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VLADA
902. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v

Ciudad de Mexicu

Na podlagi 14. in 27. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) na predlog ministra za zunanje
zadeve je Vlada Republike Slovenije na 8. seji dne 18. 1.
2001 sprejela

S K L E P
o odprtju Konzulata Republike Slovenije

v Ciudad de Mexicu

1. člen
Odpre se Konzulat Republike Slovenije v Ciudad

de Mexicu na čelu s častnim konzulom.
Konzularno območje obsega celotno ozemlje Mehike.
Konzulat spodbuja in pomaga pri razvijanju trgovinske-

ga, gospodarskega, kulturnega in znanstvenega sodelova-
nja med Republiko Slovenijo in Mehiko.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-16/99-2
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

903. Sklep o postavitvi častnega konzula v Ciudad de
Mexicu

Na podlagi 27. in 31. člena zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 1/91-I) na predlog ministra za zunanje
zadeve je Vlada Republike Slovenije na 8. seji dne 18. 1.
2001 sprejela

S K L E P
o postavitvi častnega konzula v Ciudad de Mexicu

1. člen
Za častnega konzula Republike Slovenije v Ciudad

de Mexicu se postavi Rodolf Vachsman.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 912-16/99-2
Ljubljana, dne 18. januarja 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

904. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti  stanovanja

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

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

vrednosti  stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 186,85 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 6/01).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 15. februarja 2001.

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.
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OBČINE

LJUBLJANA

905. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US,
63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 –
odločba US, 39/96 – odločba US, 39/96 – odločba US,
44/96 – odločba US, 26/97, 10/98, 68/98 – odločba
US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek skle-
pa US, 59/99 – odločba US in 70/00) ter 26. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98, 24/00
in 6/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na
23. seji dne 5. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena v Mestni občini
Ljubljana

I
V sklepu o določitvi športnih objektov občinskega po-

mena v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 22/99,
24/00, 106/00 in 3/01) se II. točka spremeni, tako da se:

– pri številki 10/3. pri besedilu “k.o. Slape“ beseda
“Slape“ nadomesti z besedo “Moste“.

II
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 721-16/99 -12
Ljubljana, dne 5. februarja 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BELTINCI

906. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega komunalnega podjetja Komuna d.o.o.
Beltinci

Na podlagi odloka o uskladitvi tolarskih zneskov v zako-
nu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 32/98) ter na
podlagi 88. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št.
46/00) je Občinski svet občine Beltinci na 27. (4. izredni,
korespondenčni) seji sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

komunalnega podjetja Komuna d.o.o. Beltinci

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega komunalnega podje-

tja Komuna d.o.o. Beltinci (Uradni list RS, št. 10/98)
se 8. člen spremeni tako, da glasi:

Osnovni kapital javnega podjetja znaša 2,100.000 SIT
in ga zagotavlja Občina Beltinci s svojim vložkom.

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03/149
Beltinci, dne 26. februarja 2001.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

BREŽICE

907. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
pomožnih objektih za potrebe občanov in
njihovih družin

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 47/93), 6. člena navodi-
la o merilih za to, kaj se lahko šteje za objekte oziroma
posege v prostor za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko
dovoljenje, in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni
list SRS, št. 27/85) in 16. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine
Brežice na 21. seji dne 12. 2. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o pomožnih objektih za potrebe občanov
in njihovih družin

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov za potrebe

občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 39/86 in
naslednji) se spremeni 7. člen tako, da se glasi:

»Pri vinskih kleteh, počitniških hišicah ter ostalih osam-
ljenih gospodarskih objektih, gradnja pomožnih objektov ni
dovoljena, razen tipskih rezervoarjev do 5m3 za utekočinjeni
naftni plin, ki se praviloma izvedejo vkopani, ter izvedba
potrebnih priključkov in naprav za ogrevanje objekta.«

2. člen
Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.
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CELJE

908. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega
načrta Začret – I. faza

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

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta

Začret – I. faza

I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev

osnutka zazidalnega načrta Začret – I. faza, ki ga je pod
št. 32/00 izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje pro-
stora, d.o.o. Celje in je v skladu s prostorskimi sestavinami
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86) ter
prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS,
št. 4/88).

II
Osnutek zazidalnega načrta se nanaša na gradnjo ena-

indvajsetih enodružinskih stanovanjskih hiš.

III
Javna razgrnitev osnutka zazidalnega načrta Začret – I.

faza se začne osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS
na sedežu Krajevne skupnosti Ljubečna in v prostorih Me-
stne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje
ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni
osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgr-
nitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizi-
ra Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju
javne obravnave bo Krajevna skupnost Ljubečna obveščena
naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in
o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost na primeren
način obvestiti krajane.

IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora

pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in
svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku
pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnut-
kom.

Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zav-
zame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu
svetu mestne občine Celje.

V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-13/2000-8
Celje, dne 21. februarja 2001.

Župan
Mestne občine Celje

Bojan Šrot l. r.

MEŽICA

909. Odredba o začasni prepovedi prometa na vseh
lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna
vozila s skupno težo nad 8 ton

Na podlagi četrte alinee 15. člena odloka o ureditvi
cestnega prometa v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 58/98)
in pete alinee 10. točke 7. člena statuta Občine Mežica
(Uradni list RS, št. 16/99) izdajam

O D R E D B O
o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih
cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila

s skupno težo nad 8 ton

1. člen
S to odredbo se na lokalnih občinskih cestah navede-

nih v seznamu, zaradi utemeljenih razlogov, ki se nanašajo
na zavarovanje ceste in varnosti prometa na njih zaradi ra-
zmer ob odjugi prepove promet za vsa motorna vozila s
skupno težo nad 8 ton.

Sestavni del te odredbe je seznam občinskih lokalnih
cest, na katerih velja v času odjuge prepoved prometa za
vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton.

2. člen
Prepoved se izvede s postavitvijo prometnih znakov

»PREPOVEDAN PROMET ZA VSA MOTORNA VOZILA S
SKUPNO TEŽO NAD 8 TON«, ki jih na občinske lokalne
ceste postavi pristojni vzdrževalec.

Postavitev prometnih znakov odredi cestno-prometni
inšpektor s sklepom.

3. člen
Navedena prepoved ne velja za vozila na intervencijski

vožnji in za vozila s posebnim dovoljenjem upravljalca cest.

4. člen
Ta odredba začne veljati s 1. 3. 2001 za nadaljnjih

60 dni.

Mežica, dne 20. februarja 2001.

Oddelek za gospodarske
javne službe Občine Mežica
Andreja Breznik, ek. l. r.

Seznam cest:
LC 257010 Mežica–Štenge
LC 257030 Mežica–Lokovica
LC 350270 Harmonkov križ–Mežica
LC 257050 Cesta na Zgornji Breg

Št. 352-710/00
Brežice, dne 12. februarja 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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ŽETALE

910. Sklep o spremembi sklepa o začasnem
financiranju javne porabe Občine Žetale v letu
2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US,
57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razla-
ga, 9/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl.
US, 74/98 in 59/99 – odl. US) in drugega odstavka
33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
je župan Občine Žetale dne 5. 2. 2001 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o začasnem financiranju

javne porabe Občine Žetale v letu 2001

1. člen
V sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine

Žetale v letu 2001 (Uradni list RS, št. 121/00 se 2. člen
črta, novo besedilo pa glasi:

»2. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti

sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v
enakem obdobju v proračunu za leto 2000.«

2. člen
Ta sprememba sklepa začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 02.01.0018/2000
Žetale, dne 19. februarja 2001.

Župan
Občine Žetale

Anton Butolen l. r.
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