skega leta, ki traja od 1. septembra do 30. avgusta nasled-
nje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z
vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu
otroka.

V
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati
mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok
v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda
kot rezervacijo.

V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši
izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.

Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci
obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v polet-
nih mesecih ne potrebujejo varstva.

VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.

Št. 38005-00002/1999
Slovenj Gradec, dne 30. novembra 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

Št. 640-12/1999
Mislinja, dne 4. novembra 2000.

Župan
Občine Mislinja

Mirko Grešovnik l. r.

VLADA

4904. Uredba o spremembah uredbe o pogojih za
opravljanje poslov zastopanja

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4.b člena ca-
rinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in
40/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah uredbe o pogojih za opravljanje

poslov zastopanja

1. člen
V uredbi o pogojih za opravljanje poslov zastopanja

(Uradni list RS, št. 47/99) se v tretjem odstavku 22. člena
besedilo “31. decembra 2000“ nadomesti z besedilom
“31. decembra 2001“.

2. člen
V tretjem odstavku 23. člena se besedilo “31. decem-

bra 2000“ nadomesti z besedilom “31. decembra 2001“.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 424-21/2000-1
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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4905. Uredba o določitvi najvišje drobnoprodajne
cene utekočinjenega naftnega plina

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga
in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišje drobnoprodajne cene

utekočinjenega naftnega plina

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo drobno pro-

dajno ceno utekočinjenega naftnega plina v jeklenkah,
ki sme znašati največ 226,10 SIT/kg, vključno z vsemi
dajatvami.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba

o določitvi najvišje drobnoprodajne cene utekočinjenega
naftnega plina (Uradni list RS, št. 97/00).

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 382-12/99-6
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

4906. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga
in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen učbenikov

1. člen
Cene učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki,

delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte,
priročniki, učna sredstva), ki so bile oblikovane in uporablje-
ne na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot
najvišje.

Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradiva,
ki jih je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in so edini
učbeniki oziroma učna gradiva za posamezen predmet v
določenem razredu, letniku ali programu.

2. člen
S to uredbo se določi tudi ukrep določitve najvišje

cene za nove učbenike in druga učna gradiva (delovni zvez-
ki, delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte,
priročniki, učna sredstva).

Ta uredba ne velja v primerih, ko sta za isti predmet v
določenem razredu, letniku ali programu na voljo dva ali več
učbenikov oziroma drugih učnih gradiv.

Ta uredba določa tudi način in postopek pri določitvi
najvišje cene novih učbenikov in drugih učnih gradiv.

3. člen
Novi učbeniki in druga učna gradiva so po tej uredbi

tisti učbeniki in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi
pristojni strokovni svet in se na trgu pojavljajo prvič ter pona-
tisnjeni učbeniki in druga učna gradiva, katerih dopolnjena
oziroma spremenjena izdaja pomeni pomembno spremem-
bo vsebine.

4. člen
Sklep o določitvi najvišje cene iz 2. člena te uredbe

izda Vlada Republike Slovenije.

5. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbe-

nikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), vložijo vlogo za
postopek določitve najvišje cene novih učbenikov in drugih
učnih gradiv na ministrstvo, pristojno za cene.

6. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika ozi-

roma drugega učnega gradiva, ki ga s sklepom potrdi pri-
stojni strokovni svet in se na trgu pojavlja prvič, mora vsebo-
vati naslednje podatke:

– ime in sedež pravne osebe;
– naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva;
– vrsta učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, de-

lovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta, pri-
ročnik, učno sredstvo);

– razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen;

– vrsta izdaje (v 1 ali več delih);
– ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih

pol;
– leto izdaje;
– čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega

gradiva;
– število izvodov – naklade;
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število stra-

ni, format in podobno);
– navedba tiskarne;
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne ce-

ne z navedbo normativov:
• papir in drugi material,
• stroški tiska in grafičnih storitev,
• avtorski honorarji,
• nabavna cena za založbo (fco založba),
• stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
• lastna cena,
• rabati, marže,
• davek na dodano vrednost.

Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih
vstopnih davkov na dodano vrednost;

– pogodbe, sklenjene s tiskarno;
– pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji;
– fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma dru-

gega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem
svetu.

7. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika ozi-

roma drugega učnega gradiva, katerega dopolnjena oziro-
ma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremembo
učbenika oziroma drugega učnega gradiva, mora poleg po-
datkov iz prejšnjega člena vsebovati tudi naslednje podatke:
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– datum prve izdaje učbenika oziroma drugega učnega
gradiva;

– mnenje Komisije za učbenike pri pristojnem strokov-
nem svetu;

– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine uč-
benika oziroma drugega učnega gradiva;

– opredelitev deleža vsebine učbenika oziroma druge-
ga učnega gradiva, ki se dopolnjuje oziroma spreminja gle-
de na prvotno vsebino;

– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika
oziroma drugega učnega gradiva na dan vložitve zahtevka;

– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene izdaje.

8. člen
Če ministrstvo ugotovi, da vloga ni popolna, o tem

obvesti zavezanca. Zavezanec mora na način in v roku, ki

ga določi ministrstvo, vlogo dopolniti, sicer se šteje, da
vloga ni bila vložena. Ministrstvo lahko zahteva tudi dodat-
ne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev zahtevka
zavezanca.

9. člen
Ta uredba začne veljati 22. decembra 2000.

Št. 387-04/98-7
Ljubljana, dne 14. decembra 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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