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VLADA

1612. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju
dela Zavoda za raziskavo materiala in
konstrukcij v javni raziskovalni zavod

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št.
55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00), 11. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91)
ter 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) je
Vlada Republike Slovenije na 19. seji dne 29. marca 2001
sprejela

S K L E P
o spremembi sklepa o preoblikovanju dela

Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij
v javni raziskovalni zavod

1. člen
3. člen sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziska-

vo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod (Uradni
list RS, št. 23/94, 11/95, 62/96, 43/98, 47/98 in 65/99)
se spremeni tako, da glasi:

“Dejavnost zavoda v skladu z uredbo o uvedbi in upora-
bi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
34/94, 3/95, 13/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99)
glasi:

K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije

K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geo-
kemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje, od tega izrecno samo revizija
načrtov gradbenih konstrukcij po 26.f čle-
nu zakona o graditvi objektov

K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje, od
tega izrecno samo revizija načrtov grad-
benih konstrukcij po 26.f členu zakona o
graditvi objektov

K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetova-
nje, od tega izrecno samo revizija načrtov
gradbenih konstrukcij po 26.f členu zako-
na o graditvi objektov

K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/80.422 Drugo izobraževanje
O/92.511 Dejavnost knjižnic.

Zavod kot multidisciplinarni javni raziskovalni zavod,
povezan z visokošolskimi organizacijami v okviru Programa
dela zavoda izvaja kot javno službo raziskovalne programe,
ki predstavljajo zaokroženo področje raziskovalnega dela,
za katerega je pričakovati, da bo v svetu aktualen še v
naslednjem desetletju in je hkrati za Slovenijo tako pomem-
bno, da obstaja državni interes, da se na tem področju
dolgoročno raziskuje. Inštitut opravlja temeljno in aplikativno
raziskovanje ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v
okviru Nacionalnega raziskovalnega programa.

Zavod, kot osrednja slovenska institucija za gradbeniš-
tvo opravlja predvsem:

– potrjevanje skladnosti in certificiranje gradbenih ma-
terialov, proizvodov in izvedbenih del;

– predkonkurenčni razvoj na področju gradbeništva;
– razvoj novih metod preskušanja in meritev;
– študije, preiskave, meritve, pregledi, opazovanja,

analize stanja in revizija načrtov gradbenih objektov, tran-
sportnih naprav, prometnic, naravnega in bivalnega okolja
ter analize stanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije;

– kalibriranje in overjanje meril, etalonov in referenčnih
materialov.”

2. člen
Zavod mora v roku enega meseca po uveljavitvi tega

sklepa uskladiti statut zavoda.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 691-01/2001-1
Ljubljana, dne 29. marca 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1613. Odredba o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki
se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena zakona o zuna-
njetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93,
66/93, 7/94, 1/95, 28/95, 58/95, 23/99 in 36/00)
ministrica za gospodarstvo izdaja
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O D R E D B O
o izdajanju potrdil in overjanju listin,

ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu

1. člen
Ta odredba določa potrdila in listine, ki se pošiljajo z

blagom pri izvozu ali uvozu in niso določene z drugimi pred-
pisi, način izdajanja potrdil ter organe in institucije, pristojne
za izdajanje potrdil in overjanje listin.

2. člen
Potrdila, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu,

so:
1. potrdilo o poreklu blaga;
2. potrdilo o višji sili;
3. potrdilo o poreklu blaga iz tretje države;
4. potrdilo o neposredni pošiljki (potrdilo, da je blago

šlo preko carinskega območja Republike Slovenije in da je
bilo pod carinskim nadzorom);

5. potrdilo o končnem uporabniku blaga, ki se uvozi;
6. mednarodno uvozno spričevalo;
7. potrdilo o poreklu blaga, ki ga je izdal pristojni organ

države izvoza oziroma države porekla.

3. člen
Potrdila iz 1. do 3. in 5. točke prejšnjega člena izdaja

Gospodarska zbornica Slovenije.
Potrdilo iz 4. točke prejšnjega člena izda pristojni ca-

rinski urad.
Mednarodno uvozno spričevalo iz 6. točke prejšnjega

člena izda Ministrstvo za gospodarstvo.
Potrdilo iz 7. točke prejšnjega člena je treba predložiti

pri uvozu blaga za katerega je določen režim uvoza blaga na
podlagi kontingenta, ki je določen z uredbo o določitvi reži-
ma izvoza in uvoza določenega blaga (Uradni list RS, št.
17/99, 1/00, 45/00, 69/00, 121/00, 4/01 in 15/01),
razen za vzorce za izdelavo treh kosov vzorcev oblačil, re-
klamni material in za vzorce tekstila, ki so oproščeni plačila
carine po carinskih predpisih.

4. člen
Potrdilo iz 2. in 3. točke 2. člena te odredbe se izda na

pisno zahtevo vložnika, ki zahtevi predloži naslednje listine:
– k potrdilu o višji sili – pisno potrdilo o višji sili, ki ga je

izdala upravna enota ali drug pristojen državni organ, na
območju katere je prišlo do višje sile;

– k potrdilu o poreklu blaga iz tretje države – izvirno
potrdilo o poreklu blaga, ki ga je izdal pristojni organ države
porekla ali izvoza.

Gospodarska zbornica Slovenije je pooblaščena za iz-
polnjevanje potrdil o poreklu blaga na obrazcih, ki jih izdaja-
jo tretje države, za blago slovenskega porekla.

Če se potrdilo o blagu s poreklom iz Slovenije izdaja na
podlagi mednarodne pogodbe oziroma zahteve tretje drža-
ve, se lahko potrdilo o poreklu iz Slovenije izda, če to blago
ustreza pravilom, določenim z mednarodno pogodbo oziro-
ma zahtevo tretje države.

5. člen
Potrdilo o neposredni pošiljki blaga iz 4. točke 2. člena

te odredbe izda na zahtevo tujega uvoznika vhodni oziroma
izhodni carinski urad.

Za neposredno pošiljko po tej odredbi se šteje prevoz
blaga preko ozemlja Republike Slovenije s prekladanjem ali
začasnim skladiščenjem oziroma brez prekladanja ali zača-
snega skladiščenja, če ostane blago pod carinskim nadzo-
rom.

Z blagom iz prejšnjega odstavka niso dovoljene
druge manipulacije, razen razkladanja in nakladanja, delitve
pošiljke na manjše količine ali druga opravila, ki so potre-
bna, da se blago zavaruje pred okvaro ali poškodbo.

6. člen
Potrdilo o končnem porabniku blaga, ki se uvozi, iz

5. točke 2. člena te odredbe izda Gospodarska zbornica
Slovenije na podlagi izpolnjene pisne izjave uvoznika, ki ustre-
za vzorcu iz Priloge 1 k tej odredbi in je njen sestavni del.

Potrdilo o končnem porabniku izda Gospodarska zbor-
nica Slovenije na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge 2 k tej
odredbi in je njen sestavni del.

7. člen
Mednarodno uvozno spričevalo iz 6. točke 2. člena te

odredbe izda Ministrstvo za gospodarstvo na pisno zahtevo
uvoznika. Zahtevek se vloži na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz
Priloge 3 k tej odredbi in je njen sestavni del.

Kadar je predmet zahtevka blago, za katerega je dolo-
čen režim uvoza blaga na podlagi dovoljenja, je zahtevku iz
prejšnjega odstavka potrebno priložiti dovoljenje pristojnega
organa.

Mednarodno uvozno spričevalo izda Ministrstvo za go-
spodarstvo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz Priloge 4 k tej
odredbi in je njen sestavni del.

8. člen
Overjanje listin po tej odredbi pomeni overjanje faktur

in drugih listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu.
Listine iz prejšnjega odstavka overjata Gospodarska

zbornica Slovenije in, na zahtevo tretje države, ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.

9. člen
Vložnik zahteve mora v pisni zahtevi, pisni izjavi, obraz-

cu potrdila oziroma listine, ki se overja ali dokumentaciji v
zvezi z izdajanjem oziroma overjanjem omenjenih potrdil,
navesti podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju.

Vložnik zahteve lahko uporablja izdana potrdila in over-
jene listine le v skladu z namenom in blagom, za katerega so
bile izdane.

10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 541-57/01-13
Ljubljana, dne 2. aprila 2001.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica

za gospodarstvo
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1614. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o načinu označevanja cen blaga in
storitev

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena zakona o var-
stvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98 in 25/98) izdaja
ministrica za gospodarstvo

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

o načinu označevanja cen blaga in storitev

1. člen
V pravilniku o načinu označevanja cen blaga in storitev

(Uradni list RS, št. 63/99) se besedilo 15. člena nadomesti
z naslednjim besedilom:

“Določba drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se
ne uporablja za prodajalne, katerih površina prodajnega pro-
stora je manjša od 500 m2.”

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-52/01
Ljubljana, dne 28. marca 2001.

dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica za gospodarstvo

1615. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih
prodajalnah in obračunu razlike trošarine

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o preo-
blikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih pre-
hodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo
v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih
ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 13/01)
izdaja minister za finance

P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih

prodajalnah in obračunu razlike trošarine

1. člen
Ta pravilnik določa podrobnosti glede izvajanja ukre-

pov nadzora v skladu z 8., 9. in 10. členom zakona o
preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih
prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delu-
jejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o pose-
bnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št.
13/01; v nadaljevanju: zakon) ter načinu obračuna in plačila
razlike trošarine v skladu s 17. in 18. členom zakona.

2. člen
Če je kupec v skladu s 55. členom zakona o davku na

dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 17/00 –
sodba US) zahteval, da mu prodajalec izda obrazec DDV-VP
zaradi uveljavljanja vračila DDV v potniškem prometu, mora
imetnik prodajalne na izdanem računu to označiti, kupec pa
hraniti račun in obrazec DDV-VP skupaj.

Če je imetnik prodajalne kupcu v skladu s 105.d čle-
nom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vre-

dnost izdal vnaprej potrjen obrazec DDV-VP in na tej podlagi
kupcu takoj vrnil plačani znesek davka na dodano vrednost,
mora imetnik prodajalne kupcu namesto izvirnika računa in
obrazca DDV-VP izročiti kopijo računa, na kateri označi, da
je DDV kupcu že vrnil.

3. člen
Dobavitelj mora v skladu s prvim odstavkom 10. člena

zakona pristojnemu organu predložiti blago in dobavnico ali
drug dokument, s katerim se blago dobavlja v mejno proda-
jalno v treh izvodih.

Blago, ki se dobavlja v mejno prodajalno se lahko
predloži pristojnemu organu na uradnem prostoru mejne
kontrole ali pa, v skladu z dovoljenjem pristojnega organa, v
prostorih mejne prodajalne. V slednjem primeru premešča-
nje blaga, razkladanje in kakršno koli drugo ravnanje z bla-
gom brez dovoljenja pristojnega organa ni dovoljeno.

Pristojni organ preveri skladnost pošiljke z navedbami v
dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno
ter ali blago, ki se dobavlja izpolnjuje pogoje iz 6. člena
zakona.

Na zahtevo pristojnega organa mora dobavitelj poleg
dokumentov iz prvega odstavka tega člena predložiti še
druge dokumente in dokazila o tem, da blago izpolnjuje
pogoje iz 6. člena zakona in omogočiti pregled blaga.

Če je vsebina pošiljke skladna z navedbami v doku-
mentu in blago izpolnjuje pogoje iz 6. člena zakona, pristojni
organ overi vse tri izvode. En izvod dokumenta iz prvega
odstavka tega člena zadrži pristojni organ, druga dva vrne
dobavitelju. Dobavitelj mora izročiti en overjen izvod imetni-
ku prodajalne.

Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del
vsebine pošiljke ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena zakona, na
nepravilnosti opozori dobavitelja in ga napoti, da nepravilno-
sti odpravi. Dokler nepravilnosti niso odpravljene, pristojni
organ ne dovoli dobave blaga mejni prodajalni.

Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del
vsebine pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu, na
nepravilnosti opozori dobavitelja. Če se prejemnik strnja z
dobavo, pristojni organ dovoli dobavo blaga mejni prodajal-
ni, če dobavitelj skupaj s prejemnikom blaga in pristojnim
organom sestaviti zapisnik o pomanjkljivostih. Dobavitelj je v
8 dneh dolžan pomanjkljivosti odpraviti in o tem obvestiti
prejemnika ter pristojni organ.

Če imetnik prodajalne naknadno, po prejemu blaga in
njegovem pregledu ugotovi, da dejansko dobavljeno blago
ne ustreza v celoti podatkom v dobavnici oziroma drugem
dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno,
o tem sestavi zapisnik in ga nemudoma pošlje pristojnemu
organu.

4. člen
Če imetnik mejne prodajalne vrne blago dobavitelju, ali

ga premesti v drugo mejno prodajalno, ob iznosu iz območja
mejnega prehoda predloži blago skupaj z dokumentom, s
katerim mu je bilo blago dobavljeno, pristojnemu organu. Na
dokumentu ali drugem dokumentu, ki se mu priloži označi
količino, vrednost in vrsto blaga, ki se vrača dobavitelju
oziroma premešča v drugo mejno prodajalno.

Namesto dobavnice oziroma drugega dokumenta, s
katerim je bilo blago dobavljeno mejni prodajalni iz prejšnje-
ga odstavka, lahko imetnik mejne prodajalne za vrnitev bla-
ga dobavitelju ali premestitev v drugo mejno prodajalno izda
nov dokument, na katerem navede podatke o blagu (naj-
manj količino, vrednost in vrsto blaga) ter navede s katerimi
dobavnicami oziroma drugimi dokumenti je bilo posamezno
blago vnešeno v mejno prodajalno.
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Pristojni organ s pregledom predloženega blaga in do-
kumentov ugotovi, ali blago v pošiljki ustreza navedbam v
dokumentu, ki spremlja pošiljko ter ali ima blago v skladu s
carinskimi predpisi status domačega blaga.

Če blago, ki ga imetnik prodajalne predloži pristojnemu
organu, nima statusa domačega blaga ali vsebina pošiljke
ne ustreza navedbam v dokumentu, carinski organ zadrži
blago in uvede ukrepe, ki so potrebi za ureditev primera.

Pri vnosu blaga v drugo mejno prodajalno, se skupaj z
blagom predložijo tudi dokumenti iz prvega oziroma drugega
odstavka tega člena.

5. člen
Zavezanec iz tretjega odstavka 17. člena zakona mora

plačati obračunano razliko trošarine v skladu s petim odstav-
kom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in
razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št.
81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00), in sicer:

– za tobačne izdelke v dobro računa: trošarina od to-
bačnih izdelkov

– za alkohol in alkoholne pijače pa v dobro računa:
trošarina od alkohola in alkoholnih pijač.

V obeh primerih iz prejšnjega odstavka zavezanec po-
leg številke vplačilnega računa na nalogu za prenos navede
tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka
plačnika – 052001.

Obračun razlike trošarine se sestavi ločeno za tobačne
izdelke in za alkohol in alkoholne pijače v skladu z vzorcema
obračuna, ki sta prilogi k temu pravilniku in sta njen sestavni
del.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 418-2/00
Ljubljana, dne 6. aprila 2001.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.
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1616. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj
igralnic

Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 27/95, 35/97, 43/97 in 22/00) izdaja minister
za finance

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

o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

1. člen
V pravilniku o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

(Uradni list RS, št. 97/00 v nadaljevanju: pravilnik) se za 29.
členom doda 29.a člen, ki se glasi:

“Ne glede na določilo 29. člena tega pravilnika morajo
prireditelji zagotoviti izpolnjevanje tretjega odstavka 2. člena
tega pravilnika najkasneje do 21. 10. 2001.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 471-20/2000
Ljubljana, dne 28. marca 2001.

Minister za finance
Anton Rop l. r.

1617. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu na področju izvajanja
družinske politike

Na podlagi 38. člena zakona o društvih (Uradni list RS,
št. 60/95, 49/98 – odl. US RS in 89/99) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

P R A V I L N I K
o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje

v javnem interesu na področju izvajanja
družinske politike

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, na podlagi katerih se druš-

tvom, ki delujejo na področju družinske politike, podeli status
društva, ki deluje v javnem interesu, postopek v zvezi s pode-
litvijo statusa ter razloge in postopek za odvzem statusa.

2. člen
Društvo, ki opravlja dejavnosti s področja dela z druži-

nami, ki so v skladu z usmeritvami družinske politike, opre-
deljenimi v Resoluciji o temeljih oblikovanja družinske politi-
ke v Republiki Sloveniji, lahko pridobi status društva, ki
deluje v javnem interesu na področju družine (v nadaljnjem
besedilu: društvo v javnem interesu), pod pogoji in po po-
stopku, ki ga določa ta pravilnik.

Mednarodno društvo lahko pridobi status društva v jav-
nem interesu po kriterijih, določenih v tem pravilniku, če je v
Republiki Sloveniji vpisano v evidenco mednarodnih društev
in zvez mednarodnih društev.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV STATUSA

3. člen
Društvu se podeli status društva v javnem interesu, če

izpolnjuje naslednje pogoje:
1. iz predloženega temeljnega akta društva in na pri-

stojnih organih društva sprejetega programa dela je razvi-
dno, da društvo opravlja javno koristno dejavnost s področja
družinske politike v skladu z Resolucijo o temeljih oblikova-
nja družinske politike v Republiki Sloveniji, zlasti dejavnosti
in posebne službe, ki krepijo avtonomnost družine, ter s
svojimi programi podpira delovanje družine ali delno prevze-
ma posamezne njene funkcije;

2. dejavnost in naloge društva oziroma programi in pro-
jekti, ki jih izvaja, v pretežni meri sodijo na področje družin-
skega varstva;

3. na področju dela z otroki in mladostniki ustvarja
pogoje za njihov zdrav razvoj in zadovoljevanje posebnih
potreb;

4. dopolnjuje in razvija vsebine, povezane z družinsko
politiko;

5. omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za
posameznike, ki opravljajo posamezne naloge s področja
družinske politike;

6. izdaja strokovno literaturo s področja družine;
7. je organizator ali nosilec mednarodnih srečanj s po-

dročja družine;
8. je društvo ali njegov član prejemnik priznanj na lo-

kalni, regionalni, državni ali mednarodni ravni ali je delovanje
društva javno priznano ali potrjeno na drug način;

9. opravlja javno koristno dejavnost za člane in ne-
člane;

10. opravlja te dejavnosti že najmanj dve leti;
11. z opravljanjem teh dejavnosti ne ustvarja dobička,

oziroma morebitni dobiček porabi za izvajanje osnovne de-
javnosti;

12. zagotavlja strokovno usposobljen kader za vodenje
javno koristnih dejavnosti;

13. je iz programa razvidno, da dejavnost opravlja v
skladu s sprejetim kodeksom etičnih načel v socialnem var-
stvu.

III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA

4. člen
O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloča

minister, pristojen za družino (v nadaljnjem besedilu: mini-
ster) na predlog tričlanske komisije (v nadaljnjem besedilu:
komisija), ki jo imenuje iz predstavnikov socialne zbornice in
ministrstva.

Status društva v javnem interesu podeli in odvzame
minister z odločbo.

Status se podeli za dobo petih let.

5. člen
Vlogi za pridobitev statusa društva v javnem interesu

mora društvo priložiti:
1. odločbo o registraciji društva in osebno ime zasto-

pnika društva;
2. temeljni akt društva, ki ga je verificiral pristojni organ

društva;
3. utemeljitev vloge društva za podelitev statusa;
4. poročilo o programih, ki jih je društvo izvajalo v

zadnjih dveh letih, ki kažejo na javni interes;
5. poročilo o materialno finančnem poslovanju društva

v preteklem letu.
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Mednarodno društvo in mednarodna zveza mora zahte-
vi za pridobitev statusa namesto odločbe iz 1. točke prej-
šnjega odstavka priložiti potrdilo iz evidence mednarodnih
društev oziroma zvez društev.

6. člen
Društvo v javnem interesu je dolžno obveščati ministrs-

tvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju:
ministrstvo) o vseh spremembah, ki pomenijo spremembo v
dokumentih iz prejšnjega člena.

Komisija iz 4. člena tega pravilnika lahko preverja, ali
društvo, ki je pridobilo status društva v javnem interesu, še
vedno izpolnjuje pogoje za podelitev statusa.

Če komisija ugotovi, da teh pogojev ne izpolnjuje več,
predlaga ministru odvzem statusa.

7. člen
Društvo v javnem interesu, ki želi obdržati status, mora

predložiti vlogo za podaljšanje statusa najkasneje tri mesece
pred iztekom roka, za katerega je bil status podeljen.

Vlogi mora priložiti:
– poročilo o izvedenih programih,
– poročilo o materialno finančnem poslovanju društva.
Poročili iz prejšnjega odstavka se priložita za obdobje

od podelitve oziroma zadnjega podaljšanja statusa do
predložitve vloge iz prvega odstavka.

IV. PRENEHANJE STATUSA

8. člen
Društvo v javnem interesu preneha:
– s prenehanjem društva,
– z odvzemom statusa društva v javnem interesu.

9. člen
O odvzemu statusa društvu v javnem interesu izda mini-

ster odločbo v naslednjih primerih:
– če društvo v roku iz 7. člena tega pravilnika ne pre-

dloži vloge za podaljšanje statusa,
– če društvo ne izpolnjuje več pogojev iz 3. člena tega

pravilnika,
– če ministrstvu ne sporoči sprememb pri dokumentih

iz 5. člena tega pravilnika,
– če ne opravlja dejavnosti v skladu s sprejetim kodek-

som etičnih načel v socialnem varstvu.

V. EVIDENCE

10. člen
Ministrstvo vodi evidenco društev v javnem interesu (v

nadaljevanju: evidenca društev).
Podatki, vpisani v evidenco, so javni.

11. člen
Vpis v evidenco društev se opravi po dokončnosti

odločbe o podelitvi statusa.
Evidenca društev vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– datum vpisa,
– ime društva,
– sedež društva,
– osebne podatke zastopnika,
– številko in datum registracije društva,
– številko in datum odločbe o podelitvi statusa društva

v javnem interesu,

– evidentirano dejavnost društva,
– številko in datum odločbe o odvzemu statusa društva

v javnem interesu.

12. člen
Izbris društva iz evidence društev se opravi:
– z iztekom roka, za katerega je bil status podeljen,
– na zahtevo društva,
– po uradni dolžnosti, če društvo izgubi status.
Društvo se izbriše iz evidence društev z dokončnostjo

odločbe.

VI. KONČNA DOLOČBA

13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-01-011/01-03
Ljubljana, dne 30. marca 2001.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

1618. Pravilnik o načinu imenovanja pravne osebe za
preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov
iz plemenitih kovin s predpisi

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena zakona o izdel-
kih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
ministrica za šolstvo, znanost in šport

P R A V I L N I K
o načinu imenovanja pravne osebe za

preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov
iz plemenitih kovin s predpisi

1. člen
Ta pravilnik določa postopek imenovanja pravne osebe

za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz pleme-
nitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) s predpisi, dodat-
ne zahteve za imenovanje pravnih oseb ter obveznosti ime-
novane pravne osebe.

2. člen
Postopek imenovanja se začne na zahtevo pravne ose-

be (v nadaljnjem besedilu: vložnik zahteve). Zahteva se vloži
na Uradu Republike Slovenije za standardizacijo in meroslo-
vje (v nadaljnjem besedilu: urad). Zahtevi je pravna oseba
dolžna priložiti naslednjo dokumentacijo:

– veljavno akreditacijsko listino v skladu s standardom,
ki vsebuje splošne zahteve za preskusne laboratorije in stan-
dardom za kontrolne organe ali poročilo o usposobljenosti,
ki je bila preverjena po pravilih akreditacije v skladu s stan-
dardom, ki vsebuje splošne zahteve za preskusne laborato-
rije in standardom za kontrolne organe,

– svoje tehnične in kadrovske zmogljivosti ter lokacije,
na katerih se izvajajo naloge ugotavljanja in potrjevanja skla-
dnosti izdelkov,

– originalni izpisek iz sodnega registra,
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– zadnjo potrjeno verzijo tehnične dokumentacije z opi-
som vseh dejavnosti za ugotavljanje in potrjevanje skladnosti
izdelkov s predpisi smiselno na način kot je to določeno v
pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki
jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih
kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s
predpisi (Uradni list RS, št. 113/00).

3. člen
Direktor urada imenuje tričlansko strokovno komisijo

za ocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: komisija), v kateri
poleg dveh predstavnikov urada, ki imata najmanj visoko
strokovno izobrazbo, kot član sodeluje tudi predstavnik akre-
ditacijske službe.

Komisija poda direktorju urada predlog mnenja o izpol-
njevanju zahtev za imenovanje pravne osebe na podlagi
proučitve dokumentacije iz prejšnjega člena in ocenjevalne-
ga obiska pri vložniku zahteve.

Pri izdelavi predloga mnenja komisija posebej oceni
usposobljenost vložnika zahteve za imenovanje v skladu z
zahtevami predpisov o izdelkih iz plemenitih kovin.

4. člen
Na podlagi mnenja komisije iz prejšnjega člena določi

direktor urada predlog imenovanja in ga posreduje ministru,
pristojnemu za izdelke iz plemenitih kovin (v nadaljnjem be-
sedilu: minister), ki izda odločbo o imenovanju. V odločbi o
imenovanju se podrobneje določijo obveznosti imenovane
pravne osebe.

Vložniku zahteve, ki svojo usposobljenost izkaže z akre-
ditacijsko listino, se izda odločba najdlje do konca veljavno-
sti akreditacijske listine.

Vložniku zahteve, ki svojo usposobljenost izkaže s po-
ročilom o usposobljenosti, se izda odločba najdlje za štiri
leta.

Odločba o imenovanju se lahko podaljša, če vložnik
zahteve predloži veljavna dokazila iz 2. člena tega pravilnika.

5. člen
Imenovana pravna oseba lahko del nalog, ki morajo biti

natančno določena, odda podpogodbeniku, če le-ta lahko
izkaže usposobljenost za izpolnjevanje predpisanih zahtev
kot izhaja iz 2. člena tega pravilnika. Oddane naloge morajo
dopolnjevati aktivnosti, ki jih opravlja imenovana pravna ose-
ba, in z njimi tvoriti nedeljivo celoto. Imenovana pravna ose-
ba je dolžna ugotoviti usposobljenost podpogodbenika, o
tem voditi zapise ter prevzeti popolno odgovornost za njego-
vo izvedeno delo.

Imenovana pravna oseba mora voditi evidenco podpo-
godbenikov in nalog, ki jim jih je oddala.

6. člen
Imenovana pravna oseba je dolžna tisti del svojega

delovanja, ki se nanaša na imenovanje, izvajati v skladu s
pisnimi navodili urada.

Z navodili iz prejšnjega odstavka se zagotavlja, da ime-
novana pravna oseba izvaja preskušanje in označevanje iz-
delkov na enakovreden način kot urad.

Imenovana pravna oseba je dolžna slediti in se prilaga-
jati tehničnemu razvoju na področju preskušanja in označe-
vanja izdelkov. Na zahtevo urada je imenovana pravna ose-
ba dolžna sodelovati v medlaboratorijskih primerjavah.

7. člen
Imenovana pravna oseba je dolžna posredovati uradu

trimesečna in letna poročila o opravljenem delu v skladu z
navodili urada.

Imenovana pravna oseba je dolžna dovoliti uradu do-
stop do vseh podatkov, ki so povezani z izpolnjevanjem
zahtev za imenovanje ter dostop do vseh prostorov, kjer se
izvaja preskušanje in označevanje izdelkov.

Imenovana pravna oseba je dolžna najmanj 5 let po
ugotovitvi skladnosti izdelkov hraniti vse zapise preskusnih
rezultatov v okviru dejavnosti, ki se nanaša na imenovanje.

8. člen
Imenovana pravna oseba je dolžna nemudoma pisno

obvestiti urad o vseh spremembah, vezanih na imenovanje,
ki bi lahko vplivale na preskušanje in označevanje skladnosti
izdelkov s predpisi.

V primeru sprememb iz prejšnjega odstavka, ki nimajo
za posledico neizpolnjevanja pogojev za imenovanje, mini-
ster na predlog urada izda odločbo, s katero dopolni oziro-
ma spremeni prvotno odločbo o imenovanju.

9. člen
Urad izvaja pregled nad tistim delom pravnih oseb, na

katerega se imenovanje nanaša. Pregled se izvede istoča-
sno kot redni nadzor, ki ga opravlja akreditacijska služba po
postopkih akreditiranja oziroma ekvivalentnih postopkih v
skladu z zakonom o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99).

Urad lahko izvede pri imenovani pravni osebi izredni
pregled, če obstaja utemeljen dvom o pravilnosti delovanja
pravne osebe, na katerega se imenovanje nanaša. Po potre-
bi lahko v izvedbo izrednega pregleda urad vključi akredita-
cijsko službo.

Imenovana pravna oseba je dolžna poravnati strošek
pregleda na način in v višini kot je to določeno v uredbi o
stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz ple-
menitih kovin (Uradni list RS, št. 97/00) za dobavitelje, ki
sami zagotavljajo skladnost izdelkov s predpisi.

10. člen
Če urad pri pregledu ugotovi, da imenovana pravna

oseba ne dela v skladu s predpisi ali da ne izpolnjuje več
zahtev za imenovanje, določi rok, v katerem je imenovana
pravna oseba dolžna ugotovljene pomanjkljivosti odpraviti.

Urad predlaga ministru razveljavitev odločbe o imeno-
vanju v primeru, da so bile pri pregledu ugotovljene hujše
pomanjkljivosti ali če imenovana pravna oseba v določenem
roku ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-13/00
Ljubljana, dne 26. marca 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

1619. Navodilo o načinu označevanja izdelkov iz
plemenitih kovin

Na podlagi 21. člena zakona o izdelkih iz plemenitih
kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja ministrica za šolstvo,
znanost in šport
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N A V O D I L O
o načinu označevanja izdelkov iz plemenitih

kovin

1. člen
To navodilo določa način označevanja izdelkov iz ple-

menitih kovin (v nadaljnjem besedilu: izdelki) z vtisom ozna-
ke skladnosti, ki ga izvajata Urad Republike Slovenije za
standardizacijo in meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad)
ali pravna oseba, ki jo na podlagi 16. člena zakona o izdel-
kih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) imenuje
minister, pristojen za izdelke iz plemenitih kovin.

2. člen
To navodilo se smiselno uporablja tudi za označevanje

izdelkov z znakom v obliki črke »S«, ki ga dobavitelj, ki
vzdržuje predpisano tehnično dokumentacijo, uporablja na
podlagi 6. člena odredbe o znaku dobavitelja (Uradni list
RS, št. 97/00).

3. člen
Izdelki se označujejo ročno ali z laserskim graviranjem.

Z laserskim graviranjem se označujejo izdelki, ki so tako
drobni ali občutljivi, da jih ni mogoče označiti ročno.

4. člen
Izdelki se predložijo v označitev z oznako skladnosti

kot končni izdelki.
Dobavitelj lahko predloži v označitev tudi izdelek, kate-

rega oblika ni popolnoma dokončna. Če ima izdelek več
delov, ki še niso sestavljeni, morajo biti v označitev predlo-
ženi vsi njegovi sestavni deli. Po dokončanju izdelka je do-
bavitelj dolžan izdelek predložiti na vpogled uradu ali pravni
osebi iz 16. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin.

5. člen
Izdelki, ki imajo predpisane oznake, se označijo z oz-

nako skladnosti. Izdelek je lahko označen samo z eno ozna-
ko skladnosti.

Na izdelke, ki so sestavljeni iz različnih zlitin ali različnih
čistin iste plemenite kovine, pa med njimi ni jasno razpoz-
navne meje ali razlike, se oznaka skladnosti vtisne na tisti
del zlitine plemenite kovine, ki je najmanj plemenita. Če je
meja med zlitinami jasno razpoznavna, se oznaka skladnosti
vtisne na sestavni del iz plemenite zlitine, ki po masi v
izdelku prevladuje. Če je masa vseh zlitin v izdelku enaka, se
oznaka skladnosti vtisne na sestavni del iz najmanj plemeni-
te zlitine.

Na izdelke, ki so sestavljeni iz različnih zlitin različnih
plemenitih kovin, pa med njimi ni jasno razpoznavne meje ali
razlike, se oznaka skladnosti vtisne na tisti del zlitine pleme-
nite kovine, ki je najmanj plemenita. Če je meja med zlitina-
mi jasno razpoznavna, se oznaka skladnosti vtisne na se-
stavni del iz plemenite zlitine, ki po masi v izdelku prevladu-
je. Če je masa vseh zlitin v izdelku enaka, se oznaka skla-
dnosti vtisne na sestavni del iz najmanj plemenite zlitine.

6. člen
Izdelki, ki so sestavljeni iz delov iz plemenitih kovin in

delov iz drugih materialov, se označijo z oznako skladnosti
na delu iz plemenite kovine na način, ki je določen v prejšn-
jem členu.

Neplemeniti kovinski deli izdelka se označijo z oznako
“metal”. Namesto oznake “metal” je lahko na neplemenitem
kovinskem delu izdelka vtisnjena tudi kemijska oznaka ali
ime neplemenite kovine.

7. člen
Oznaka skladnosti se na izdelke vtisne poleg znaka

dobavitelja in znaka čistine.
Na izdelke se oznaka skladnosti vtisne na glavni del

izdelka oziroma na za to predpisan del, določen v seznamu
izdelkov, ki je v prilogi 1 in je sestavni del tega navodila.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se lahko
oznaka skladnosti vtisne tudi na drug del izdelka, če je tako
bolj vidna.

8. člen
Na zahtevo dobavitelja se lahko izdelki označijo tudi v

delovnih prostorih dobavitelja.
V delovnem prostoru mora biti v ta namen naslednja

oprema:
– stroj za označevanje izdelkov s potrebnim pomožnim

orodjem za upravljanje stroja,
– pripomočki za označevanje izdelkov,
– tehtnica točnostnega razreda II, preskusni razdelek

najmanj 0,1 g,
– priročna blagajna za shranjevanje oznak skladnosti,
– miza za označevanje.

9. člen
Med označevanjem izdelkov smejo v delovni prostor

vstopiti samo delavci, ki opravljajo dela v zvezi z označeva-
njem izdelkov.

V delovnem prostoru ne smejo biti predmeti, ki niso
nujno potrebni pri označevanju izdelkov.

Med označevanjem izdelkov ni dovoljeno opravljati no-
benega drugega dela, razen če je označevanje del proizvo-
dnega procesa.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se prenehata uporab-

ljati pravilnik o načinu preskušanja in žigosanja predmetov iz
plemenitih kovin (Uradni list SFRJ, št. 30/82, 2/88 in
85/00) in pravilnik o tehničnih pogojih za preskušanje in
žigosanje predmetov iz plemenitih kovin (Uradni list SFRJ,
št. 23/88 in 85/00).

11. člen
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 009-14/00
Ljubljana, dne 26. marca 2001.

Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

dr. Lucija Čok l. r.

Priloga 1

SEZNAM IZDELKOV IZ DRUGEGA ODSTAVKA
7. ČLENA

Broška – oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran
glavnega dela ali na spenjalo.

Denarna sponka – oznaka skladnosti se vtisne na no-
tranjo stran.

Gumb (za srajce, bluze, manšete) – oznaka skladnosti
se vtisne na notranjo stran ali na zapiralo.

Jedilni pribor – oznaka skladnosti se vtisne na ročaj
(držalo).
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Kravatna igla – oznaka skladnosti se vtisne na notranjo
stran glavnega dela.

Medaljon – oznaka skladnosti se vtisne na člen ali na
zapiralo.

Napisna ploščica – oznaka skladnosti se vtisne na
notranjo stran blizu roba.

Obesek – oznaka skladnosti se vtisne na nosilni obroč.
Ogrlica – oznaka skladnosti se vtisne na glavni del ali

žigosno ploščico.
Posoda – oznaka skladnosti se vtisne na rob.
Prstan:
– oznaka skladnosti se vtisne na notranjo stran krožne-

ga dela,

1620. Seznam zdravil, za katera so bile od 13. 3. 2001
do 5. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju
dovoljenja za promet

Na podlagi  26. in 28. člena zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99) objav-
lja Urad Republike Slovenije za zdravila

S E Z N A M
zdravil, za katera so bile od 13. 3. 2001

do 5. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju
dovoljenja za promet

– (poročni) – oznaka skladnosti se vtisne na notranjo
stran.

Tobačna doza – oznaka skladnosti se vtisne na dno ali
na pokrov.

Uhan – oznaka skladnosti se vtisne na zapiralo ali na
zatik.

Ura – oznaka skladnosti se vtisne na pokrov ure in na
spenjalo zapestnice. Če oznake na pokrovu ni mogoče vti-
sniti, se le-ta vtisne le na spenjalo zapestnice.

Verižica in zapestnica – oznaka skladnosti se vtisne na
zaključni obroček ali žigosno ploščico ali zapiralo.

Vžigalniki – oznaka skladnosti se vtisne na dno.
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Št. 512-18/01-137
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Urad Republike Slovenije za zdravila
Nada Irgolič, mag. farm., spec. l. r.

Direktorica
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1621. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet

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

S E Z N A M
zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet
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1622. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Ura-
dni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zade-
ve objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov

za zaposlene v državni upravi

Od 3. aprila 2001 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 10.147 SIT;
– študentom 20.776 SIT,
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 51.004 SIT;
– za 20 let delovne dobe 76.507 SIT;
– za 30 let delovne dobe 102.009 SIT;
3. kilometrina 52,83 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 26,41 SIT;

5. terenski dodatek 873 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/01-7
Ljubljana, dne 3. aprila 2001.

Rado Bohinc l. r.
Minister

za notranje zadeve

BANKA SLOVENIJE

1623. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 16. do 22. 4. 2001

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

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

okolje v obdobju od 16. do 22. 4. 2001

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

A AGATON D.O.O. RIBNICA 02321-0015807949
ACRON, BLEJSKA DOBRAVA D.O.O. 07000-0000015028
AEB D.O.O. 03179-1061178848
AGENCIJA ZA VARNOST D.O.O. 03155-1007505753
AGENCIJA ZA VARNOST D.O.O. 02980-0011812626
AGROEVROTRADE D.O.O. 03122-1012640125
ALAN KRANJ D.O.O. 03138-1008466013
ALTRAK D.O.O. 05100-8000056439
AMS D.O.O. 05100-8010030180
APLUS D.O.O. 03128-1010878214
AQUASAN LJUBLJANA D.O.O. 06000-0061583853
AQVATRADE D.O.O. 03118-1010342003
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

ARCONT IP D.O.O. 03122-1061070964
ART WAN D.O.O. ŠEMPETER 06000-0145899066
ARTS D.O.O. RIBNICA 02321-0010763755
AS INŽENIRING D.O.O. 11970-0012785018
AŠA D.O.O. 11971-0012658772
ATENA D.N.O. 05100-8010031053
ATS TRADE D.O.O. 02042-0016632055
AVTO-CLUB D.O.O. 02312-0019856976
AVTO-HIT D.O.O. 11970-0012546689
B.B.-PODJETJE ZA VZDRŽEVANJE,

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
IN REKONSTRUKCIJE D.O.O 02036-0016560569

BAJUMA D.O.O. 05100-8010030665
BALINARSKO DRUŠTVO JAGODJE 10100-0029029282
BATISTIČ & J D.O.O. ŠEMPETER 04750-0000188134
BENGSON D.O.O. 04515-0000183353
BENIGAR D.O.O. 03138-1008488129
BERK D.O.O. 11971-0012058051
BIMI D.O.O. 02033-0016540249
BIRO M D.O.O. 02085-0010752718
BOEX D.O.O. 02054-0014847637
BOVIN D.O.O. 02022-0012988260
BUMING D.O.O. 10100-0029003286
CAR PLUS D.O.O. 05100-8010028337
CAREX D.O.O. PREBOLD 06000-0071947139
CARPEDIEM TRG. STOR. D.O.O. 02241-0052430242
CAVA 2000 10100-0029028215
CESTA VARAŽDIN D.D. 03182-1012155580
CIKLA PROM D.O.O. 04515-0000175593
ČRANS D.O.O. 04515-0000183741
D & G D.O.O. 02010-0012108864
D.I.P.A.N. D.O.O. 03135-1012844934
DADO D.O.O. ŠENTJUR 06000-0111524303
DANA D.D. 11970-0014511909
DANICA BABNO POLJE D.O.O. 02028-0011567789
D-BARTOL D.O.O. 10100-0029030834
DOMOPREMA BOBNAR D.O.O. 02034-0017519027
DR. TABORNIKOV ROD SREBRNIH

KRTOV IDRIJA 04752-0000146423
DREVI D.O.O. 03131-1005860936
DRUŠ. ZA BOJ PROTI SLAD. BOLEZNI 04102-0000178758
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

KS DRAMLJE 06000-0073192716
EC D.O.O. 30000-0080067037
ECOWASH D.O.O. 10100-0029030737
EDISONTRADE CO D.O.O. 10100-0011076910
EGMONT D.O.O. LJUBLJANA 29000-0001858862
EKOJED D.O.O. 02010-0010060515
ELBA D.O.O. 03118-1005895232
ELKOPLEJ D.O.O. TOLMIN 04753-0000184883
ELRAD IINERNATIONAL D.O.O. 02922-0010712675
EMAR-INC D.O.O. 10100-0000058486
ERPO D.O.O. 25100-9703924196
EUROTRADE D.O.O. 27000-0000020742
EVROSUL D.O.O. 04750-0000187843
FANOR D.O.O. 02045-0015771712
FELINA D.O.O. 02010-0012678060
FERJANČIČ D.O.O. 04751-0000182944
FIEGL D.O.O. 14000-0537290939
FIF D.O.O. 10100-0029030155
FILOTEC D.O.O. & CO K.D. 03100-1012222648
FINTHINK KUTOŠ IN PARTNER D.N.O. 03125-1012405335
FIZATO D.O.O. 05100-8000094664
FLEGIS D.O.O. 03132-1008998255
FUŽINAR D.O.O. VITANJE 06000-0069994238
GEDEON HRASTNIK & CO D.N.O. 04430-0000187227
GERKŠIČ SUHOR D.O.O. 11994-0018706565
GRADBENIŠTVO MARODI D.O.O. 26330-0016756681
GRADIA D.O.O. 05100-8010027949
GRAFOSTIKTISKARNA D.O.O.

ŠENTRUPERT 06000-0103617348
GRAMAR D.O.O. 03121-1012145474
GRE D.O.O. 03135-1010548168

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

HEVIL D.O.O. 10100-0029031610
HIDROINŽENIRING D.O.O. 27000-0000023749
HK ELEKTRONIK D.O.O. & CO K.D. 03100-1012223133
HOLZSCHUH D.O.O. & CO K.D. 03100-1012230117
HOUSING & CO D.O.O. 02922-0016075126
IKOS D.O.O. 10100-0029031125
IMOS INŽENIRING D.D., LJUBLJANA 33000-6664736325
IMOS INŽENIRING D.D., LJUBLJANA 02923-0017375750
IMP INŽENIRING, MONTAŽA,

PROIZVODNJA D.D. 14000-0507794015
IMPAKTA D.D. 05100-8000002320
IMPAKTA D.D. 29000-0001822293
IMPAKTA D.D. 33000-8578658651
IMPAKTA D.D. 02921-0017330937
IMPOL 2000 D.D. 05100-8010030277
IN LINE HOKEJ KLUB MUFLONI 03180-1012424950
INSTALACIJA, D.O.O. KOPER 10100-0029025693
INTEX-BIRO D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0088725035
IRBIS D.O.O. 10100-0029031416
IVEC EXPORT-IMPORT D.O.O. 04515-0000183062
JELEN D.O.O. 02022-0015533928
JERMAN TRADE D.O.O. 03128-1006313685
JERNEJ D.O.O. 24202-9003553702
JEZERSKI HRAM 03115-1012696922
JP KOMUNALA P.O. 03117-1003698134
JR PRODUCT, D.O.O. 02053-0016708049
JUS-KO D.O.O. 02056-0013040235
JUVELA D.O.O. 02032-0020208935
KALKCOM-SMREKAR D.N.O. 24100-9004027307
KARAT D.O.O. RIBNICA 02321-0013525733
KARBO D.O.O. 03158-1012669013
KGZ RIBNICA Z.O.O. 10100-0028110110
KGZ RIBNICA Z.O.O. 02321-0015957232
KIRN D.O.O. 10100-0029031319
KOB D.O.O. ŠENTJUR PRI CELJU 06000-0071954414
KOBARIŠKI MUZEJ D.O.O. 04753-0000184592
KOSTADINOVIČ MINELMONT D.N.O. 05100-8010028143
KOVINOPRODAJA D.O.O. 11971-0015994020
KOZOVC D.O.O. 30000-0003161072
KULTURNO DRUŠTVO ETNO

KARAVANA ŠEMETER 06000-0142581181
KULTURNO DRUŠTVO

PIHALNI ORKESTER LITIJA 02023-0016605729
KURENT D.O.O. 03138-1012591811
KURILNIK NOVO MESTO 11970-0011794745
KZ TREBNJE 10100-0011591689
KZ TREBNJE 19100-0010021706
L.D. TRADE D.O.O. ŽALEC 06000-0508657435
LABCOM D.O.O. 02029-0012320169
LECANA D.O.O. 02312-0015122794
LERAN D.O.O. 11970-0018293551
LESING D.O.O. 12341-0014705772
LOKVANJ OREŠJE D.O.O. 02379-0019712849
LORA D.O.O. 02056-0018338763
LOTAS D.O.O. 02014-0015681372
LOVSKA DRUŽINA APAČE 12341-0018289146
LOVSKA DRUŽINA HUBELJ AJDOVŠČINA 04751-0000156366
LOVSKA DRUŽINA JAKOB 04515-0000187427
LOVSKA DRUŽINA ZABUKOVJE 02379-0014792912
LTH D.D. 24401-9002491210
LUradni listIĆ & CO D.O.O. 10100-0029029379
M DESIGN D.O.O. 02010-0018422691
M.S.RECORDS D.O.O. 04515-0000187136
MACRO STANDARD D.O.O. 17000-0000022250
MADRAS CO D.O.O. 24201-9004175521
MAJBERT D.O.O. 05100-8010030083
MAJO TRADE D.O.O. ŠENTJUR 06000-0099194536
MARECOM IDRIJA D.O.O. 04752-0000178336
MAREX CONTINENTAL D.O.O. 04515-0000188688
MDS JOVANOVIĆ & JAVERNIK D.N.O. 04515-0000179764
MEBLO POHIŠTVO D.O.O. 14000-0533733076
MEBOTEX D.O.O. 10100-0029024141
MEGP D.O.O. 07000-0000044613
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

MELTAL RADO SNEŽIČ D.N.O. 04515-0000188591
MER D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0058785015
METAL TEG D.O.O. 02034-0012870011
METALIA D.O.O. 26330-0013295333
METEOR TRADE D.O.O. 02056-0013647552
METRA CONT D.O.O. 04750-0000188328
MEVI D.O.O. 03115-1012068556
MF CENTER D.O.O. 18309-0010852858
MI – TRGOVINA D.O.O. 07000-0000044225
MIKROBIT D.O.O. 03125-1009861510
MIZARSTVO GUNA D.O.O. 26330-0014137875
MO.JA SEVNICA D.O.O. 03158-1012105734
MOLSON ELEKTRO D.O.O. 02023-0012864827
NOGOMETNI KLUB TURNIŠČE 12347-0010936834
NOVAK SELECTION & CO D.N.O. 03130-1012161135
NOVI SVET D.O.O. 10100-0029031998
OBLAK COMMERCE D.O.O. 03112-1007354891
OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH

ČASTNIKOV RIMSKE TOPLICE 06000-0007420993
OBRTNO PODJETEJE KRANJ D.O.O. 07000-0000008917
ODIS D.O.O. PREBOLD 06000-0061984172
OGRAVANJE GRIČ D.O.O. 03155-1012284167
OSTRŽEK D.O.O. PODRAGA 04751-0000173632
OTORINA D.O.O. 04750-0000171062
PAN TRADING D.O.O. 03154-1012818298
PANKI TIHELJ K.D. 05100-8010030374
PARADIGMA, PROIZ., TRGOVINA

IN STOR.D.O.O. 26330-0015335243
PATON D.O.O. ZREČE 06000-0515137617
PATRING D.O.O. 25100-9700430159
PCA D.O.O. 03100-1009893193
PGD BREG 02023-0010152416
PGD GORNJA RADGONA 12341-0014297693
PGD IVANJE SELO 02026-0017791892
PGD KAPCA 12342-0014385041
PGD NEDELICA 12347-0011459470
PGD PODBLICA 07000-0000044322
PGD RIMSKE TOPLICE 06000-0008033063
PGD ŽITKOVCI 12494-0019225459
PIRC 3P IN OSTALI D.N.O. 02023-0011031139
PKP D.O.O. 11971-0018034803
PLANINSKO DRUŠTVO LAŠKO 06000-0006365730
PLASTIKA FIDLER D.O.O. 04430-0000180825
POANTA D.O.O. 03104-1061082031
POČKAJ POHIŠTVO D.O.O. 03135-1012363135
POLIS D.O.O. 03103-1005687029
POSTOGNA D.O.O. 25100-9700140129
PREVAL D.O.O. 03138-1012688520
PRIMORSKE NOVICE D.O.O. KOPER 10100-0000059165
PRO TRADING D.O.O. 30000-0002883361
PRO-BIT D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0143096348
PROSTOVOLJNO INDUSTRIJSKO

GASILSKO DRUŠTVO LITIJA 02023-0017778556
PROTOTIP CC, IZDEL. STROJEV

IN NAPRAV D.O.O. 26330-0015316425
RAMANAJ & CO. D.N.O. ŠENTJUR 06000-0529074092
RAMDEX 1 D.O.O. 03158-1012658246
REMILEV D.O.O. 10100-0029028603
RESISTEC D.O.O. 03100-1010310681
RESISTEC D.O.O. & CO K.D. 03100-1012284243
REVIS D.O.O. 03150-1012655243
REZBARSTVO ZUPANC D.O.O. 24401-9004291239
RIBIŠKA DRUŽINA 12342-0011618698
RMA D.O.O. 03114-1006058291
ROHAMI D.O.O. 04515-0000187621
RRC D.D. 02922-0018532912
RT – GREGOR D.O.O. 03138-1012509361
S & D D.O.O. 10100-0029030058
SAIVA 3 K D.O.O. 02033-0015795871
SALMAR, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0020075474
SEMENARNA D.D. 19100-0010002597
SEQUOIA D.O.O. 24201-9004175424
SIB-INŠTALACIJE D.O.O. 10100-0029031222

Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

SILVANISA D.O.O. 03115-1012069914
SIND. PODJ. ELEKTRO MB, PODR.

G. RADGONA 12341-0012690306
SIND.TOVARNE MOČNIH KRMIL ČRNCI 12341-0013882145
SINDIKAT AKRIPOL TREBNJE 11971-0011737078
SINDIKAT DELAVCEV ABANKE 05100-8010030859
SINDIKAT ISKRA AVTODELI BOVEC 04753-0000185077
SINDIKAT OSNOVNE ŠOLE PLANINA 06000-0014383944
SINDIKAT PREDILNICE LITIJA 02023-0013536843
SINTEL COMMERCE D.O.O. CELJE 06000-0119901320
SKAT D.O.O. 10100-0000034915
SKLAD ZA IZOB. DEL. PRI SP

SEVPRIM.REGIJE 04751-0000179161
SLABRU D.O.O. 04430-0000181407
SOFTNET D.O.O. 03131-1012558689
SPAR SLOVENIJA D.O.O. 10100-0000054703
SPORTMAESTRAL CLUB D.O.O. 10100-0029028312
SPORTTRADE 2000 D.O.O. 02085-0020308673
STELES D.O.O. 02028-0019522565
STEPP D.O.O. 02028-0013986581
STIK D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0076558907
SVIT INTERIER D.O.O. 03138-1012244842
SYNCOMP, D.O.O. 02085-0014364513
SŽ-PROJEKTIVNO PODJETJE
LJUBLJANA 19100-0010014916
ŠELIH D.O.O. SLOVENKSE KONJICE 06000-0103645963
ŠKOFIJSKO GOSPODARSTVO RAST D.O.O. 24100-9004046125
ŠNK GORNJA RADGONA 12341-0010638659
ŠOKO-PROIZV. TRGOV. PODJETJE D.O.O. 03153-1007097287
ŠPORTNO DRUŠTVO GORNJI GRAD 13426-0014228717
ŠTEFANČIČ & MAJA D.N.O. 10100-0029031513
TAHIRI & COMPANY D.N.O. 11970-0053922718
TARSEL D.O.O. 10100-0029031804
TATEKSTIL D.O.O. 02085-0013542147
TEKAVEC J&Z D.O.O. ČRNOMELJ 11430-0014224865
TEKOS METLIKA D.O.O. 11994-0014926669
TENIS KLUB MELAVC 03117-1012631640
TERME ČATEŽ D.D. 29000-0001915995
TERME ČATEŽ D.D. 02373-0010758297
TERMOSIL D.O.O. 10100-0029030931
TEX D.O.O. 05100-8010028531
TGP OZMEC D.O.O. 03125-1012753565
TIGING D.O.O. 17000-0000032823
TILIA BUČEČOVCI D.O.O. 17000-0000036024
TIMTRADE, D.O.O. 02085-0012334109
TINKO D.O.O. ČRNOMELJ 11430-0015492752
TIPLA D.O.O. 03104-1010400598
TIPOS 1 D.O.O. 04430-0000187033
TIPRO KEYBOARDS D.O.O. 05100-8000024921
TIPRO KEYBOARDS D.O.O. 02922-0012062818
TIPRO KEYBOARDS D.O.O. 03162-1007569139
TISKARNA KALIPSO D.O.O. 03134-1012012044
TIT D.O.O. ČRNOMELJ 11430-0018546797
TMK ČRNCI D.D. 12341-0014730507
TOAZA D.O.O. ORTNEK 02321-0018316660
TOMITRADE D.O.O. SLOVENSKE KONJICE 06000-0104620910
TRD POČITNIŠKA SKUPNOST G. RADGONA 12341-0018462776
TRENČA D.O.O. 07000-0000002903
TRESKA D.O.O. 02056-0019710246
TRI-KONTO D.O.O. 03106-1010972218
TRIVAL GUMBI D.O.O. 02312-0013190845
TROMEJA D.O.O. 03178-1012314953
TRUPI D.O.O. RADEČE 06000-0094706734
TT SPORT D.O.O. GOLNIK 07000-0000013282
UNIKAT D.O.O. 10100-0029031707
URMAR D.O.O. 03103-1012257421
VARNOST MARIBOR D.O.O. 04515-0000188203
VB-NEPREMIČNINE D.O.O. 30000-0003286590
VBS D.O.O. PORTOROŽ 06000-0090457067
VEGA BIT RAČUNAL. IN TRGOVINA D.O.O. 03104-1008663134
VESTA D.O.O. KRANJ 07000-0000044710
VET & PET D.O.O. 02010-0010521265
VIC D.O.O., DOBROVA 02045-0012597387
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Naziv pravne osebe Transakcijski račun v banki

VIDA TRADE D.O.O. 02026-0013948655
VIGRED D.O.O. LAŠKO 06000-0115931304
VINYL ORGANIZIRANJE PRIREDITEV D.O.O. 04802-0000178214
VIPLES D.O.O. 02023-0019931568
VLEK PROIZVOD. IN TRŽENJE

DOBOVA D.O.O. 04802-0000175110
VODOPIVEC TRANSPORT D.O.O. 03130-1061203850
VOGU D.O.O. 33000-3080198228
ZABELI D.O.O. 17000-0000035927
ZAHID, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. 26331-0016861780
ZAVOD VID 05100-8010018831
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV

IN AVTOMEHANIKOV ZGORNJE
SAVINJSKE DOLINE 13426-0020157163

ZUPIN D.O.O. 02312-0020164272
ŽITKO IN LORENČIČ D.N.O. KALOBJE 06000-0103139235

V Uradnem listu RS, št. 22 z dne 29. 3. 2001, stran
2354 je bila za pravno osebo LIKO PRIS D.O.O. objavljena
napačna številka transakcijskega računa (02921-
0020045773). Pravilna številka transakcijskega računa se
glasi: 02922-0020045724.

V Uradnem listu RS, št. 22 z dne 29. 3. 2001, stran
2354 je bila za pravno osebo LIKO VRHNIKA D.D. objavlje-
na napačna številka transakcijskega računa (02921-
0015392974). Pravilna številka transakcijskega računa se
glasi: 02922-0015392925.

Preklicujemo objavo pravne osebe ILIRIJA D.D. s tran-
sakcijskim računom 07000-0000015707, ki je bila objav-
ljena v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 23. 3. 2001, stran
2123.

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 16. do 22. 4. 2001 so
na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 10. aprila 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1624. Spremembe in dopolnitve notarske tarife

Na podlagi drugega odstavka 107. člena zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94 in
41/95) in na podlagi 4. točke 8. člena statuta Notarske
zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 18/95 in 66/96) je
skupščina Notarske zbornice Slovenije na zasedanju dne
9. 12. 2000 in dne 31. 3. 2001 sprejela

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
NOTARSKE TARIFE

1. člen
V notarski tarifi (Uradni list RS, št. 28/95 in 31/96) se

v prvem odstavku 2. člena besedi »pripada notarju« nado-
mestita z besedama »se obračuna«.

2. člen
V drugem odstavku 3. člena se odstotek zvišanja

»100%« spremeni v »25%«.

3. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če notar sestavi zasebno listino, se obračuna pristoj-

bina po tej tarifi, znižana za eno četrtino.«

4. člen
V tretjem odstavku 9. člena se besedilo »ugotovila za

sklenjeni posel pristojna izpostava RUJP«, nadomesti z be-
sedilom »ugotovil za sklenjeni posel pristojni davčni organ«.

5. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke brez davka na dodano vrednost znaša

90 SIT.«

6. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če pri sestavljanju notarske listine sodelujeta dva no-

tarja, obračuna notar, v katerega pisarni se izvaja notarska
storitev, pristojbino po tej tarifi, drugi notar pa 25% pristojbi-
ne za storitev, pri kateri sodeluje, vendar ne manj kot 50
točk.«

7. člen
Posebni del notarske tarife se spremeni tako, da se

glasi:
»B) POSEBNI DEL

TARIFA
Pristojbine od vrednosti predmeta notarskih listin

Tar. št. 1
(1) Za sestavo notarske listine, ki ne spada v tar. št. 2

do tar. št. 7, znaša pristojbina glede na vrednost predmeta:

Vrednost predmeta Pristojbina
nad točk do točk točk

1.000 150
1.000 5.000 200
5.000 10.000 250

10.000 20.000 300
20.000 35.000 375
35.000 50.000 450
50.000 65.000 525
65.000 80.000 600
80.000 100.000 675

100.000 120.000 750
120.000 160.000 825
160.000 200.000 900
200.000 250.000 975
250.000 300.000 1.050
300.000 350.000 1.125
350.000 400.000 1.200
400.000 450.000 1.300
450.000 500.000 1.400
500.000 550.000 1.500

(2) Pri vrednosti predmeta nad 550.000 točk se za
vsakih začetih 50.000 točk pristojbina zviša za 100 točk,
vendar znaša največ 2.500 točk.
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Tar. št. 2
Za notarski zapis pogodbe o menjavi nepremičnin, po-

godbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja, pogod-
be o dosmrtnem preživljanju, izročilne oziroma preužitkar-
ske pogodbe, darilne pogodbe za primer smrti, gradbene
pogodbe ter mešanega pravnega posla, ki vsebuje bistvene
sestavine dveh ali več različnih pogodb, se odmeri pristojbi-
na po tar. št. 1, zvišana za 1/3, vendar največ 2.500 točk.

Tar. št. 3
Za notarski zapis posodbene pogodbe, pogodbe o

prenosu (cesiji) terjatve, pogodbe o prevzemu dolga, spora-
zuma o odstopu pogodbe, pogodbe o delu, hrambene po-
godbe, zastavne pogodbe, poroštvene pogodbe, pogodbe
o nakazilu (asignaciji) ter pogodbe o prenosu lastninske
pravice na premičninah se odmeri pristojbina po tar. št. 1,
znižana za 1/4, vendar največ 1500 točk.

Tar. št. 4
Za notarski zapis zakupne in najemne pogodbe se

odmeri pristojbina od vrednosti zakupnine ali najemnine za
dogovorjeno dobo, vendar največ za dobo treh let, pri na-
jemnih in podnajemnih pogodbah, ki se nanašajo na stano-
vanjske prostore, pa največ za dobo enega leta. Pristojbina
se obračuna po tar.št. 1, vendar največ 600 točk.

Tar. št. 5
Za notarski zapis mandatne pogodbe oziroma obsež-

nejša pooblastila, ki vsebujejo bistvene sestavine pravnega
posla, oporoke ali volila, za enostranske izjave glede stvar-
nih pravic na nepremičninah (vknjižbena dovoljenja, izbrisna
dovoljenja, dovoljenja za bremen prosti odpis ipd.), se od-
meri 50% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk
in največ 750 točk.

Tar. št. 6
(1) Za notarske zapise gospodarskih pogodb in drugih

pogodb, pri katerih je udeležena pravna oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik, se odmeri pristojbina po tar. št. 1,
zvišana za 50%, vendar največ 2500 točk.

(2) Za zapletene gospodarske pogodbe se odmeri pri-
stojbina po tar. št. 1, zvišana od 100 do 200% glede na
zahtevnost zadeve.

(3) Za notarske zapise gospodarskih pogodb, pri kate-
rih vrednost ni ugotovljiva, znaša pristojbina glede na zahtev-
nost od 500 točk do 1500 točk.

Tar. št. 7
(1) Za sestavo notarskega zapisa družbene pogodbe in

drugih ustanovitvenih aktov po zakonu o gospodarskih dru-
žbah ter po drugih predpisih se odmeri pristojbina po tar. št.
1, zvišana za 100%, vendar najmanj 750 točk in največ
2500 točk; za sestavo statuta delniške družbe se odmeri
pristojbina po tar. št. 1, zvišana za 125%, vendar največ
3.000 točk.

(2) Za sodelovanje notarja pri notarskih storitvah za
družbe in druge pravne osebe po zakonu o gospodarskih
družbah in drugih predpisih se odmeri pristojbina glede na
vrednost osnovnega kapitala družbe, in sicer:

1. za sodelovanje na skupščini delniške družbe, go-
spodarskega interesnega združenja ali zadruge, vključno s
sestavo notarskega zapisnika, znaša pristojbina:

– pri vrednosti osnovnega kapitala
do 500.000 točk 1.500 točk

– pri vrednosti osnovnega kapitala
nad 500.000 točk do 2.000.000 točk 1.800 točk

– pri vrednosti osnovnega kapitala
nad 2.000.000 točk do 5.000.000 točk 2.100 točk

– pri vrednosti osnovnega kapitala
nad 5.000.000 točk do 10.000.000 točk 2.400 točk

– pri vrednosti osnovnega kapitala
nad 10.000.000 točk do 15.000.000 točk 2.700 točk

– pri vrednosti osnovnega kapitala
nad 15.000.000 točk 3.000 točk

2. za sestavo notarskega zapisnika, s katerim notar
potrdi sklepe organov upravljanja ali sklepe edinega družbe-
nika gospodarske družbe (razen delniške družbe) – po tar.
št. 1, vendar najmanj 200 točk in največ 1500 točk; če
notar potrdi samo sklep o spremembi firme in/ali spremem-
bi sedeža družbe, znaša pristojbina 50% pristojbine po tar.
št. 1, vendar najmanj 200 točk in največ 500 točk;

3. za potrditev prečiščenega besedila statuta, družbe-
ne pogodbe ali akta o ustanovitvi družbe znaša pristojbina
50% pristojbine po tar. št. 1, vendar največ 750 točk;

4. za sestavo notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi ali
spojitvi družb ter pogodbe o ustanovitvi gospodarskega inte-
resnega združenja, ustanove in zadruge se odmeri pristojbi-
na po tar. št. 1, zvišana za 100%, vendar največ 3000 točk;
če osnovni kapital gospodarskega interesnega združenja ni
določen, pa znaša pristojbina 1500 točk;

5. za sestavo notarskega zapisa o prevzemu novega
vložka in sestavo izjave o izstopu družbenika iz družbe znaša
pristojbina 200 točk;

6. za sestavo notarskega zapisa pogodbe o odsvojitvi
ali zastavitvi poslovnega deleža se odmeri pristojbina po tar.
št. 1 glede na vrednost osnovnega kapitala družbe, oziroma
glede na pogodbeno vrednost poslovnega deleža, ki se
odsvoji ali zastavi, če je ta višja od nominalne vrednosti
vložka ali dela vložka, ki je predmet odsvojitve, vendar naj-
manj 400 točk;

7. za potrditev knjige sklepov enoosebne družbe z
omejeno odgovornostjo znaša pristojbina 100 točk.

Tar. št. 8
(1) Za overitev podpisa na pogodbi ali drugi listini znaša

pristojbina glede na osnovo za odmero:

Vrednost predmeta Pristojbina
nad točk do točk točk

1.000 10
1.000 5.000 30
5.000 10.000 50

10.000 45.000 75
45.000 80.000 100
80.000 115.000 125

115.000 150.000 150
150.000 185.000 175
185.000 200

(2) Za overitev podpisa na listini, s katero se prenaša
lastninska pravica na motornem vozilu, se odmeri pristojbina
po prvem odstavku te tar. št., vendar največ 50 točk.

(3) Za overitev podpisa na listini, pri kateri vrednost ni
ocenljiva, znaša pristojbina 15 točk.

(4) Za overitev podpisa na pooblastilu, izbrisnem dovo-
ljenju, poroštveni izjavi (razen za poroštva, ki se nanašajo na
prihode tujcev v Republiko Slovenijo ali na bivanje dijakov in
študentov v domovih), na predlogu za zaznambo vrstnega
reda bodoče hipoteke, na vknjižbenem dovoljenju, na do-
datkih k pogodbam, pri katerih se ne spreminja pogodbena
vrednost, ter na listinah, s katerimi se le priznava obstoj,
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izpolnitev ali prenehanje obveznosti (ne glede na vrednost,
če jo te listine navajajo), znaša pristojbina 30 točk.

(5) Če se na listini istočasno overi podpise več oseb,
se za drugi in vsak nadaljnji podpis plača polovica pristojbi-
ne po tej tarifni številki.

Tar. št. 9
Za protest menice ali čeka znaša pristojbina dve tretjini

pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk in največ
1000 točk.

Tar. št. 10
(1) Za potrditev dejstev po 68. členu zakona o notaria-

tu znaša pristojbina 40% pristojbine po tar. št. 1, vendar
najmanj 100 točk in največ 600 točk.

(2) Osnova za odmero pristojbine je premoženjska vred-
nost predmeta, zaradi katerega se dejstva potrjujejo.

Tar. št. 11
Za prevzem, hrambo in izročitev denarja in vrednostnih

papirjev znaša pristojbina pri osnovi za odmero:
1. do 3.000 točk – pristojbina 50 točk,
2. nad 3.000 točk do 10.000 točk – pristojbina za

vsakih pričetih 1.000 točk 20 točk več,
3. nad 10.000 točk do 100.000 točk – pristojbina za

vsakih nadaljnjih 10.000 točk 20 točk več,
4. nad 100.000 točk za vsakih nadaljnjih 50.000 točk–

pristojbina 30 točk več, vendar ne več kot 1.000 točk.

Tar. št. 12
(1) Za popis in cenitev premoženja po določbi

71. člena zakona o notariatu se odmeri 80% pristojbine po
tar. št. 1, vendar najmanj 200 točk in največ 1200 točk.

(2) Poleg pristojbine po prvem odstavku te tarifne
številke se odmeri še pristojbina po porabljenem času, če
traja odsotnost iz pisarne ter popis in cenitev skupaj več
kot eno uro.

Tar. št. 13
Za sestavo zemljiškoknjižnega predloga znaša pristoj-

bina 25% pristojbine po tar. št. 1, vendar najmanj 100 točk
in največ 400 točk.

Pristojbine, določene po porabi časa

Tar. št. 14
Pristojbina po porabi časa znaša za vsake pričete pol

ure dela 50 točk in se odmeri:
1. za sestavo listin, če vrednost predmeta ni znana ali

se je ne da določiti;
2. za notarske storitve, ki jih ni mogoče ovrednotiti po

drugih tarifnih postavkah.

Tar. št. 15
Če za kakšno od naslednjih notarskih storitev ni mogo-

če določiti pristojbine glede na vrednost predmeta, se dolo-
či glede na porabljeni čas po tarifni številki 14, v povečanem
znesku, tako da znaša:

1. za sestavo oporok in drugih odredb poslednje volje
trojno,

2. za sestavo darilnih pogodb, dednih pogodb, premo-
ženjskih pogodb med zakoncema in drugih pogodb četver-
no,

3. za potrjevanje dražb, žrebanj, razprav o ponudbah in
podobnih dejstvih ter za sestavo zapisnikov po 68. členu
zakona o notariatu, če ni mogoče ugotoviti vrednosti pred-
meta, peterno.

Pristojbine v stalnem znesku

Tar. št. 16
Pristojbina v stalnem znesku se odmeri za naslednja

notarska opravila:
1. za potrditev dejstva, da oseba živi (67. člen zakona

o notariatu) – 40 točk;
2. za potrditev časa, ko je bila listina predložena na

vpogled – 40 točk;
3. za overitev izpisov iz družbenih in poslovnih knjig –

za vsako stran 10 točk;
4. za overitev prevoda notarske listine, ki ga je stranka

sama preskrbela (in ga overi notar, ki je hkrati sodni tolmač)
– 100 točk od vsake začete strani prevoda;

5. za izdajo ponovnega odpravka notarske listine –
40 točk;

6. za dovoljenje, da se vpogleda v notarski zapis –
20 točk;

7. za izdajo potrdila o obstoju notarskega zapisa –
20 točk;

8. za overitev prepisa listine – za vsako začeto stran
5 točk.

Tar. št. 17
Za prevzem listin v hrambo, s sestavo notarskega zapi-

snika o prevzemu, znaša pristojbina 150 točk za eno listino
in po 50 točk za vsako nadaljnjo listino.

Pisarniški stroški

Tar. št. 18
Za izdelavo odpravkov notarskega zapisa ter overjenih

prepisov drugih notarskih listin, ki jih je obenem z listino
izdal isti notar, znaša pristojbina za vsako stran 1 točko.

Ostale notarske storitve

Tar. št. 19
Kolikor gre za samostojno storitev, pripada notarju pri-

stojbina tudi za naslednje storitve:
1. ustno pravno svetovanje (razen prve pravne informa-

cije o notarskih storitvah, ki je brezplačna) – za vsake začete
pol ure dela 50 točk;

2. pisna pravna mnenja – za vsake začete pol ure dela
100 točk;

3. obrazloženi dopisi strankam in drugim udeležencem
– za vsako začeto stran 50 točk;

4. kratki dopisi strankam in drugim udeležencem
– 20 točk;

5. pregled zemljiške knjige, zemljiškega katastra in pre-
gled vpisa v sodnem registru družb – za vsake začete pol
ure dela 50 točk;

6. pribava zemljiškoknjižnih izpiskov, mapnih kopij, po-
sestnih listov in izdelava izpiskov iz sodnega registra družb –
za vsak pribavljeni oziroma izdelani izpisek oziroma doku-
ment 20 točk.«

8. člen
Izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije v soglasju z

ministrom, pristojnim za pravosodje, v 30 dneh po uveljavitvi
teh sprememb in dopolnitev določi in objavi prečiščeno
besedilo notarske tarife.
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9. člen
Te spremembe in dopolnitve notarske tarife začnejo

veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slov-
enije.

Notarska zbornica Slovenije
Bojan Podgoršek l. r.

predsednik

Minister za pravosodje mag. Ivan Bizjak je k navedenim
spremembam in dopolnitvam notarske tarife dne 5. 4. 2001
izdal soglasje št. 492-02-1/00 2314.

1625. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec
2001

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) Statistični urad
Republike Slovenije objavlja

K O E F I C I E N T E
rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2001

1. Mesečni koeficient rasti cen industrijskih proizvodov
pri proizvajalcih marca 2001 v primerjavi s februarjem 2001
je bil -0,005.

2. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih od začetka leta do marca je bil 0,024.

3. Koeficient povprečne mesečne rasti cen industrij-
skih proizvodov pri proizvajalcih od začetka leta do marca je
bil 0,008.

4. Koeficient rasti cen industrijskih proizvodov pri pro-
izvajalcih marca v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta
je bil 0,096.

5. Mesečni koeficient rasti cen življenjskih potrebščin
marca 2001 v primerjavi s februarjem 2001 je bil 0,011.

6. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin od začet-
ka leta do marca 2001 je bil 0,026.

7. Koeficient povprečne mesečne rasti cen življenjskih
potrebščin od začetka leta do marca 2001 je bil 0,009.

8. Koeficient rasti cen življenjskih potrebščin marca
2001 v primerjavi z istim mesecem prejšnjega leta je bil
0,089.

9. Koeficient povprečne rasti cen življenjskih potrebščin
od začetka leta do marca 2001 v primerjavi s povprečjem
leta 2000 je bil 0,054.

Št. 941-02-20/2001
Ljubljana, dne 6. aprila 2001.

Tomaž Banovec l. r.
Generalni direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1626. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj
in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje
oziroma posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, de-
javnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99 in 37/00) izdala

O D L O Č B E
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti

organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma

posredovanja turističnih potovanj

naslednjim pravnim  ali fizičnim osebam:

Številka Datum izdaje Vrsta Matična Ime pravne ali fizične osebe
odločbe odločbe licence številka

10128/1 15. 3. 2001 organiziranje 5339561 A & B d.o.o., Ljubljana
10128/2 15. 3. 2001 prodaja 5339561 A & B d.o.o., Ljubljana
10202/1 15. 3. 2001 organiziranje 5517010 Integral Stojna d.o.o., Kočevje
10202/2 15. 3. 2001 prodaja 5517010 Integral Stojna d.o.o., Kočevje
10207 15. 3. 2001 prodaja 5540755 VIDOM d.o.o., Krško
10208/1 15. 3. 2001 organiziranje 5886066 DRUŽINA d.o.o., Ljubljana
10208/2 15. 3. 2001 prodaja 5886066 DRUŽINA d.o.o., Ljubljana
10209/1 15. 3. 2001 organiziranje 5646391 TGT 56 – ODISEJ d.o.o., Kranj
10209/2 15. 3. 2001 prodaja 5646391 TGT 56 – ODISEJ d.o.o., Kranj
10210/1 15. 3. 2001 organiziranje 1358812 PRORELAX d.o.o., Dravograd
10210/2 15. 3. 2001 prodaja 1358812 PRORELAX d.o.o., Dravograd
10212/1 15. 3. 2001 organiziranje 5794510 ARGOSYTOURS d.o.o., Maribor
10212/2 15. 3. 2001 prodaja 5794510 ARGOSYTOURS d.o.o., Maribor
10213/1 15. 3. 2001 organiziranje 1432672 TA Robinson – Matjaž Pavlin s.p., Novo mesto
10213/2 15. 3. 2001 prodaja 1432672 TA Robinson – Matjaž Pavlin s.p., Novo mesto

Št. 16
Ljubljana, dne 4. aprila 2001.

Rika Germ Metlika l. r.
Generalna sekretarka
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OBČINE

LJUBLJANA

1627. Sklep o razpisu prvih volitev v svete četrtnih
skupnosti Mestne občine Ljubljana

Na podlagi 28. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah
(Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95),
ter 19. člena sprememb in dopolnitev statuta Mestne obči-
ne Ljubljana (Uradni list RS, št. 6 /01) izdajam

S K L E P
o razpisu prvih volitev v svete četrtnih skupnosti

Mestne občine Ljubljana

I
Prve volitve v svete četrtnih skupnosti Črnuče, Posavje,

Bežigrad, Center, Jarše, Moste, Polje, Sostro, Golovec,
Rudnik, Trnovo, Vič, Rožnik, Šiška, Dravlje, Šentvid in Šmar-
na gora bodo v nedeljo, dne 17. junija 2001.

II
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za

volilna opravila, se šteje 17. april 2001.

III
Volitve vodi in izvede Mestna volilna komisija.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 1651/01
Ljubljana, dne 10. aprila 2001.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BRASLOVČE

1628. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto
2001

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99) 57. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 20/95, 26/97, 10/98, 74/98, 70/00, 100/00)
29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99
in 124/00) ter 16. in 96. člena statuta Občine Braslovče
(Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je Občinski svet občine
Braslovče na seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Braslovče

za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Braslovče za leto 2001 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Braslovče v letu
2001.

2. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih

zneskih:
I. Bilanca prihodkov in odhodkov Znesek v SIT
1. Prihodki 441,700.542
2. Odhodki 447,902.774
3. Proračunski primanjkljaj (1-2) 6,202.232
II. Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 0
5. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
6. Prejeta minus dana posojila in sprememba
kapitalskih deležev 0
III. Račun financiranja
7. Zadolževanje proračuna 0
8. Odplačilo dolga 0
9. Neto zadolževanje (7-8) 0
10. Zmanjšanje sredstev na računih 6,202.232

Zmanjšanje sredstev na računih se pokrije iz sredstev
na računu, prenesenih iz preteklega proračunskega leta.

3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financira-
nja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo tekoče prihodke, kapitalske prihodke, prejete
donacije in transferne prihodke iz drugih blagajn javnega
financiranja. Na strani odhodkov pa se izkazujejo vsi odhod-
ki, ki zajemajo tekoče odhodke, tekoče transfere, investicij-
ske odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih
vlog.

V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in
zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presež-
kov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov,
presežek izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev
in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu finan-
ciranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrto-
vane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v
proračunskem letu.

4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih, po uporabnikih proračuna, investici-
jah, investicijskem vzdrževanju in drugih namenih.

5. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom pro-

računa, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot
nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
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Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za
namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine
smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v
proračunu predvidena za posamezne namene.

6. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotav-

ljajo:
– sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke.

7. člen
Sredstva za delo uporabnikov se uporabnikom med

letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akon-
tacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.

8. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo meseč-

no glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov
za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest
oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada
Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma
dodatno obremenjenost.

Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljuje-
jo sredstva za prehrano med letom, prevoz na delo, regres
za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitve
šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi
župan in skladno z veljavno zakonodajo.

9. člen
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter investicijske

odhodke se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega
proračuna.

10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financira-

nje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejema-
nju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti zado-
stnih sredstev se zagotavljajo v skladu z 42. členom zakona
o javnih financah.

11. člen
V proračunsko rezervo občine se izloči do 1,5% pre-

jemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno
vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna
za preteklo leto.

Rezerva se uporablja:
– za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim

pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč, kot so:
suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma eko-
loške nesreče, epidemije, živalske kužne bolezni in rastlin-
ski škodljivci,

– za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,

– za kritje proračunskega primanjkljaja.
Sredstva za namene iz prve in tretje alinee se dajejo

praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz druge alineje
pa morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.

O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega
člena odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski
svet s pisnimi poročili.

12. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih

obveznosti za proračun ali zaradi zmanjšanja prihodkov pro-
računa ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lah-
ko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proraču-
na, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in
pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazpore-
di proračunska sredstva. O svoji odločitvi mora župan obve-
stiti občinski svet. Če proračuna ni možno uravnovesiti, mo-
ra župan predlagati rebalans proračuna.

13. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok

občine, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za
proračun, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto
za ta namen.

14. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma

pristojnost uporabnika ali posredovanje uporabnika prora-
čuna, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za
delovanje uporabnika. O povečanju ali zmanjšanju sredstev
odloča župan.

Če uporabnik ali posredni uporabnik med letom prene-
ha delovati in njegovih nalog ne prevzame drug uporabnik,
se neporabljena sredstva prenesejo v proračunsko rezervo
ali se prerazporedijo med druge uporabnike.

15. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine ali se najame posojilo največ 5% sprejetega proraču-
na, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila odloča
župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi naslednji
seji.

16. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgo-

voren župan občine.

17. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih

sprejme občinski svet pod pogoji, ki jih določa zakon.

18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O so-
glasju odloča župan.

Župan odloča tudi o dajanju poroštev za izpolnitev ob-
veznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovite-
ljica je občina, pod pogoji, ki jih določa zakon.

19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni posredovati županu

poročilo o realizaciji programov in o porabi proračunskih
sredstev do konca julija za prvo polletje, do konca februarja
pa za preteklo proračunsko leto predložiti letno poročilo z
obrazložitvami. Vmes pa so tudi dolžni posredovati podatke,
če to zahteva občinski svet ali župan.

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

dnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
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Št. 403-02/03/2001
Braslovče, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

1629. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za
bencinski servis Letuš

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih 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 30. člena statuta Občine Bra-
slovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00) je župan Občine
Braslovče sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi programskih zasnov

za bencinski servis Letuš

I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za ob-
dobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin
srednjeročnega plana Občine Žalec za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine Braslovče – pro-
gramska zasnova za bencinski servis Letuš, ki jo je izdelalo
podjetje VIZURA d.o.o. iz Celja.

II
Programska zasnova se nanaša na izvzem parc. št.

177/1, 180/2, 181 in 183 k.o.Letuš iz 1. kmetijskega
območja in opredelitev v poslovno cono za gradnjo bencin-
skega servisa.

III
Javna razgrnitev programske zasnove za bencinski ser-

vis Letuš se začne naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem
listu RS, na sedežu Krajevnega odbora Letuš oziroma Obči-
ne Braslovče in traja 30 dni. Pisne pripombe in predloge na
javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani in jih
posredujejo na Občino Braslovče. V času javne razgrnitve
osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira
Občina Braslovče in Krajevni odbor Letuš. O datumu in
kraju javne obravnave bo obveščen Krajevni odbor Letuš
naknadno.

IV
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine

Braslovče stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so jih
podale fizične ali pravne osebe na osnutek sprememb in
dopolnitev planskih aktov v času javne razgrnitve, Občina
Braslovče pa poskrbi za pripravo predloga sprememb in
dopolnitev PUP 2.

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

dnem listu Republike Slovenije.

BREŽICE

1630. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 v delu, ki ga opredeljuje usklajen predlog
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Krška vas–Obrežje

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Brežice na podlagi
16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99,
86/99) na 10. izredni seji dne 9. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 v delu, ki ga opredeljuje usklajen predlog

lokacijskega načrta za avtocesto na odseku
Krška vas–Obrežje

1. člen
Splošne in uvodne določbe

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin

– dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in Uradni list RS,
št. 13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98,
10/99, 59/00

– družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 41/87, 8/88, Uradni list RS, št.
13/91, 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 61/98,
10/99, 59/00.

Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana se nanašajo na območje
avtoceste Krška vas–Obrežje na odseku od meje z Občino
Krško do državne meje pri Obrežju vključno z območjem
bencinskih servisev pri Obrežju in območjem mednarodne-
ga mejnega prehoda Obrežje.

2. člen
Spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana

Tekstualni del se spremeni v naslednjih poglavjih:

4.3. Usmeritve za razvoj poselitve
2. člen odloka o spremembah in dopolnitvah prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana, dopol-
njenega leta 1998/II (Uradni list RS, št. 59/00) se dopolni
tako, da se se v tabeli doda

Št. 35003/03/2001
Braslovče, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Braslovče

Dušan Goričar l. r.

Šifra Ime Način urejanja List

B3–67AC Odsek avtoceste Krška vas–Obrežje Lokacijski načrt Kostanjevica 10
in mednarodni mejni prehod Obrežje Samobor 01, 02, 12, 13, 14, 24, 25
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4.4.2 Zasnova poselitve (pod alineo mejni prehodi)
Besedilo 2. člena odloka o spremembah in dopolni-

tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana, dopolnjenega leta 1996/II (Uradni list RS, št. 61/98)
se spremeni tako, da se na koncu drugega odstavka črta
…in bencinskih servisov (Obrežje).

4.4.3.3 Prometna infrastruktura
Besedilo 2. točke 2. člena odloka o spremembah in

dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana, dopolnjenega leta 1996/II (Uradni list RS št.
47/98) se spremeni tako, da se pravilno glasi:

– izgradnja novega izvennivojskega križanja regionalne
ceste R3-675 z avtocesto na območju Obrežja,

– izgradnja izvennivojskega križanja nove lokalne ceste
z avtocesto (povezava gospodarskega terminala I (Obrežje)
in gospodarske cone II (Slovenska vas) s tovornim termina-
lom mednarodnega mejnega prehoda.

Besedilo 3. člena odloka o spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana, dopolnjenega leta 1996/II (Uradni list RS, št. 61/98)
se spremeni tako, da se nova alinea k 2. točki Poglavja
4.4.3.3. pravilno glasi:

V za oskrbo avtoceste se zahodno od Obrežja uredita
oskrbna postaja–sever in bencinski servis Mokrice–jug:

– območje bencinskega servisa na severni strani hitre
ceste H1 se vključi v območje avtoceste in uredi v sklopu
oskrbne postaje Mokrice–sever; izven ograje avtoceste se v
sklopu oskrbne postaje uredi bencinska črpalka za oskrbo
lokalnih prebivalcev;

– območje bencinskega servisa na južni strani hitre
ceste H1 se vključi v območje avtoceste in uredi v bencinski
servis Mokrice–jug.

3. člen
Spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana
Besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za ob-
močje mejnega prehoda Obrežje dopolnjenega 1996/II
(Uradni list RS, št. 61/98) se v 5. členu spremeni tako, da
se celotno besedilo točke 2.15 nadomesti z naslednjim
besedilom.

2.15 Programska zasnova za avtocesto na odseku Kr-
ška vas–Obrežje vključno z mednarodnim mejnim preho-
dom Obrežje

2.15.1 Meja območja
Območje zajema:
– območje avtoceste z vsemi spremljajočimi objekti in

ureditvami (deviacije cest in poti, viadukti, nadvozi, podvozi,
priključka Brežice (Čatež) in Obrežje, vodnogospodarske
ureditve, infrastrukturne objekte in vode, ureditve obcestne-
ga prostora vključno z rekultivacijo zemljišč in rekonstrukcijo
melioracijskih sistemov);

– oskrbni center Čatež–jug, počivališče Čatež–sever,
oskrbna postaja Mokrice–sever, bencinski servis Mokrice–
jug;

– mednarodni mejni prehod Obrežje.
Območje kompleksne gradnje je določeno z upošteva-

njem velikosti zemljišča, ki omogoča gradnjo vseh načrtova-
nih objektov in ureditev ter zajema naslednje parcele:

k. o. Cerina
Trasa avtoceste, priključki, deviacije
Parcele številka 252, 276/3, 276/4, 276/5, 276/6,

276/7, 276/8, 276/13, 276/14, 276/15, 276/16,
276/17, 276/18, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23,
276/24, 276/26, 276/27, 276/36, 276/37, 276/42,

276/43, 276/44, 276/46, 282/2, 282/3, 282/4,
282/8, 282/9, 282/10, 282/11, 282/12, 282/13,
282/15, 282/17, 282/18, 282/19, 282/20, 282/21,
284/1, 284/2, 285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 287/1,
287/2, 288, 289, 290, 313, 316/1, 316/2, 318/2,
319/2, 320/2, 323/1, 323/42, 326/25, 326/26, 329/8,
329/57, 329/58, 329/59, 329/60, 329/61, 329/62,
335/3, 335/10, 335/11, 335/12, 335/13, 335/14,
335/15, 335/16, 335/17, 335/18, 335/19, 335/20,
335/21, 335/22, 335/23, 335/24, 335/25, 335/26,
335/27, 335/44, 335/45, 335/46, 335/47, 335/48,
335/49, 335/50, 335/51, 335/55, 335/56, 335/88,
335/89, 335/92, 335/93, 335/98, 335/102, 335/103,
335/104, 335/111, 335/112, 335/115, 335/116,
335/118, 335/119, 335/120, 335/121, 335/122,
335/123, 335/124, 335/126, 335/127, 335/128,
335/129, 335/130, 335/131, 335/132, 335/133,
335/134, 335/135, 335/136, 335/137, 335/138,
335/139, 335/140, 335/141, 335/142, 335/143,
335/144, 335/145, 335/149, 335/150, 335/151,
335/154, 335/155, 335/164, 335/179, 343/1, 343/3,
343/4, 344/1, 344/2, 347/2, 348/1, 348/2, 348/3,
348/5, 350/1, 350/48, 350/49, 355/2, 355/3, 379/2,
379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/8, 379/9,
379/10, 379/11, 379/12, 379/13, 379/14, 379/15,
379/17, 379/18, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22,
379/23, 380/12, 380/13, 380/23, 380/24, 380/26,
380/35, 380/38, 380/40, 381/52, 381/66, 381/67,
381/69, 381/70, 381/72, 381/78, 381/79, 381/80,
381/81, 381/82, 1596, 1596/1, 1596/2, 1596/3,
1596/4, 1596/5, 1596/7, 1598/1, 1598/4, 1598/6,
1599/2, 1602/1, 1602/3, 1603, 1604, 1605/1,
1605/2, 1607, 1608/2, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616.

Elektrika – novo omrežje
Parcele številka 276/13, 276/14, 276/16, 276/20,

276/26, 282/2, 282/9, 282/10, 284/1, 285/1, 285/2,
286/1, 287/2, 288, 289, 290, 313, 323/1, 1602/3,
1603, 1605/1, 1614, 1615/1, 1615/2, 1616.

TT vodi – obstoječe omrežje
Parcele številka 276/3, 276/4, 276/5, 276/6,

276/7, 276/8, 276/14, 276/18, 276/20, 276/21,
276/22, 276/23, 276/24, 276/26, 276/36, 276/37,
276/42, 276/44, 276/46, 282/2, 282/3, 282/9,
282/10, 282/11, 282/17, 282/18, 284/1, 285/1,
285/2, 313, 316/1, 316/2, 318/2, 319/2, 320/2,
326/2, 326/25, 329/60, 329/61, 329/62, 335/48,
335/49, 335/88, 335/111, 335/112, 335/115,
335/116, 335/118, 335/119, 335/120, 335/121,
335/122, 335/123, 335/124, 335/126, 335/127,
335/128, 335/129, 335/130, 335/131, 335/134,
335/136, 335/138, 335/143, 335/144, 335/151,
335/164, 350/49, 379/3, 379/4, 379/11, 379/12,
379/13, 379/15, 379/17, 379/19, 379/20, 379/21,
379/22, 380/14, 380/16, 380/17, 380/18, 380/19,
380/20, 380/21, 380/22, 380/23, 380/24, 380/25,
381/52, 381/64, 381/66, 381/67, 381/68, 381/70,
1596/1, 1598/1, 1602, 1603, 1604, 1605/1, 1605/2,
1607, 1608, 1608/2, 1614, 1615/1, 1616.

TT vodi – novo omrežje
Parcele številka 276/6, 276/7, 276/8, 276/14,

276/15, 276/20, 276/21, 276/22, 276/23, 276/24,
276/26, 276/36, 276/37, 276/42, 282/2, 282/9,
282/10, 282/21, 286/1, 288, 289, 313, 316/1, 316/2,
318/2, 335/131, 379/3, 379/4, 379/7, 379/8, 379/9,
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379/10, 379/11, 379/19, 379/20, 379/21, 379/22,
380/14, 1596/1, 1598/1, 1598/4, 1599/2, 1602/1,
1603, 1605/1, 1607, 1608/2, 1614, 1615/1.

k. o. Čatež
Trasa avtoceste, priključki, deviacije
Parcele številka 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1,

*18/5, *23/1, *23/2, *23/3, *26/2, *28, *31/2, *31/3,
*32/1, 33/2, 33/3, *34, *35, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4,
35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12,
35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/19, 35/21,
35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/26, 35/27, 35/28,
35/29, 35/30, 35/31, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35,
35/36, 35/37, 35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42,
35/43, 35/44, 35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49,
35/50, 35/51, 35/52, 35/53, 35/54, 35/55, 35/56,
35/57, 35/58, 35/31, 36/1, 36/2, 39/1, *40/1, *40/2,
41, 52/1, 52/2, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 53/1, 53/2,
53/3, 60/1, 60/2, 63/2, 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 64/6,
65, 66/2, 66/3, 66/4, 66/5, 66/6, 66/7, 66/8, 67,
68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70/1, 70/2, 70/3,
70/4, 70/5, 70/6, 70/7, 70/8, 70/9, 70/10, 70/11,
70/12, 70/13, 70/14, 70/15, 70/16, 70/17, 70/18,
70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24, 70/25,
71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 71/7, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4,
74/1, 74/3, 74/6, 74/9, 74/10, 74/11, 78, 79/3, 79/4,
80/1, 80/2, 87, 94/3, 99/1, 100, 142, 143, 150/1,
150/3, 150/5, 150/9, 150/10, 150/12, 150/13,
150/14, 155, *157, *158, *160, *162, *187, 208, 218,
1880, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/4, 1882/5,
1882/6, 1882/9, 1882/10, 1882/11, 1883/2, 1883/3,
1883/6, 1883/7, 1883/8, 1883/9, 1883/12, 1883/14,
1883/15, 1885/5, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901.

Kanalizacija – novo omrežje
Parcele številka 70/1, 70/11, 70/12, 70/13, 70/14,

70/17, 70/21, 74/11, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 1882/1,
1882/10, 1897, 1898.

Elektrika – obstoječe omrežje
Parcele številka 27/1, 28/1, 29/1, 30/2, 33/1,

33/2, 52/8, 54/1, 54/2, 54/3, 54/6, 57, 58, 60/1,
145, *163, 1883/8, 1901.

Elektrika – novo omrežje
Parcele številka 2/1, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2,6/1,

*23/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/2, 33/1, 33/2, 35/1, 35/2,
35/3, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11,
35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16, 35/17, 35/22,
35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/29, 35/30, 35/48,
35/50, 36/1, 52/1, 52/8, 53/2, 54/1, 54/2, 54/3,
54/6, 57, 60/1, 60/2, 64/1, 64/2, 64/6, 66/6, 66/8,
70/1, 70/4, 70/6, 70/8, 70/11, 70/12, 70/13, 70/17,
70/18, 70/19, 70/20, 70/21, 70/22, 70/23, 70/24,
74/3, 74/6, 74/10, 79/4, *145, *163, *187, 1882/1,
1882/5, 1882/6, 1882/10, 1883/2, 1883/6, 1883/8,
1883/12, 1897, 1898, 1900, 1901.

TT vodi – obstoječe omrežje
Parcele številka 26/2, 31/2, *31/3, 33/2, 33/7, *34,

35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9,
35/10, 35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16,
35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/28, 35/29,
35/30, 35/32, 35/33, 35/34, 35/35, 35/36, 35/37,
35/38, 35/39, 35/40, 35/41, 35/42, 35/43, 35/44,
35/45, 35/46, 35/47, 35/48, 35/49, 35/50, 35/52,
35/56, 35/57, 36/1, 36/2, 40/2, 52/1, 52/5, 52/7,

52/8, 53/2, 60/1, 60/2, 64/2, 64/4, 64/5, 65, 70/3,
70/9, 70/15, 74/1, 74/3, 74/6, 74/9, 150/5, *157,
*158, 206, 313, 1882/1, 1882/2, 1882/3, 1882/6,
1882/11, 1883/3, 1883/6, 1883/7, 1883/8,
1883/9,1897, 1899, 1900, 1901, 1905.

TT vodi – novo omrežje
Parcele številka *17, *18/1, *18/5, *23/1, 33/2, *34,

35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9,
35/10,35/11, 35/12, 35/13, 35/14, 35/15, 35/16,
35/22, 35/23, 35/24, 35/25, 35/27, 35/29, 35/30,
35/32, 35/33, 35/48, 35/49, 35/50, 35/54, 35/55,
35/56, 36/1, 52/1, 52/8, 53/2, 60/1, 60/2, 70/1,
70/3, 70/4, 70/6, 70/17, 70/18, 70/20, 70/21, 70/22,
70/23, 70/24, 72/1, 72/3, 72/4, 74/3, 74/6, 74/9,
74/10, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 88/1, 91, 94/1, 94/2,
99/1, 100, 150/5, *157, *158, *160, 1882/1, 1882/2,
1882/3, 1882/5, 1882/6, 1882/10, 1882/11, 1883/2,
1883/3, 1883/6, 1883/8, 1883/14, 1897, 1899, 1900,
1901, 1905.

Vodovod – obstoječe omrežje
Parcele številka 66/5, 66/8, 68/1, 68/2, 70/3,

70/4, 70/8, 70/13, 70/15, 70/17, 71/3, 71/4, 72/1,
72/2, 74/1, 74/6, 74/9, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 143,
187, 1882/1, 1882/2, 1882/10, 1882/11, 1897, 1898.

Vodvod – novo omrežje
Parcele številka *16, *31/3, *34, 64/4, 70/1, 70/12,

70/13, 70/17, 70/21, 71/3, 71/4, 72/1, 72/3, 72/4,
101/1, 102/6, 1882/1, 1882/2, 1882/11, 1883/3,
1884/7, 1897, 1898, 1905.

k. o. Krška vas
Trasa avtoceste, priključki, deviacije
1823/1, 1823/2, 1825/1, 1826/1, 1828/3,

1832/19, 1832/21, 1832/23, 1833/1, 1833/2, 1834,
1837/2, 1839, 1840, 1841/1, 1842, 1847, 1848,
3316/1, 3470/2, 3474/1, 4109, 4257, 4258, 4259,
4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4269,
4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277,
4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285,
4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4293, 4294, 4295,
4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4315, 4316,
4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324,
4325, 4326, 4329, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338,
4339, 4340, 4348, 4349, 4350, 4351, 4356, 4357,
4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4379, 4397,
4795.

Elektrika – obstoječe omrežje
4315, 4316, 4317, 4357, 4795.

Elektrika – novo omrežje
4315, 4316, 4317, 4357, 4795.

TT vodi – obstoječe omrežje
4257, 4258, 4259, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265,

4266, 4267, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274,
4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282,
4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4340,
4348, 4349, 4350, 4351, 4356, 4357, 4379, 4397,
4795.

TT vodi – novo omrežje
4257, 4258, 4289, 4357, 4795.
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Vodovod – obstoječe omrežje
4329, 4338, 4339, 4348, 4795.

Vodovod – novo omrežje
4325, 4326, 4329, 4348, 4795.

k. o. Nova vas
Trasa avtoceste, priključki, deviacije
*25, 177/3, 194/1, 194/3, 194/4, 195, 221/2,

221/3, 221/4, 225/3, 226, 231/1, 231/28, 231/30,
231/31, 231/33, 231/62, 2014, 2015, 2111.

Kanalizacija – novo omrežje
221/3, 231/1, 231/31, 231/33, 231/62, 2015.

Elektrika – novo omrežje
213/28, 225/3, 226, 2014, 2015.

TT vodi – obstoječe omrežje
*25, 221/2, 221/3, 225/3, 226, 231/28, 231/31,

231/33, 2014, 2015, 231/28, 231/31.

TT vodi – novo omrežje
*25, 221/3, 225/3, 231/1, 231/31, 231/33, 2015.

Vodovod – obstoječe omrežje
231/1, 231/31, 231/33, 231/62.

Vodovod – novo omrežje
*25, 221/2, 221/3, 223/2, 225/3, 226, 231/28,

231/31, 231/33, 1993/2, 2014, 2015, 2111.

k. o. Velika Dolina
Trasa avtoceste, priključki, deviacije
Parcele številka *97/3, 98/2, *100, *202, 202/8,

202/9, 202/10, 202/15, 202/16, 202/20, 202/25,
202/28, 202/30, 202/50, 202/51, 202/52, 202/53,
202/55, 202/59, 202/74, 202/75, 202/80, 202/82,
202/83, 202/85, 202/86, *220, *226, 234/1, 234/2,
235, 238, 239, 244, *272, *273, *274, *278, 291/3,
291/4, 291/5, 291/6, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10,
291/23, 291/24, 291/25, 291/26, 291/27, 291/28,
291/29, 291/30, 291/31, 291/32, 291/33, 291/34,
291/35, 291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/41,
291/42, 291/43, 291/44, 291/45, 291/46, 291/47,
291/48, 291/49, 291/51, 291/52, 291/53, 291/54,
291/55, 291/56, 291/57, 291/62, 291/63, 291/64,
291/65, 291/66, 291/67, 291/68, 291/69, 291/70,
291/71, 291/72, 291/73, 291/74, 291/75, 291/76,
291/80, 291/81, 291/82, 291/88, 291/89, 291/90,
291/91, 291/92, 291/93, 291/94, 291/106, 291/110,
291/111, 291/112, 291/118, 291/119, 291/120,
291/121, 291/122, 291/123, 291/124, 291/125,
291/128, 291/129, 291/130, 291/131, 291/132,
291/133, 291/134, 291/135, 291/136, 291/141,
291/142, 291/143, 291/144, 291/148, 291/149,
291/151, 291/152, 291/156, 291/157, 291/158,
291/159, 291/160, 291/166, 291/167, 291/168,
291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173,
291/186, 291/187, 291/188, 291/189, 291/190,
291/191, 291/192, 291/193, 291/194, 291/195,
291/196, 291/197, 291/198, 291/203, 293/1, 294,
296/1, 296/2, 296/3, 296/4, 296/5, 297, 299/17,
299/18, 299/19, 299/20, 299/21, 299/24, 299/25,
300/1, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8,
300/9, 300/10, 300/11, 300/12, 300/13, 300/14,
300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20,

300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25, 300/26,
300/27, 300/36, 300/37, 300/38, 300/39, 300/40,
300/41, 300/42, 300/43, 300/44, 300/45, 300/46,
300/47, 300/51, 300/52, 300/55, 300/56, 300/59,
300/63, 300/64, 300/65, 300/66, 300/67, 300/68,
300/69, 300/70, 300/71, 300/72, 300/73, 300/74,
300/75, 300/76, 300/77, 300/78, 300/79, 300/80,
300/81, 300/82, 300/83, 300/84, 300/85, 300/86,
300/87, 300/88, 300/93, 300/94, 300/95, 300/96,
300/97, 300/98, 300/99, 300/100, 300/101,
300/102, 300/103, 300/104, 300/105, 300/106,
300/107, 300/108, 300/109, 300/110, 300/111,
300/112, 300/114, 300/115, 300/116, 300/117,
301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/8, 301/9,
301/10, 301/11, 301/12, 301/13, 301/14, 301/15,
301/16, 301/21, 301/27, 301/28, 301/33, 301/37,
301/38, 301/39, 301/40, 301/45, 301/46, 301/47,
301/48, 301/49, 301/50, 301/51, 301/52, 301/53,
301/56, 301/57, 301/63, 301/65, 301/120, 306/1,
306/2, 307/1, 307/2, 307/3, 308/1, 308/2, 308/3,
308/4, 308/5, 308/6, 308/7, 308/8, 308/9, 308/10,
*316, 325, 330/2, 333, 942/3, 997/1, 997/2, 997/3,
997/4, 997/5, 997/6, 999/1, 999/2, 999/3, 999/4,
1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1000/6,
1001/1, 1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002/1, 1002/2,
1002/3, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1, 1005/2,
1006/2, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6,
1010/7, 1010/8, 1010/9, 1010/10,1010/12, 1010/13,
1010/14, 1010/15, 1010/16, 1010/17, 1010/18,
1010/19, 1010/20, 1010/21, 1010/22, 1010/23,
1013/1, 1013/2, 1014/1, 1014/2, 1015/1, 1015/2,
1015/3, 1015/4, 1026/3, 1026/5, 1042/7, 1045/1,
1045/2, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1048/4, 1050/1,
1050/3, 1050/5, 1050/7, 1050/8, 1061/1, 1061/2,
1064/1, 1064/2, 1073/1, 1073/2, 1073/4, 1073/5,
1075, 1077/1, 1078/1, 1079, 1080/1, 1080/2,
1080/3, 1084/2,1085/1, 1085/2, 1087/1, 1087/2,
1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1089/2,
1089/3, 1090/4, 1090/5, 1090/6, 1093/1, 1093/2,
1094/2, 1094/3, 1096/2, 1096/3, 1099/1, 1099/2,
1099/3, 1099/4, 1100/1, 1100/2, 1102/1, 1102/2,
1102/3, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1107, 1110/1,
1110/2, 1110/3, 1111/1, 1111/2, 1111/3, 1112,
1113, 1114/1, 1114/2, 1114/3, 1114/4, 1114/5,
1117/1, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1118/2, 1119,
1120/1, 1127/1, 1127/2, 1127/3, 1127/5, 1128/1,
1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2, 1129/3, 1130/1,
1130/2, 1131/3, 1132/3, 1132/5, 1133/1, 1133/2,
1133/3, 1133/4, 1135/2, 1135/3, 1135/7, 1136/2,
1137, 1138/1, 1142/2, 1142/3, 1150/2, 1274/8,
1890/30, 1890/31, 1890/35, 1890/67, 1890/69,
1890/70, 1890/96, 1890/97, 1890/122, 1890/123
1890/135, 1890/136, 1891/1, 1891/3, 1891/54,
1891/55, 1891/56, 1891/57, 1891/58, 1891/59,
1891/60, 1891/61, 1891/62, 1891/63, 1891/99,
1894/1, 1894/2, 1894/3, 1894/4, 1894/19, 1894/20,
1894/21, 1897/3, 1904/1, 1906/1, 1907/1, 1911/6,
1913/1, 1913/4, 1914, 1915, 1916, 1917/1, 1918,
1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925/1, 1925/2,
1928, 1929, 1940.

Kanalizacija – obstoječe omrežje
Parcele številka 1045/1, 1045/2, 1914.

Kanalizacija – novo omrežje
Parcele številka *252, *272, 291/38, 291/40,

291/52, 291/61, 291/74, 291/135, 291/137,
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291/148, 291/159, 291/167, 291/168, 291/169,
291/170, 291/171, 291/172, 291/173, 291/186,
291/187, 291/195, 291/197, 999/4, 1001/4, 1003/1,
1005/1, 1045/1, 1045/2, 1118/2, 1127/3, 1891/1,
1911/6, 1914, 1918, 1919, 1921, 1922, 1925/1.

Elektrika – novo omrežje
Parcele številka *220, *226, *275, 288/4, 288/14,

288/62, 291/7, 291/8, 291/9, 291/10, 291/11,
291/12, 291/13, 291/14, 291/15 291/16, 291/19,
291/21, 291/22, 291/33, 291/41, 291/42, 291/43,
291/44, 291/45, 291/46, 291/47, 291/48, 291/49,
291/53, 291/54, 291/55, 291/56, 291/73, 291/75,
291/76, 291/77, 291/78, 291/81, 291/82, 291/83,
291/84, 291/85, 291/86, 291/108, 291/117,
291/120, 291/121, 291/122, 291/123, 291/131,
291/137, 291/139, 291/143, 291/146, 291/150,
291/153, 291/187, 291/188, 291/189, 291/201,
*316, *317, 942/8, 981/3, 981/4, 981/6, 981/9,
981/20, 981/23, 981/26, 996, 1000/1, 1002/1,
1002/2, 1002/3, 1006/1, 1006/3, 1010/1, 1010/2,
1010/3, 1010/4, 1010/5, 1010/6, 1010/7, 1010/8,
1010/9, 1010/10, 1010/22, 1010/23, 1011, 1012,
1048/1, 1048/2, 1050/5, 1083/2, 1084/1, 1084/2,
1091/1, 1091/2, 1092/1, 1093/2, 1094/2, 1094/3,
1133/1, 1133/2, 1274/8, 1890/96, 1890/97, 1904/1,
1913/1, 1914, 1917/1, 1917/4, 1921, 1922, 1925/1.

TT vodi – obstoječe omrežje
Parcele številka 202/28, 202/8, 217, *220, 291/3,

291/37, 291/38, 291/39, 291/40, 291/65, 291/131,
291/135, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168,
291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173,
291/193, 291/194, 291/195, 296/1, 296/2, 296/3,
300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9,
300/10, 300/11, 300/12, 300/36, 300/37, 300/38,
300/39, 300/44, 300/46, 300/47, 300/48, 300/49,
300/51, 300/52, 300/55, 300/56, 300/96, 300/99,
300/100, 300/101, 300/104, 300/108, 300/115,
300/116, 300/117, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4,
301/5, 301/8, 301/9, 301/10, 301/11, 301/12,
301/13, 301/14, 301/15, 301/17, 301/21, 301/27,
301/28, 301/33, 301/36, 301/37, 301/38, 301/39,
301/40, 301/45, 301/46, 301/47, 301/48, 301/52,
301/53, 301/56, 301/57, 301/63, 301/65, 301/120,
307/1, 308/1, 308/2, 997/1, 997/2, 997/3, 997/6,
999/1, 999/4, 1000/1, 1000/2, 1000/3, 1000/6,
1002/1, 1002/2, 1003/1, 1003/2, 1003/3, 1005/1,
1006/2, 1010/10, 1010/16, 1010/17, 1010/18,
1010/19, 1010/21, 1010/22, 1013/1, 1013/2,
1014/1, 1045/1, 1045/2, 1046/2, 1048/1, 1048/2,
1048/3, 1048/4, 1050/1, 1050/3, 1050/5, 1050/7,
1050/8, 1061/1, 1061/2, 1064/1, 1064/2, 1073/1,
1073/2, 1073/4, 1073/5, 1075, 1078/1, 1079,
1080/1, 1080/3, 1082, 1083/2, 1084/2, 1085/2,
1087/1, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1089/2, 1089/3,
1090/2, 1090/3, 1090/4, 1093/1, 1093/2, 1094/2,
1094/3, 1096/2, 1096/3, 1099/1, 1099/2, 1099/3,
1100/1, 1102/1, 1102/3, 1110/2, 1111/1, 1111/2,
1114/5, 1117/1, 1118/2, 1119, 1127/1, 1127/3,
1127/5, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1129/1, 1129/2,
1129/3, 1130/2, 1131/3, 1132/5, 1133/1, 1133/2,
1133/3, 1135/3, 1135/7, 1136/2, 1890/96, 1890/97,
1890/122, 1890/123, 1891/1 1894/3, 1907/1, 1914,
1915, 1917/1, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924,
1925/1, 1929.

TT vodi – novo omrežje
Parcele številka 202/8, 202/28, 202/50, *220,

*226, 291/3, 291/41, 291/53, 291/64, 291/73,
291/76, 291/81, 291/82, 291/121, 291/122,
291/123, 291/131, 291/188, 296/1, 296/2, 296/3,
300/1, 300/2, 300/5, 300/6, 300/7, 300/26, 300/27,
300/36, 300/37, 300/38, 300/39, 300/43, 300/44,
300/45, 300/46, 300/99, 300/100, 300/101,
300/103, 300/106, 300/108, 301/1 301/2, 301/50,
301/57, 308/6, *316, 999/1, 999/2, 999/4, 1001/1,
1001/2, 1001/3, 1001/4, 1002/1, 1002/2, 1002/3,
1003/1, 1005/1, 1010/2, 1010/3, 1010/4, 1010/5,
1010/6, 1010/7, 1010/8, 1010/9, 1010/10, 1010/23,
1013/1, 1042/7, 1045/2, 1046/2, 1048/3, 1048/4,
1050/7, 1050/8, 1061/1, 1064/1, 1073/1, 1073/4,
1073/5, 1075, 1078/1, 1079, 1080/1, 1085/2,
1088/2, 1093/1, 1093/2, 1102/2, 1118/2, 1127/1,
1127/3, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1133/1, 1133/2,
1136/2, 1894/3, 1907/1, 1914, 1915, 1917/1, 1918,
1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925/1, 1929.

Vodovod – obstoječe omrežje
Parcele številka 202/3, 202/30, 202/83, 202/85,

288/4, 291/24, 291/26, 291/28, 291/37, 291/38,
291/39, 291/40, 291/62, 291/68, 291/69, 291/70,
291/71, 291/72, 291/73, 291/90, 291/91, 291/92,
291/94, 291/111, 291/131, 291/132, 291/135,
291/142, 291/144, 291/148, 291/159, 291/167,
291/168, 291/169, 291/170, 291/171, 291/172,
291/173, 291/188, 291/189, 291/190, 291/191,
291/193, 291/194, 291/195, 1925/2.

Vodovod – novo omrežje
Parcele številka 202/9, 202/10, 202/28, 202/83,

202/85, 291/7, 291/24, 291/28, 291/37, ,291/38,
291/40, 291/41, 291/42, 291/43, 291/44, 291/45,
291/46, 291/47, 291/48, 291/49, 291/51, 291/62,
291/72, 291/73, 291/75, 291/76, 291/90, 291/91,
291/92, 291/94, 291/111, 291/120, 291/121,
291/122, 291/123, 291/128, 291/131, 291/132,
291/135, 291/148, 291/159, 291/167, 291/168,
291/169, 291/170, 291/171, 291/172, 291/173,
291/186, 291/187, 291/188, 291/189, 291/190,
291/191, 291/192, 291/193, 291/194, 291/195,
291/196, 291/197, 1894/1, 1925/2.

k. o. Velika Dolina – avtocesta z mejnim prehodom
Obrežje

Trasa avtoceste, priključki, deviacije
Parcele številka 5/1, 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2,

39/3, 40/1, 40/2, 40/3,40/8, 40/9, 40/10, 40/12,
40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17,40/18, 40/20,
40/21, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1, 43/2, 43/3, 44/1,
44/2, 44/3, 45/1, 45/2, 45/3,46/1, 46/2, 46/3, 47/1,
47/2, 47/3, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49/1, 49/2,
49/3, 50/1, 50/2, 50/3, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 52/2,
52/3, 53/1, 53/2, 54, 55, 56, 57, 60/1, 60/2, 61/1,
61/2, 61/3, 64/1, 64/2, 64/3, 66/1, 66/2, 66/3, 66/7,
66/10, 66/11, 66/12, 66/13, 66/14, 66/15, 85, 86/3,
86/4, 86/5, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7,
88/8, 89/1, 89/2, 89/3, 90/1, 91/1, 92/3, 92/5, 94/2,
95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 111, 112, 113, 114,
117, 118/1, 119, 124, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2,
128/3, 130/1, 130/2, 131/1, 131/2, 131/3, 134/1,
134/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2, 135/3, 135/5,
135/6, 135/7, 138/1, 138/2, 138/3, 139/3, 139/4,
142, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 148/1, 148/2,
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148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 152/1, 152/2,
153/1, 155/2, 156/1, 158, 183/1, 185/1, 185/2,
185/3, 190/1, 190/2, 190/3, 1891/4, 1891/5, 1891/9,
1891/10, 1893/4, 1893/6, 1893/7, 1893/8, 1893/11,
1893/13, 1893/17, 1893/18, 1893/19, 1893/20,
1893/21, 1893/22, 1893/23, 1893/24, 1893/25,
1893/26, 1893/27, 1926, 1927/1, 1927/2, 1927/3,
1927/4.

Kanalizacija – novo omrežje
Parcele številka 12/2, 33, 36/2, 37, 39/1, 39/2,

39/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/10, 40/16, 42/1, 43/1,
44/1, 45/1, 46/1, 46/3, 47/1, 47/2, 47/3, 48/1,48/3,
48/4, 49/1, 50/1, 51/1, 52/1, 52/2, 52/3, 53/1, 54,
55, 56, 60/1, 61/1, 61/2, 64/1, 64/2, 66/1, 66/2, 85,
86/3, 86/4, 87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 89/2, 92/3,
94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 128/3, 130/2,
131/1, 131/2, 134/1, 134/2, 134/3, 135/2, 135/5,
135/6, 138/1, 139/3, 143/1, 143/2, 148/1, 148/3,
148/4, 148/5, 148/6, 149, 1891/10, 1893/6, 1893/7,
1893/8, 1893/13, 1893/14, 1893/17, 1893/22, 1926,
1927/4.

Elektrika – novo omrežje
Parcele številka 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3,

40/1, 40/2, 40/3, 40/9, 40/13, 40/15, 40/18, 40/21,
42/1, 43/1, 43/2, 44/1, 44/3, 45/1, 45/2, 46/1, 47/1,
48/1, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/3, 51/2, 51/3, 52/1,
53/1, 54, 55, 56, 60/1, 61/1, 61/2, 61/3, 64/1, 66/2,
66/4, 66/11, 66/12, 66/13, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5,
88/6, 88/7, 88/8, 89/2, 89/3, 92/3, 92/5, 94/2, 95/1,
95/2, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 112, 113, 114, 117,
118/1, 119, 124, 125/1, 125/2, 128/1, 128/2, 128/3,
130/1, 130/2, 131/2, 134/3, 134/4, 135/1, 135/2,
135/3, 135/5, 135/6, 135/7, 138/1, 138/2, 138/3,
143/1, 143/3, 143/4, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4,
148/5, 148/6, 149, 152/1, 153/1, 155/2, 183/1,
185/1, 185/2, 185/3, 190/3, 1891/4, 1891/5, 1891/9,
1893/7, 1893/8, 1893/11, 1893/13, 1893/18,
1893/19, 1926, 1927/2.

TT vodi – obstoječe omrežje
Parcele številka 43/2, 48/5, 124, 125/1, 125/2,

128/2, 128/3, 130/1, 130/2, 131/2, 131/3, 134/1,
134/3, 134/4, 135/1, 135/3, 135/5, 135/6, 135/7,
138/1, 138/2, 138/3, 143/1, 148/1, 148/2, 152/1,
185/1, 190/1, 190/3, 1891/1, 1891/3, 1893/8,
1893/11, 1893/13, 1926, 1927/2.

TT vodi – novo omrežje
Parcele številka 12/2, 36/2, 37, 39/1, 39/2, 39/3,

40/2, 42/1, 43/1, 43/2, 44/1, 45/1, 46/1, 46/2, 46/3,
47/1, 48/1, 48/5, 49/1, 49/2, 49/3, 50/1, 50/2, 50/3,
51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54, 55, 56, 57, 60/1, 66/11,
66/12, 66/13, 66/14, 87/1, 87/2, 88/6, 88/7, 88/8,
89/3, 95/1, 128/3, 130/1, 130/2, 131/2, 134/3,
134/4, 135/1, 135/3, 135/5, 135/6, 138/1, 139/3,
143/2, 148/1, 148/2, 148/4, 148/6, 152/1, 185/1,
190/1, 1891/10, 1893/6, 1893/7, 1893/8, 1893/11,
1893/13, 1893/18, 1893/19, 1926, 1927/1, 1927/3,
1927/4, 1940.

Vodovod – novo omrežje
Parcele številka 12/2, 36/2, 39/1, 39/2, 39/3,

40/1, 40/2, 40/3, 40/14, 40/15, 40/17, 40/18, 40/21,
42/1, 42/2, 43/1, 43/2,43/3, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2,
46/1, 47/1, 48/1, 48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 49/1, 49/2,

49/3, 50/1, 51/1, 51/2, 51/3, 52/1, 53/1, 54, 60/1,
61/1, 64/1, 66/3, 66/7, 66/11, 66/12, 85, 86/3, 86/4,
87/1, 87/2, 88/1, 88/3, 88/5, 88/7, 89/1, 90/1, 91/1,
92/3, 92/5, 94/2, 95/1, 95/2, 96, 97/1, 97/2, 128/1,
128/3, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 134/3, 134/4,
135/3, 135/5, 135/6, 138/1, 139/3, 142, 143/2,
148/1, 148/3, 148/4, 148/5, 148/6, 149, 153/1,
190/1, 1891/9, 1891/10, 1893/6, 1893/7,1893/8,
1893/13, 1893/18, 1893/19, 1926.

Toplovod – novo omrežje
Parcele številka 40/1, 40/3, 40/14, 42/1, 43/1,

44/1, 45/1, 46/1, 47/1,48/1, 49/1, 49/3, 55, 56,
60/1, 60/2, 61/1, 64/1, 66/11, 66/12, 66/13, 87/2,
88/6, 88/7, 88/8, 89/3, 92/3, 94/2, 95/1, 95/2,
1893/7, 1926.

Jarek od čistilne naprave do Save
Parcele številka 1/21, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5,

10/6, 10/7, 10/8, 10/10, 13/29, 13/30, 13/31, 13/32,
13/33, 13/34, 13/35, 13/43, 13/49, 13/50, 13/51,
13/52, 13/55, 13/56, 13/57, 13/58, 13/59, 13/60,
13/61, 13/62, 13/93, 13/94, 13/95, 13/107, 13/109,
13/114, 13/115, 13/120, 13/123, 13/130, 1893/1,
1913/2.

2.15.2 Zasnova organizacije dejavnosti in namenska
raba prostora

Opis posega in prostorska organizacija
Sedanja hitra cesta H1 se razširi v štiripasovno avtoce-

sto z normalnim profilom 26,60. Dograditev je na celotnem
poteku na severni strani sedanje hitre ceste.

Mednarodni mejni prehod Obrežje je vzhodno od na-
selja Obrežje na površinah severno in južno od avtoceste.

Avtocesta prevzema funkcijo sedanje hitre ceste H1.
Na obstoječe in načrtovano cestno omrežje (glavne, regio-
nalne in lokalne ceste) se navezuje prek dveh priključkov
(Brežice in Obrežje).

V funkciji avtoceste ostane sedanji oskrbni center Ča-
tež–jug na južni strani avtoceste, ki se ga ustrezno naveže
na avtocesto.

Prek novega nadvoza nad avtocesto je omogočen do-
voz vozilom s severnega pasu avtoceste (osebna vozila in
avtobusi) do novega parkirišče na platoju oskrbnega centra
Čatež – jug. Vozila s tega parkirišča, ki je fizično ločeno od
sedanjega platoja, lahko nadaljujejo vožnjo izključno v smeri
Ljubljane. Bencinska črpalka za ta vozila ni dostopna.

Med novim parkiriščem in sedanjim platojem je prehod
za intervencijska vozila.

Objekti sedanje oskrbne postaje Čatež–sever se rušijo
zaradi gradnje severnega pasu avtoceste. Na preostalem
delu obstoječega platoja se uredijo parkirni prostori, sanita-
rije in dovozna cesta do nadvoza (povezava s platojem oskr-
bnega centra Čatež–jug).

Bencinski servis Mokrice–jug se uredi v sklopu pri-
ključka Obrežje na sedanji lokaciji bencinskega servisi ob
hitri cesti H1 in ustrezno naveže na avtocesto.

Oskrbna postaja Mokrice–sever se uredi v sklopu pri-
ključka Obrežje na sedanji lokaciji bencinskega servisa ob
hitri cesti H1 in ustrezno naveže na avtocesto. V sklopu
oskrbne postaje je na severnem robu izza varovalne ograje
avtoceste bencinska črpalka za lokalno oskrbo z gorivom.
Dovoz do bencinske črpalke je po novi povezovalni cesti od
priključka Obrežje do gospodarskega terminala Obrežje.

Odsek avtoceste je vključen v odprti cestninski sistem.
Cestninska postaja je izven obravnavanega odseka avtoce-
ste.
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Mednarodni mejni prehod Obrežje (MMP) je razdeljen
na ploščadi na katerih se odvija pretok potnikov in blaga z
nadzorovano policijsko in carinsko kontrolo. Funkcionalna
organizacija celotnega območja je določena na podlagi us-
klajenih programov za izvajanje dejavnosti vseh obmejnih
služb.

Pri izhodu iz države je brezcarinska prodajalna.
Izvoz z avtoceste južni tovorni terminal MMP in uvoz na

avtocesto s severnega tovornega terminala sta vzhodno od
naselja Obrežje. Z nadvozom nove lokalne ceste čez avto-
cesto se povežeta načrtovani gospodarskega terminal I
(Obrežje) in gospodarska cona II (Slovenska vas) s tovornim
terminalom mejnega prehoda.

Namenska raba površin
Poseg v prostor za gradnjo avtoceste in spremljajočih

ureditev obsega približno 125 ha zemljišč, ki so določena v
območju kompleksnega urejanja.

V območje kompleksnega urejanja je zajetih:
– 63 ha kmetijskih zemljišč, od tega približno 53 ha 1.

območja kmetijskih zemljišč
– 2 ha gozdnih zemljišč
– 60 ha stavbnih zemljišč, od tega približno 36 ha

zemljišča sedanje hitre ceste H1, ostala stavbna zemljišča
so delno že namenjena gradnji mednarodnega mejnega
prehoda (približno 5 ha), bencinskim servisom severno in
južno od H1 pri Obrežju (približno 5 ha), delno so namenje-
na ureditvi gospodarskega terminala I Obrežje (približno 5
ha), čistilne naprave (približno 1 ha), ostala stavbna zemlji-
šča so v ureditvenih območjih naselij ter obstoječe promet-
nice in posamezne parcele obstoječih objektov.

Po zaključeni gradnji in sanaciji poškodovanih zemljišč
se izvede nova parcelacija območje kompleksnega ureja-
nja, ki se razmeji na površine izključne rabe avtoceste in
spremljajočih ureditev ter površine kjer je mogoča druga
raba, ki se prilagodi novim razmeram v prostoru (kmetijstvo,
gozd, urbane dejavnosti).

2.15.3 Usmeritve za arhitekturno in krajinsko oblikova-
nje

Objekti
Izdelati je treba kakovostno arhitekturno zasnovo vseh

pomembnejših premostitvenih objektov z upoštevanjem vre-
dnot in urbano-krajinske značilnosti prostora ter vidnost in
bližino objektov kulturne dediščine.

Oblikovanje konstrukcije viadukta Čatež je treba prila-
goditi ureditvi urbanega prostora pod viaduktom. Konstruk-
cijo viadukta Mrtvice (Prilipe) je treba prilagoditi varovanju
območja naravne dediščine. Konstrukcije nadvozov naj bo-
do čim bolj transparentne.

Oblikovanje spremljajočih objektov
Oskrbni center Čatež–jug:
Sedanji plato se proti jugu razširi z novim parkiriščem,

ki je prek nadvoza povezano s severnim pasom avtoceste in
fizično ločeno od sedanjega platoja. Med novim parkiriščem
in sedanjim platojem je le prehod za intervencijska vozila.

Niveleta avtoceste na območju oskrbnega centra bo
znižana glede na niveleto obstoječe ceste za 2-3 m, zato se
izvede novo oziroma ustrezno priključevanje le-tega na avto-
cesto.

Potrebna je rekonstrukcija neustrezno locirane obsto-
ječe bencinske črpalke, ki mora biti v skladu z določili
lokacijskega načrta za avtocesto.

Počivališče Čatež–sever
Objekti sedanje oskrbne postaje Čatež–sever se ruši-

jo, na preostalem delu obstoječega platoja se uredijo sani-

tarije, parkirni prostori za osebna vozila, avto prikolice in
avtobuse ter dovozna cesta prek nadvoza do motela na južni
strani avtoceste.

Možna je ureditev peš dostopa (vrata v ograji) do raz-
gledišča in arheološkega območja na Čateškem griču.

Bencinski servis Mokrice–jug
Lega v vplivnem območju gradu Mokrice pogojuje ka-

kovostno in celovito oblikovanje objektov in ureditev. Tipski
projekti niso dopustni. Pri arhitekturni zasnovi in oblikovanju
objektov bencinskega servisa je potrebno v okviru omejitev,
ki jih narekuje njihova funkcija, določiti proporce objektov,
ki omogočajo optimalno umestitev v prostor ter razmeram v
prostoru primerno oblikovanje ključnih arhitekturnih elemen-
tov, od katerih so najpomembnejše konstrukcije streh in
nadstreškov. Na primeren način in v sozvočju materialov se
oblikujejo strešne konstrukcije, kritine in fasade. Vrsta mate-
rialov, barve in oblike morajo zagotoviti čim manjšo vidno
izpostavljenost v zaledju gradu Mokrice. Pri oblikovanju ob-
jektov in krajinskih ureditvah se upoštevajo usmeritve pristoj-
ne službe za varstvo kulturne dediščine.

Celostna prostorska, arhitekturna in krajinska ureditev
se pridobi z natečajem.

Oskrbna postaja Mokrice–sever
Celostna prostorska, arhitekturna in krajinska ureditev

se pridobi z natečajem s ciljem zagotovitve arhitekturno-
krajinsko enovitega oblikovanja z oskrbno postajo Mokrice–
jug.

Oblikovanje mednarodnega mejnega prehoda Obrežje
(MMP)

Odstranijo se vsi objekti in ureditve sedanjega zača-
snega MMP.

Celostna prostorska, arhitekturna in krajinska ureditev
se pridobi z natečajem.

Krajinska ureditev
Izdelati je treba kakovostne krajinske rešitve oblikova-

nja reliefa, protihrupnih ograj in zasaditev, ki morajo upošte-
vati krajinske značilnosti prostora

Reliefno oblikovanje nasipov in usekov se izvede v
skladu z geološkimi značilnostmi in obstoječo morfologijo
terena in mora zagotoviti skladnost z značilnostmi širšega
prostora.

Vsi protihrupni nasipi se humuzirajo, zatravijo in zasadi-
jo z drevnino tako, da se vizualno čim bolje vključijo v obmo-
čje. Transparetna protihrupna ograja je v vplivnih območjih
kulturne dediščine ter na vidno izpostavljenih odsekih in
objektih.

Nove zasaditve v celotnem območju urejanja naj se v
največji možni meri navezujejo na obstoječo vegetacijo in z
upoštevanjem obstoječih krajinskih vzorcev.

Vodnogospodarske ureditve se izvedejo po načelu so-
naravnega urejanja.

2.15.4 Usmeritve za gradnjo in prestavitev infrastruk-
turnih objektov

Infrastrukturna oprema v območju kompleksnega ure-
janja

Vsa meteorna voda s cestišča avtoceste ter utrjenih
prometnih površin in ploščadi oskrbnih postaj, počivališč in
mednarodnega mejnega prehoda se zbira v ustrezno dimen-
zionirano kanalizacijo do objektov za prečiščevanje.

Odvodnjavanje območij bencinskih servisev mora biti
skladno z ustreznimi predpisi.

Kanalizirana voda z avtoceste se odvaja v zadrževalne
bazene in lovilce olj ter nato v recipiente.
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Za oskbni center Čatež–jug in počivališče Čatež–sever
se zgradi nadomestna tipska čistilna naprava z odvodom
prečiščene vode po obstoječem kanalu v Savo.

Fekalne vode z oskrbne postaje Mokrice–sever in ben-
cinskega servisa Mokrice–jug se vodijo na novo čistilno
napravo Mlake.

Fekalne in onesnažene meteorne vode z območja med-
narodnega mejnega prehoda Obrežje se vodijo na novo
čistilno napravo Mlake.

Za oskrbo spremljajočih objektov na avtocesti in med-
narodnega mejnega prehoda Obrežje (MMP) z vodo se zgra-
di vodovodno omrežje, ki se napaja iz obstoječega vodovo-
dnega omrežja.

Investitor MMP je dolžan zagotoviti dodatne zmogljivo-
sti in izgradnjo tistega dela vodovodnega omrežja, ki je
nujno potreben za oskrbo MMP, v kolikor bo to potrebno na
podlagi izdelanih študij.

Za oskrbo spremljajočih objektov na avtocesti in med-
narodnega mejnega prehoda z električno energijo se zgradi
potrebno število transformatorskih postaj, ki se navežejo na
obstoječe električno omrežje.

Na celotni trasi avtoceste je potrebna ureditev kabel-
ske kanalizacije za klic v sili.

Spremljajoči objekti in mednarodni mejni prehod se
priključijo na obstoječe javno telefonsko omrežje.

Komunalna ureditev v območju kompleksne gradnje se
izvede skladno s predpisi in pogoji upravljalcev infrastruktur-
nih omrežij.

Prestavitve infrastrukturnih vodov
Zaradi gradnje avtoceste in spremljajočih ureditev ter

mednarodnega mejnega prehoda so potrebne prestavitve
vodov oziroma ureditve križanj s cevovodi obstoječega ka-
nalizacijskega omrežja, cevovodi vodovoda, elektičnimi vodi
in telekomunikacijskimi vodi.

Vsa križanja in prestavitve je potrebno izvesti skladno s
predpisi in pogoji upravljalcev. infrastrukturnih omrežij.

2.15.5 Tehnološki pogoji gradnje in omejitve
Način gradnje je treba prilagoditi razmeram v prostoru

ter tako preprečiti poškodbe naravnega in grajenega okolja.
Na poteku trase skozi naseljena območja je z izborom

ustrezne mehanizacije treba preprečiti poškodbe objektov
zaradi tresljajev.

Zaradi gradnje se ne sme poslabšati vodni režim odto-
ka visokih voda, kar se zagotovi z zadostno dimenzionirani-
mi prepusti in ureditvami strug z upoštevanjem prevajanja
stoletne visoke vode.

Pri gradnji avtoceste se zagotovi možnost izvedbe od-
vodnjavanja Čateškega polja in gradnja akumulacije hidroe-
lektrarne Mokrice v kasnejši fazi.

Gradbišče avtoceste je treba organizirati tako, da bo
sedanja hitra cesta H1 ves čas gradnje v funkciji in da bodo
prevozi v največji možni meri potekali po trasi avtoceste.

Trajni viški nevgradljivega materiala se uporabijo pri
ureditvi obcestnega prostora v območju priključkov Brežice
in Obrežje. Dodatna lokacija deponiranja viškov materiala je
možna (na podlagi predhodno sprejetega prostorsko uredi-
tvenega akta) v visokovodni nasip ob reki Krki.

Za gradnjo avtoceste se pridobi kamniti material s stran-
skim odvzemom iz obstoječe gramoznice na levem bregu
Save, gramoznice Boršt in obstoječih kamnolomov v bližini
odseka avtoceste.

2.15.6 Usmeritve za izboljšanje in varovanje okolja
Naravna dediščina
Varovanje naravne dediščine je treba upoštevati v času

gradnje tako, da se prepreči fizični poseg v območja in

poškodbe z gradnjo in obratovanjem. Zagotoviti je treba
naravovarstveni nadzor pri posegih v obrežje reke Krke,
Save in v območju mrtvice pri Prilipah. Po končani gradnji je
treba vzpostaviti prejšnje stanje oziroma izvesti sanacijske
ukrepe.

Pod premostitvami vodotokov se uredijo suhi prehodi
za živali, na lokacijah evidentiranih koridorjev prehajanje
dvoživk in malih živali se uredi varovalna ograja.

Za umik prostoživečih divjih živali pred visokimi vodami
Save na Krškem polju se zunaj zaščitne ograje avtoceste
uredijo otoki z niveleto vozišča avtoceste.

Vodotoki
Vse naravno ohranjene vodotoke oziroma dele vodoto-

kov je treba med gradnjo varovati pred onesnaženjem in
zasipavanjem. Regulacije morajo biti izvedene sonaravno,
po zaključeni gradnji je treba obnoviti obvodno vegetacijo
ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov.

V času gradbenih del je potrebno zagotoviti ukrepe za
zaščito pred onesnaženjem vseh površinskih voda.

Podtalnica
Zaradi gradnje in obratovanja avtoceste in mednaro-

dnega mejnega prehoda se ne sme v ničemer poslabšati
obstoječa kakovost vodnih virov, kar je treba doseči z us-
treznimi gradbenotehničnimi ukrepi, z ustreznim načinom
gradnje ter po izgradnji z ustreznim načinom vzdrževanja.
Ob morebitnem poslabšanju stanja je investitor dolžan zago-
toviti ustrezno sanacijo.

Kmetijska in gozdna zemljišča
Pri gradnji je treba zavarovati kmetijska in gozdna zem-

ljišča pred poškodbami. Poseg na nova zemljišča se omeji
na najmanjše površine, ki omogočajo nemoteno gradnjo in
vzdrževanje ureditev.

Po zaključeni gradnji je obvezna sanacija in rekultivaci-
ja vseh poškodovanih zemljišč.

Z rodovitno plastjo tal, ki jo je treba odstraniti z matične
podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti
racionalno ravnanje in varovanje kakovosti.

Kulturna dediščina
Podrobnejše usmeritve za zaščito arheološke dedišči-

ne določijo pristojne službe na podlagi prehodnih arheolo-
ških raziskav.

Pogoje za oblikovanje objektov, protihrupnih ograj in
drugih ureditev vplivnih območij dediščine določi pristojna
služba za varstvo kulturne dediščine.

Varovanje bivalnega okolja
V poročilu o vplivih na okolje (PVO) je treba določiti

ukrepe za varovanje objektov in območij pred prekomernim
hrupom in ukrepe za varstvo zraka pred prekomernim one-
snaženjem med gradnjo in obratovanjem avtoceste, ki se
upoštevajo v lokacijskem načrtu oziroma pri izvedbi.

Na podlagi monitoringa v času gradnje in obratovanja
avtoceste, ki bo določen v PVO je investitor dolžan izvajati
morebitne potrebne dodatne ukrepe.

Komunalni odpadki na oskrbnih postajah in počivališču
ter na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje se organizi-
rano odvažajo na sanitarno deponijo.

Posebni odpadki na bencinskih črpalkah se ločeno
zbirajo in odvažajo skladno s predpisi.

Odpadki iz fitosanitarnega in veterinarskega objekta ter
hlevov v sklopu mednarodnega mejnega prehoda se obrav-
navajo kot posebni odpadki oziroma se ločeno zbirajo in
odvažajo skladno s predpisi.
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2.15.7 Usmeritve za rabo prostora za obrambo in za-
ščito

Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila
do vseh območij in predpisana preskrba s požarno vodo.

Posebna protipožarna ureditev mora biti pri bencinskih
črpalkah.

Upoštevajo se predpisi o varstvu pred požarom v narav-
nem okolju.

V sklopu prometnih ureditev med mednarodnim mejnim
prehodom in Obrežjem se na severni strani avtoceste uredi
deponija za posebne namene velikosti približno 600 m2.

4. člen
Spremembe in dopolnitve kartografskega dela

in kartografske dokumentacije prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana

Spremeni in dopolni se kartografski del prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana.

Spremenijo se razmejitve namenske rabe v koridorju
avtoceste in na območju mednarodnega mejnega prehoda
na tematskih kartah:

– karta št. 1: Zasnova kmetijstva, gozdarstva in obmo-
čij poselitve, M 1:25.000

– karta št. 12: Zasnova osnovne rabe prostora, M
1:25.000

Območje lokacijskega načrta se označi na tematski
karti

– karta št. 11: Zasnova načinov urejanja prostora, M
1:25.000.

Spremeni in dopolni se kartografska dokumentacija
dolgoročnega in srednjeročnega plana.

Na kartah PKN5 se označi območje kompleksnega
urejanja, spremenijo se razmejitve namenske rabe zaradi
načrtovanega posega v prostor.

Spremenijo se naslednji listi kartografske dokumenta-
cije:

PKN5 Kostanjevica list 10 (v planu list št. 39)
PKN5 Samobor: list 1 (v planu list 40), list 2 (41), list

12 (47), list 13 (46), list 14 (45), list 24 (57), list 25 (58).
Nova sestavina kartografskega dela je programska za-

snova avtoceste in mednarodnega mejnega prehoda, ki vse-
buje:

– list 1: situacija obstoječega parcelnega stanja z mejo
območja kompleksnega urejanja, DKN 1:2.000

– list 2: namenska raba prostora ter usmeritve za obli-
kovanje prostora in varovanje okolja, TTK 1:5000

– list 3: komunalna in energetska infrastruktura, TTK
1:5000.

5. člen
Zaporednost izvajanja

Etape izvajanja kompleksne gradnje so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospo-
darske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov,

– deli trase avtoceste,
– priključki,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omre-

žja in druge deviacije,
– objekti na trasi avtoceste,
– vodnogospodarske ureditve,
– ureditev obcestnega prostora,
– priprava zemljišča za spremljajoče objekte,
– priprava platojev za mednarodni mejni prehod,
– ureditev parkirišč v območju mednarodnega mejne-

ga prehoda.

Etape iz prejšnega odstavka se lahko izvajajo posa-
mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne enote.

Pri določitvi etapnosti gradnje mednarodnega mejnega
prehoda Obrežje je treba upoštevati začasno funkcioniranje
sedanjih objektov do zaključene gradnje novih objektov.

6. člen
Tolerance

Vse načrtovane ureditve in ukrepi se določijo v lokacij-
skem načrtu.

Pri realizaciji določil iz programske zasnove so dopu-
stna odstopanja, če se v nadaljnjem podrobnejšem preuče-
vanju najdejo rešitve, ki so primernejše s prometno tehnič-
nega, okoljevarstvenega in oblikovalskega vidika. Ta odsto-
panja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.

Dopustna so tudi odstopanja v zvezi s posegi na parce-
le, ki so navedene v 3. členu tega odloka, če se pri nada-
ljnjem podrobnejšem projektiranju oziroma pri zakoličbi tra-
se ugotovi, da je zaradi tehničnih in drugih upravičenih razlo-
gov potrebno posegati na širše območje, kot je določeno v
3. členu.

7. člen
Končna določba

Ta odlok začne veljati naslednji dan po uradni objavi.

Št. 352-31/93
Brežice, dne 9. aprila 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

1631. Program priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta mestno jedro Brežice – del
kareja A

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97) in 30. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) župan
Občine Brežice dne 28. 3. 2001 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta

mestno jedro Brežice – del kareja A

1. člen
1. Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določi vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdela-
ti v postopku, izdelava sprememb in dopolnitev ureditvene-
ga načrta mestno jedro Brežice – del kareja A, subjekti, ki
sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obvez-
nosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave
ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta mestno
jedro Brežice – del kareja A temeljijo na ureditvenem načrtu
mestno jedro – Brežice, ki ga je leta 1993 izdelal Savapro-
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jekt Krško (Uradni list RS, št. 27/94) ter so skladne s
planskimi akti občine (Uradni list št. SRS, št. 41/87, 8/88
in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98,
50/98, 61/98, 10/99, 59/00) in se izdelajo v skladu z
veljavno zakonodajo.

Po veljavnem ureditvenem načrtu je predvidena delna
odstranitev dvoriščnega objekta. Z vidika predvidene dejav-
nosti je izražena potreba po ohranitvi obstoječe gradbene
mase. Investitor želi obstoječo klet – tunel, ki je pod objek-
tom od C.P.B. do Vrbine adaptirati in urediti v gostinski
lokal, prav tako želi zgraditi klet nad to kletjo, porušiti dvori-
ščni objekt in zgraditi nadomestnega ter adaptirati obcestni
objekt vse skupaj za potrebe gostinstva.

2. člen
2. Strokovne podlage
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upoštevajo izde-

lane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske
akte občine in za veljavni ureditveni načrt mestno jedro
Brežice, s tem, da se jih preveri in dopolni z ažurnimi podat-
ki in študijami.

Pred izdelavo in v času priprave se izdela še naslednje
strokovne podlage in študije:

– ustrezna geodetska podlaga geodetski posnetek
1:500,

– geološko geotehnična analiza,
– predlog arhitekturno urbanistične ureditve obravna-

vanega območja idejna rešitev,
– statična presoja posega.

3. člen
3. Obseg in vsebina sprememb in dopolnitev izvedbe-

nega načrta
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta mestno

jedro – del kareja A (v nadaljevanju: SD UNMJ-A) obsega del
območja kareja A veljavnega ureditvenega načrta mestno
jedro Brežice.

Območje sprememb in dopolnitev zajema naslednje
parcele št. 673 in 674 k.o. Brežice. Natančna meja obmo-
čja se določi v osnutku SD UNMJ-A na osnovi strokovnih
podlag.

SD UNMJ-A bo (v obravnavanem območju) preveril in
ovrednotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice
za možen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na
obstoječe značilnosti in dejstva v prostoru.

SD UNMJ-A mora biti pripravljen tako, da bo njegov
tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izved-
benih aktov in zakona o varstvu okolja.

4. člen
Pri izdelavi SD UNMJ-A se mora uporabiti in smiselno

upoštevati obstoječi PIN Mestno jedro Brežice (Uradni list
RS, št. 27/94 in 74/97).

5. člen
4. Nosilci v postopku priprave
Naročnik in investitor sprememb in dopolnitev je go-

stinstvo Bernarda Petelinc s.p. Borštnikova 10 Brežice.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev bo izbran s strani

investitorja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtova-
nje in razvoj Občine Brežice.

6. člen
5. Soglasodajalci
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter

soglasja k osnutku sprememb in dopolnitev:
– RS MOP – Uprava RS za varstvo narave, izpostava

Novo mesto
– RS Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za var-

stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško
– RS Ministrstvo za zdravstvo – Zdravstveni inšpektorat

RS, izpostava Krško
– KOP Brežice – kanalizacija, vodovod, cesta
– Elektro Celje – PE Krško
– Telekom Slovenije
– Adriaplin d.o.o. Ljubljana
– KS Brežice
– ZVNKD Novo mesto
– Občina Brežice Oddelek za gospodarske dejavnosti
– Ministrstvo za obrambo, izpostava Brežice.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogo-
je ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku,
se le-ta pridobe v postopku.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu doku-
mentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje
pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.

Na izdelani osnutek SD UNMJ-A morajo soglasodajalci
v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemelje-
no zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da je
soglasje dano.

Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih
pogojev v osnutku sprememb in dopolnitev. Zaradi drugač-
nih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

8. člen
6. Terminski plan
Osnutek sprememb SD UNMJ-A se dostavi strokovnim

službam občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglaso-
dajalcev.

Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka po prejemu osnutka.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku SD UNMJ-A.

Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v
tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno ute-
meljene pripombe in predlogi.

Na dopolnjen osnutek se pridobijo soglasja pristojnih
organov in organizacij, ki so določena v 6. členu, točka 5.

Predlog SD UNMJ-A se posreduje občinskemu svetu v
sprejem.

Po sprejemu na občinskem svetu se predloži 4 izvode
SD UNMJ –A Občini Brežice.

Občina Brežice odlok o SD UNMJ-A objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

7. Končna določba
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 352-66/92
Brežice, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.
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1632. Program priprave za lokacijski načrt za
napajalni plinovod Krško–Brežice in za
spremembo in dopolnitev PIA na območju
plinifikacije Občine Brežice

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93
in 71/93 ter Uradni list RS, št. 44/97) in 30. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je župan
Občine Brežice dne 28. 3. 2001 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
za lokacijski načrt za napajalni plinovod

Krško–Brežice in za spremembo in dopolnitev
PIA na območju plinifikacije Občine Brežice

1. člen
1. Predmet in cilj
S tem programom se podrobneje določi vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdela-
ti v postopku izdelave lokacijskega načrta za napajalni plino-
vod Krško–Brežice in sprememb in dopolnitev PIA na obmo-
čju Občine Brežice, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način
njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti,
roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za
pripravo.

Lokacijski načrt za napajalni plinovod temelji na odloku
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgo-
ročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice v letu
1993 (Uradni list RS, št. 37/94) in se izdela v skladu z
veljavno zakonodajo.

V odloku o spremembah in dopolnitvah SDP in DDP
(Uradni list RS, št. 37/94) na strani 2421 pod Plinovodno
omrežje je predvideno: Za gradnjo plinovoda se bo izdelal
lokacijski načrt v skladu z študijo plinifikacije za območje
občine – za napajalni plinovod.

Na območjih veljavnih prostorsko izvedbenih aktov, kjer
plinifikacija ni predvidena, je pa predvidena s plinifikacijo
Občine Brežice, se izvede sprememba in dopolnitev PIA.

2. člen
2. Strokovne podlage
Pri izdelavi LN in sprememb in dopolnitev se upošteva-

jo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za
planske akte Občine Brežice, s tem, da se jih preveri in
dopolni z ažurnimi podatki in študijami.

Pred izdelavo in v času priprave se izdela še naslednje
strokovne podlage in študije:

– oskrba Brežic z zemeljskim plinom – idejna rešitev.

3. člen
3. Obseg in vsebina LN in sprememb in dopolnitev PIA
Območje LN zajema traso od občinske meje (ta pride

od MRP Drnovo pod hitro cesto proti Cerkljam) do MRP
Brežice center. Natančna meja območja se določi v osnutku
LN na osnovi strokovnih podlag.

Spremembe in dopolnitve PIA pa so predvidene na
območju Cerkelj, Krške vasi, Term Čatež, Brežic in odloka o
PUP za Občino Brežice.

LN in sprememba PIA morajo biti pripravljeni tako, da
bo njihov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, navodilom o
vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih
izvedbenih aktov in zakona o varstvu okolja.

4. člen
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PIA se morajo upo-

rabiti in smiselno upoštevati obstoječi PIA Občine Brežice.

5. člen
4. Nosilci v postopku priprave
Naročnik in investitor LN in sprememb in dopolnitev

PIA je ADRIAPLIN d.o.o. Ljubljana.
Izdelovalec LN in sprememb in dopolnitev PIA bo iz-

bran s strani investitorja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtova-
nje in razvoj Občine Brežice.

6. člen
5. Soglasodajalci
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter

soglasja k osnutku LN:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava za logistiko, Ljub-

ljana
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektor RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat

RS, Območna enota Novo mesto, izpostava Krško
– Občina Brežice, Oddelek za gospodarske javne slu-

žbe in gospodarske zadeve, Brežice
– KS Krška vas
– KS Cerklje ob Krki
– KS Brežice
– KS Šentlenart
– KS Zakot – Bukošek
– Elektro Celje, PE Krško
– Savske Elektrarne
– Telekom Slovenije, Novo mesto
– KOP Brežice
– DRSC, izpostava Novo mesto
– ZVNKD Novo mesto
– DARS, Ljubljana.
Če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev

ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogo-
je ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku,
se le-ta pridobe v postopku.

Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu doku-
mentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje
pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo
sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.

Na izdelani osnutek LN in sprememb in dopolnitev PIA
morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge
pisno izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje
sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih
pogojev v osnutku LN in sprememb in dopolnitev PIA. Zaradi
drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.

8. člen
6. Terminski plan
Osnutek LN in sprememb in dopolnitev PIA se dostavi

strokovnim službam občine po pridobitvi in uskladitvi pogo-
jev soglasodajalcev.

Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka po prejemu osnutka.

V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni,
je organizirana javna obravnava.

Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov k osnutku LN in sprememb in dopolnitev PIA.
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Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v
tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno ute-
meljene pripombe in predlogi.

Na dopolnjen osnutek se pridobijo soglasja pristojnih
organov in organizacij, ki so določena v 6. členu –  točka 5.

Predlog LN in sprememb in dopolnitev PIA se posredu-
je občinskemu svetu v sprejem.

Po sprejemu na občinskem svetu se predloži 4 izvode
LN in sprememb in dopolnitev PIA Občini Brežice.

Občina Brežice objavi odlok o LN in spremembah in
dopolnitvah v Uradnem listu RS.

7. Končna določba
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 353-2/99
Brežice, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

ČRENŠOVCI

1633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črenšovci za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94), 16. člena statuta Občine Črenšovci
(Uradni list RS, št. 18/99 in 92/99) je Občinski svet občine
Črenšovci na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Črenšovci za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Čren-

šovci za leto 2000, ki obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
– skupne prihodke za zagotovljeno

porabo v višini 285,784.000 SIT
– skupne prihodke za druge

namene 11,404.000 SIT
– prihodki od financiranja 3,273.000 SIT
– prihodki od premoženja 1,259.000 SIT
– transferi iz drugih javno-finančnih

institucij 140,394.000 SIT
– ostali lastni prihodki KS 59,334.000 SIT
skupaj vsi prihodki 501,448.000 SIT

2. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Čren-

šovci za leto 2000, ki obsega:
– skupne tekoče odhodke v višini, 196,939.000 SIT
ki se delijo na:
– plače, prispevke in drugi
osebni prejemki 15,767.000 SIT
– materialni stroški 12,478.000 SIT
– tekoči transferi javnim zavodom
in ustanovam 90,997.000 SIT
– drugi transferi 35,549.000 SIT

– subvencije in transferi
v gospodarstvo 41,135.000 SIT
– drugi odhodki 1,013.000 SIT

– investicijske odhodke v višini, 166,819.000 SIT
ki se delijo na:
– investicijske odhodke
za delovanje občine 3,076.000 SIT
– sredstva za investicije na področju
gospodarske infrastrukture 163,743.000 SIT

– investicijski transferi v višini, 36,286.000 SIT
ki se delijo na:
– investicijski transfere javnim
zavodom in ustanovam 36,286.000 SIT
– rezerve 5,719.000 SIT
– odhodki KS 29,034.000 SIT
skupaj vsi odhodki  434,797.000 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb 0 SIT
C) Račun financiranja 0 SIT

3. člen
Izločena denarna sredstva stalne proračunske rezerve

se prenesejo v naslednje proračunsko leto 2001.

4. člen
Presežek vseh prihodkov nad odhodki v višini

66,651.000 SIT se v celoti prenese v dobro poslovnega
sklada Občine Črenšovci.

Št. 136/22-01
Črenšovci, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

1634. Spremembe in dopolnitve statuta Občine
Črenšovci

Na podlagi 64. 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 16. ter 117. člena statuta
Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99 in 92/99) je
Občinski svet občine Črenšovci na 22. seji dne 29. 3.
2001 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 Črenšovci

1. člen
V statutu Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99

in 92/99) se drugi odstavek 25. člena spremeni tako, da se
glasi:

»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen, če zakon ali ta
statut določa drugačno večino. Svet lahko veljavno sklepa,
če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.«

2. člen
Tretje podpoglavje 3. poglavja se spremeni tako, da se

glasi:
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2. Odbori in komisije občinskega sveta

3. člen
27., 28. in 29. členi se spremenijo tako, da glasijo:

»27. člen
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in

odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti;
– odbor za družbene dejavnosti;
– odbor za infrastrukturo in komunalo;
– odbor za turizem.
Stalna delovna telesa štejejo pet članov.
Delovno področje posameznega delovnega telesa ob-

činskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

28. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed

svojih članov in največ polovico članov izmed drugih obča-
nov. Predlog kandidatov za člane pripravi komisija za man-
datna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa vodi član občinskega sveta kot
predsednik.

Prvo sejo delovnega telesa skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru-

žljivo s članstvom v nadzornem odboru ali z delom v občinski
upravi.

29. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega

delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega
sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in
dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa in dru-
gih aktov, za katere je v zakonu ali statutu določeno, da jih
sprejme občinski svet na predlog župana.«

4. člen
32. člen se črta.

5. člen
V prvem odstavku 40.a člena se besedilo »z dvetretjin-

sko večino vseh članov« črta.

6. člen
Za 41. členom se doda novi 41.a člen, ki se glasi:
»Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v

okviru nalog, ki jih opravlja samostojno v skladu s tem statu-
tom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

Krajevna skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v
pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun in odgo-
varja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in
sredstvi s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obvezno-
sti krajevne skupnosti subsidiarno.«

7. člen
V 41.a členu, ki postane 41.b člen se v prvem odstav-

ku doda nova alinea, ki se glasi:
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem

obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo
in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reše-
vanja.

Drugi, tretji in četrti odstavek 41.a člena se črtajo.

8. člen
41.b člen postane 41.c člen in se spremeni tako, da

se glasi:
»Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani

s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Na-
čin izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.
Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s

katerim določi volilne enote za volitve enote za volitve v svet
krajevne skupnosti.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in
konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Funkcija člana sveta je nezdružljiva s funkcijo župana,
podžupana, s članstvom v nadzornem odboru občine ter z
delom v občinski upravi. Določbe zakona in tega statuta, ki
urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega
sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata
člana sveta ožjega dela občine.

Funkcija člana sveta je častna.«

9. člen
8. podpoglavje tretjega poglavja statuta se spremeni

tako, da se glasi:
»Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v ob-

čini.«

Zbor občanov

10. člen
44. člen se spremeni in na novo glasi:
»Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odlo-

čanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska
iniciativa.«

11. člen
45. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občani na zboru občanov:
– obravnavajo pobude in predloge za spremembo ob-

močja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v
zvezi s tem in oblikujejo mnenja,

– obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokal-
ne skupnosti,

– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih
območij,

– predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spre-
membah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,

– opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zako-
nom,

– imenujejo in razrešujejo člane krajevnih odborov,
– dajejo predloge občinskim organom v zvezi s pripra-

vo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom
ter varovanja življenjskega okolja,

– obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odloča-
jo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem
statutom ali odlokom občine ter o zadevah za katere tako
sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora
občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamez-
na zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih
nalog upoštevati.

Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, po-
bud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče
upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v pri-
mernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.
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12. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za

posamezno krajevno skupnost, za posamezno naselje ali
zaselek.

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na
pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na
zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov
v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 10 odstotkov
volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebova-
ti pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo odbor obravna-
va. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo
podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, da-
tum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpi-
se. Župan lahko zahtevo zavrne, če ugotovi, da zahteve ni
podprlo zadostno število volivcev. Sklep z obrazložitvijo se
vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na
seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih
dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

13. člen
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sklic zbora občanov mora vsebovati območje za kate-

rega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter
predlog dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običa-
jen način.«

14. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni

podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenova-
nje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, pre-
dloge, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj
deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je
zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo
glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi tajnik občine,
ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glaso-
valo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbo-
ra. Z zapisnikom zbora občanov tajnik občine seznani ob-
činski svet in župana ter ga na krajevno običajen način
objavi.

Referendum o splošnem aktu občine

15. člen
49. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih,

ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski
svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o
splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisuje-
jo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega od-
stavka razpiše referendum na predlog župana ali člana ob-
činskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva
najmanj 10 odstotkov volivcev v občini in če tako določa
zakon ali statut občine.«

16. člen
50. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali

član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po spre-
jemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po prejemu splošnega
akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo
volivcev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana
pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu
ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

17. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na

katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt ob-
čine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z
objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določ-
be zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upošteva-
nju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splo-
šni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posa-
mezne določbe zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o
katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njego-
vega mandata.

18. člen
Za 51. členom se dodajo novi 51.a, 51.b, 51.c, 51.č,

51.d, 51.e, 51.f, 51.g, 51.h člen, ki se glasijo:

»51.a člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-

duma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih do-
ločbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis refe-
renduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje,
ki naj bo predmet referenduma in obrazložitev.

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referen-
duma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali
svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi
najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime
in priimek, datum rojstva, naslov stalnega bivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za
razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo
predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v
skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z
zakonom in statutom občine, o tem v osmih dneh po preje-
mu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno
neskladnost opravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne
stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem
nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preiz-
kusi upravno sodišče.

51.b člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z

osebnim podpisovanjem.
Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpiso-

vanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referen-
duma in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim orga-
nom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena,
če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zado-
stno število volivcev.
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51.c člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po

sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svet-
nika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s
četrtim odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela
prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet
vrsto referenduma, splošni akt o katerem se bo odločalo
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedi-
lo referendumskega vprašanja o katerem se bo odločalo na
referendumu tako, da se bo obkrožilo »ZA« oziroma »PRO-
TI«, dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska vo-
lilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

51.č člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki

imajo pravico voliti člane občinskega sveta.
Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje

večina volivcev, ki so glasovali.

51.d člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vo-

dijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu
volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih
izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo refe-
rendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posa-
mezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje ob-
činska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na
način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih
aktov občine.

Svetovalni referendum

51.e člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih

vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referen-
dum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za
njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami
tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne za-
vezuje občinskih organov.

Drugi referendumi

51.f člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispev-

kih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z

določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja
referendum ni drugače določeno.

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je
zanjo glasovala večina vseh volivcev v občini oziroma v delu
občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.

Ljudska iniciativa

51.g člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva

izdajo in razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz
pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih or-
ganov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnje-
ga odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referen-
dum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta
občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski
svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej
pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vlože-
ne zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih
organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu
od dne pravilno vložene zahteve.

51.h člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odlo-

čanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo
izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

19. člen
Četrti odstavek 93. člena se črta.

20. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 139/22-01
Črenšovci, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

1635. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Črenšovci

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črenšovci (Uradni
list RS, št. 18/99 in 92/99) je Občinski svet občine Čren-
šovci na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejel

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

Občinskega sveta občine Črenšovci

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Črenšovci (Ura-

dni list RS, št. 69/95 in 33/99) se spremeni 61. člen in se
glasi:

»Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov, razen, če zakon ali
statut določa drugačno večino. Svet lahko veljavno sklepa,
če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.

Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opre-
deljenih glasov navzočih članov izrekla »ZA« njen sprejem.«

2. člen
71., 72., 73., 74., 75. členi se spremenijo tako, da se

glasijo:
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»71. člen
Občinski svet ustanovi stalne ali občasne komisije in

odbore kot svoja delovna telesa. Komisije in odbori občin-
skega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s
tem poslovnikom in aktom o ustanovitvi obravnavajo zadeve
iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu
mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proraču-
na in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

72. člen
Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s

statutom občine, so:
– odbor za proračun, finance in gospodarske dejavno-

sti,
– odbor za družbene dejavnosti,
– odbor za infrastrukturo in komunalo,
– odbor za turizem.
Odbori imajo pet članov.

73. člen
Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti

obravnava predlog proračuna in zaključnega računa ter vse
predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
področju gospodarstva in gospodarskih javnih služb, ki so
občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svo-
je mnenje in občinskemu svetu poda stališče.

Odbor za proračun, finance in gospodarske dejavnosti
obravnava stanje na področju gospodarstva v občini in daje
predloge občinskemu svetu za razvoj gospodarstva v občini.

74. člen
Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predloge

aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju
negospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so občinskemu
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
občinskemu svetu poda stališče.

Odbor za družbene dejavnosti spremlja razvoj predšol-
skega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulturne dejavnosti,
socialne politike v občini in druge zadeve, ki sodijo v pristoj-
nost odbora.

75. člen
Odbor za infrastrukturo in komunalo obravnava vse

predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na
področju infrastrukture, komunale, varstva okolja in gospo-
darskih javnih služb, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda stališče.«

3. člen
Za 75. členom se dodajo novi 75.a, 75.b, 75.c, 75.č

in 75.d člen, ki se glasijo:

»75.a člen
Odbor za turizem obravnava vse predloge aktov in dru-

gih odločitev iz pristojnosti občine na področju turizma in
družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v
sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu
poda stališče.

Odbor za turizem spremlja in daje pobude občinskemu
svetu za razvoj turizma v občini.

75.b člen
Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s skle-

pom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število
članov ter opravi imenovanje.

75.c člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet na pre-

dlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih
občanov, če ta poslovnik ne določa drugače.

Predsednika odbora imenuje občinski svet izmed svo-
jih članov.

Prvo sejo odbora skliče župan.
Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni zdru-

žljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v
občinski upravi.

75.č člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo,

organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove
seje in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v ob-
činskem svetu.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih
zadev po sklepu občinskega sveta, na podlagi dnevnega
reda seje sveta ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano
članom delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovne-
ga telesa, razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina nje-
govih članov in je med navzočimi člani večina tistih, ki so
člani občinskega sveta. Delovno telo sprejema svoje odloči-
tve – mnenja, stališča in predloge z večino glasov navzočih
članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila

tega poslovnika, ki se nanašajo na delo občinskega sveta.

75.d člen
Na sejo delovnega so praviloma vabljeni strokovni de-

lavci, ki so sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih
odločitev občinskega sveta, ki jih določi predlagatelj, lahko
pa tudi predstavniki organov in organizacij, zavodov, podjetij
in skladov, katerih delo je neposredno povezano z obravna-
vano problematiko.«

4. člen
Za 93. členom se doda novo VII/a poglavje, ki glasi

AKTI OBČINSKEGA SVETA z novimi 93.a, 93.b, 93.c, 93.č,
93.d, 93.e, 93.f, 93.g, 93.h, 93.i, 93.j, 93.k, 93.l, 93.m
členi, ki se glasijo:

»93.a člen
Občinski svet sprejema statut občine in v skladu z

zakonom in statutom naslednje akte:
– poslovnik občinskega sveta,
– proračun občine in zaključni račun,
– planske in razvojne akte občine ter prostorske izved-

bene akte,
– odloke,
– odredbe,
– pravilnike,
– navodila,
– sklepe.
Občinski svet sprejema tudi stališča, priporočila, poro-

čila, obvezne razlage določb statuta občine in drugih splo-
šnih aktov ter daje mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali
statutom občine.
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Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in
statutom občine.

93.b člen
Župan predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun

občine in zaključni račun proračuna, odloke ter druge splo-
šne akte, za katere je v zakonu ali tem statutu določeno, da jih
predlaga župan.

Komisije in odbori občinskega sveta ter vsak član občin-
skega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna
in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je
v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski
svet na predlog župana.

93.c člen
Akte, ki jih sprejema občinski svet podpisuje župan.
Izvirnike aktov občinskega sveta se pečati in shrani v

arhivu občinske uprave.

Postopek za sprejem proračuna

93.č člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in

izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe ob-
čini.

Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki
se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni
proračun.

93.d člen
Predlog proračuna občine za naslednjo leto mora župan

predložiti občinskemu svetu najkasneje v 30 dneh po predlo-
žitvi državnega proračuna Državnemu zboru.

V letu rednih lokalnih volitev predloži župan občinskemu
svetu proračun v roku šestih mesecev po začetku mandata.

Župan predloži skupaj s predlogom proračuna občine
tudi izhodišča za sestavo proračuna.

Župan pošlje predsednikom delovnih teles in vsem čla-
nom občinskega sveta predlog proračuna občine in izhodišča
za sestavo proračuna ter obvestilo o sklicu seje, na kateri bo
občinski svet opravil splošno razpravo o predlogu proračuna
občine.

Na seji občinskega sveta župan predstavi predlog prora-
čuna občine. Predstavitev ni časovno omejena. O predstavitvi
ni razprave.

93.e člen
Predsedniki delovnih teles v desetih dneh od vložitve

predloga proračuna občine skličejo sejo delovnega telesa,
na katerih župan in predstavniki občinske uprave pojasnijo
predlog proračuna občine. Občinski svet opravi splošno raz-
pravo o predlogu proračuna občine najkasneje v desetih dneh
po preteku roka iz prejšnjega odstavka tega člena.

Občinski svet po končani splošni razpravi sklene, da na-
daljuje postopek sprejemanja predloga proračuna občine, v
skladu s tem statutom in poslovnikom občinskega sveta, ali da
predlog proračuna občine ne sprejme in hkrati določi rok, v
katerem mora župan pripraviti nov predlog proračuna občine.

93.f člen
V desetih dneh po opravljeni splošni razpravi lahko člani

občinskega sveta k predlogu proračuna predložijo županu
pisne pripombe in predloge.

Vsak predlagatelj predloga oziroma pripombe mora upoš-
tevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in
izdatki.

93.g člen
Župan se najkasneje v petnajstih dneh opredeli do vlo-

ženih pripomb in predlogov ter pripravi dopolnjen predlog
proračuna občine ter skliče sejo občinskega sveta, na kateri
se bo razpravljalo in odločalo o sprejetju proračuna.

93.h člen
Na dopolnjen predlog proračuna lahko člani občinskega

sveta vložijo amandmaje v pisni obliki najkasneje tri dni pred
sejo občinskega sveta.

Amandmaji se v roku iz prvega odstavka tega člena do-
stavijo županu. Amandma mora upoštevati pravilo o ravnove-
sju med proračunskimi prejemki in izdatki.

93.i člen
Pred začetkom razprave, v kateri občinski svet razpravlja

o posameznih delih predloga proračuna občine, lahko najprej
župan ali predstavnik občinske uprave dodatno obrazloži pre-
dlog proračuna občine. Občinski svet glasuje najprej o aman-
dmajih, ki jih je vložil župan in šele nato o drugih amandmajih.

93.j člen
Ko je končano glasovanje po delih, predsedujoči ugoto-

vi, ali je proračun medsebojno usklajen po delih ter glede
prihodkov in odhodkov.

Če je proračun usklajen, občinski svet glasuje o njem v
celoti.

93.k člen
Če župan ugotovi, da proračun ni usklajen, določi rok, v

katerem se pripravi predlog za uskladitev, in sicer datum
naslednje seje oziroma trajanje odmora, v katerem strokovna
služba pripravi predlog uskladitve.

Ko je predlog uskladitve proračuna dan na dnevni red,
ga župan obrazloži.

Občinski svet glasuje o predlogu uskladitve, in če je
predlog sprejet, glasuje občinski svet o proračunu v celoti.

93.l člen
Če proračun ni sprejet, določi občinski svet rok, v kate-

rem mora župan predložiti nov predlog proračuna. Nov pre-
dlog proračuna občine občinski svet obravnava in o njem
odloča po določbah statuta, ki veljajo za hitri postopek za
sprejem odloka.

93.m člen
Župan lahko med letom predlaga rebalans proračuna

občine.
Rebalans proračuna občine sprejema občinski svet po

določbah statuta, ki veljajo za sprejem odloka po skrajšanem
postopku. Predlagatelj amandmaja k rebalansu proračuna ob-
čine, ki mora biti predložen v pisni obliki in mora biti obrazlo-
žen, mora upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi
prihodki in izdatki.«

4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 141/22-01
Črenšovci, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.
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ČRNA NA KOROŠKEM

1636. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem
za leto 2001

Na podlagi 10., 11. in 13. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) 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) in 16. člena statuta Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 21. redni seji dne 29. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto

2001

1. člen
Z odlokom o proračunu Občine Črna na Koroškem za

leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se zagotavljajo
sredstva, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravljajo
občine.

2. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2001 se

določa v naslednjih zneskih:

SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 508,470.000
II. Skupaj odhodki 498,116.000
III. Proračunski presežek (I–II) 10,354.000

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

kapit. deležev 220.000
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapit. deležev (IV–V) 220.000
VII. Skupni presežek – prihodki minus

odhodki ter saldo prejetih in danih posojil
(I+IV) – (II+V) 10,574.000

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga 10,354.000
X. Neto zadolževanje (VIII–IX) 10,354.000
XI. Povečanje sredstev na račun (VII–X) 220.000

3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihod-

ki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po
posameznih namenih.

Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni
po natančnejših namenih.

4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka občinski svet
pooblasti župana, da v skladu z zakonom o javnih financah
prerazporeja proračunska sredstva zaradi prilagajanja prora-
čuna novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju proračuna iz
objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvideti.

O prerazporeditvah mora župan poročati občinskemu
svetu, pri čemer se ta naloga izvede tako, da se v poročilu o
izvrševanju proračuna in v zaključnem računu proračuna
posebej pojasnijo prerazporeditve.

5. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za prora-

čunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. V sredstva
proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih
prejemkov proračuna v višini, ki je določena s proračunom,
vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O pora-
bi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi
sredstev obvešča občinski svet.

6. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za finan-

ciranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so
potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg,
močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav na-
lezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesre-
če, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo

enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihod-
kov, razen če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.

8. člen
Sredstva za redno dejavnost proračunskih porabnikov

se nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisno-
sti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega
položaja občinskega proračuna.

9. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in sto-

ritve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.

10. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati nalo-

ge s svojega področja v mejah sredstev, ki so jim s tem
proračunom odobrena.

Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga oseba kot odredbodajalec.

11. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan ali druga

pooblaščena oseba. Odredbodajalec proračuna je župan.

12. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča za potrebe

proračuna o:
– začasnem zmanjšanju zneskov sredstev za posamezne

namene, če prihodki proračuna ne pritekajo v predvideni višini,
– najemu posojila največ do 5% sprejetega proračuna

zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov, ki mora biti
odplačano do konca proračunskega leta,

– varni in gospodarni naložbi nerazporejenih sredstev.

13. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži v skladu z zako-

nom o financiranju občin.

14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.



Uradni list Republike Slovenije Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 2901

15. člen
Občina lahko daje poroštva za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% pri-
merne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.

16. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni finančne

načrte za leto 2002 dostaviti Občini Črna na Koroškem
najkasneje do 20. 11. 2001, zaključne račune za leto 2000
pa najkasneje do 28. 2. 2001.

17. člen
S sprejetjem tega odloka preneha veljati odlok o prora-

čunu Občine Črne Črna na Koroškem za leto 2000 (Uradni
list RS, št. 35/00).

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

Št. 403-02-01/01
Črna na Koroškem, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

1637. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. in 37.
člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 9/00 in 86/00), odredbe o določitvi
neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občin-
skih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) in 16. člena
statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99)
je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 21. redni seji
dne 29. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna

1
Občinski svet izdaja seznam neposrednih in posrednih

uporabnikov občinskega proračuna za leto 2001:

Neposredni uporabniki proračuna
Zap. št. Šifra Matična Šifra Ime Kraj Občina

uporabnika številka ustanovit.

1. 7515 5883679 2 Uprava in organi občine Črna/Kor. Črna na Koroš.
2. 7896 5231752 2 KS Žerjav Žerjav Črna na Koroš.

Posredni uporabniki proračuna občine
Zap. št. Šifra Matična Šifra Ime Kraj Občina

uporabnika številka ustanovit.

1. 6477 5087368 2 Osnovna šola Črna na Črna /Kor. Črna na Koroš.
Koroškem

2. 6912 5087406 2 Osnovna šola Juričevega Ravne na Ravne na
Drejčka Koroškem Koroškem

3. 7125 5089301 2 Glasbena šola Ravne na Ravne na Ravne na
Koroškem Koroškem Koroškem

4. 3739 5052866 2 Koroška osrednja knjižnica Ravne na Ravne na
dr. Franc Sušnik Koroškem Koroškem

5. 3788 5743745 2 Koroški muzej Ravne na Ravne na Ravne na
Koroškem Koroškem Koroškem

6. 3053 5216125 1 Center za socialno delo Ravne na Ravne na
Ravne na Koroškem Koroškem Koroškem
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2
Ta seznam neposrednih in posrednih uporabnikov se

posreduje Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem
listu RS.

Št. 414-12-01/01
Črna na Koroškem, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

DOBRNA

1638. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Dobrna za leto 2000

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS št. 79/99) in skladno s 15.
členom statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je
Občinski svet občine Dobrna na 18. redni seji dne 29. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Dobrna za leto 2000

1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Dobrna za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrna za leto 2000

izkazuje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov     v 000 SIT
I. Skupaj prihodki 186.479
II. Skupaj odhodki 207.281
III. Proračunski primanjkljaj 20.802

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

in prodaja kap. del. 22.082
V. Dana posojila in povečanje kap. del. 12.012
VI. Prejeta minus dana posojila

in spre. kap. del. 10.070

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna 15.620
IX. Odplačilo dolga 750
X. Neto zadolževanje (VIII-IX) 14.870
XI. Povečanje (zmanjšanje)

sred. na računih (VII-X) 4.138

3. člen
Potrditev zaključnega računa proračuna Občine Dobr-

na temelji na naslednjih dokumentiranih podlagah: bilanca
prihodkov in odhodkov, izkaz finančnih terjatev in naložb,
izkaz računa financiranja in bilance stanja.

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

nem listu RS.

Št. 322/01-5
Dobrna, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

1639. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna

Na podlagi 10. in 29. člena zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/00) ter 5. člena statu-
ta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski
svet občine Dobrna na 18. redni seji dne 29. 3. 2001
sprejel

O D L O K
o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Istovetnostni simboli (v nadaljevanju: simboli) občine

so: občinski grb, občinska zastava, potrditvene prvine (štam-
piljka, žig in pečat).

Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo
pripadnost Občini Dobrna.

Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odlo-
ka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojan-
stvu Občine Dobrna.

2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS evidenci (Heraldično veksilološki in sigilograf-

ski evidenci) Arhiva Slovenije,
– v registru društva Heraldica Slovenica, oziroma He-

raldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Dobrna.

3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih ose-

bah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko,
model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjem-
no pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi
posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika
d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.

4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega

odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potre-
bna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja
odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih od-ločb,
ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.

5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora

biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebova-
ti ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (kot so ofset-
tisk, sitotisk, perorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika,
vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za
označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno
in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se
dovoli uporaba simbolov.

Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka
tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Dobrna v
dveh izvodih.

6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se

določijo pogoji, pod katerimi se dovoljuje uporaba samo za
določen namen ali za določen rok, do katerega je uporaba



Uradni list Republike Slovenije Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 2903

dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekli-
če, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navede-
nih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren
videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu
občine.

O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena
odloča župan občine.

7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove, raz-

lične pravne osebe, samostojni podjetniki ali posamezniki,
ki imajo sedež v Občini Dobrna, lahko zaprosijo, da se jim
dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru
njihove dejavnosti in to:

1. v njihovi firmi ali podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk ali aplikacije na

raznovrstnih osnovah ali kot samostojni bedži, našitki na
oblačilih in podobno),

3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in

prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih name-
nih v sredstvih javnega obveščanja.

O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih uporabe
simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Dobrna.

Uporaba simbola (grba) Občine Dobrna v njegovi celoti
se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno
pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine
(gasilska zveza občine, gasilska društva, komunalna podje-
tja in podobno).

II. GRB

8. člen
Opis grba, splošno: zeleni dvohrib v dnu modrega ščita

nosi zlato skodelo s srebrnim vodnim vrelcem, ki nato razpr-
šen v desni in levi lok vsaksebi, kot slapova padata nad
temena dvohriba, v katerem sta vsak k sebi dva zlata hrasto-
va lista.

Blazon: Grb Občine Dobrna je upodobljen na ščitu
poznogotskega stila, sanitske oblike.

S srebrnim trakom pokriti zeleni dvohrib v povišanemu
dnu modrega ščita, nosi v svojem prevalu zlato skodelo iz
katere vre šesterni srebrni vrelec v glavo ščita; tam se vre-
lec, razdeljen v po tri v desno in levo se jačajoče loke
zaobrne navzdol, da potem kot trojni desni oziroma levi slap
pada nad obe temeni dvohriba; v zelenilu obeh hribov tvorita
dva zlata hrastova (Quercus robur) lista heraldično palmeto.

Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih,
lahko služi le kot grbovni okras.

Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, pečatni
grafiki (miniaturi), heraldični šrafuri in v barvah skupaj z bar-
vnimi kodami tvorijo mapo “DOS“ (dokument občinske sim-
bolike), ki je priloga temu odloku.

9. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah (štampiljkah, žigu in pečatu),

ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine
Dobrna,

2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah
občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podo-
bnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja
župan Občine Dobrna (grb z grbovnim okrasjem se upo-
rablja ob svečanih priložnostih),

3. na plaketah in drugih priznanjih Občine Dobrna se
lahko uporablja z grbovnim okrasjem,

4. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

10. člen
Grb občine se lahko uporablja:
– ob mednarodnih, državnih in medobčinskih sreča-

njih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih
in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina
predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takih shodov.

11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti,

gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma je doma-
či grb na desni strani, kadar spremlja simbol države, simbol
nadrejene ustanove ali simbol gostujoče ustanove, kadar so
predstavniki teh institucij na uradnem obisku.

Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je
praviloma:

1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
krogu,

2. v sedini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v pol-
krogu,

3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
koloni,

4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi
strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,

5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v
skupine.

Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se
uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Re-
publike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list
RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).

12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan oble-

delih barv ali kako drugače po zunanjosti neprimeren za
uporabo. Ni ga dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim
mirom, tako, da se kvari ugled Občine Dobrna.

III. ZASTAVA

13. člen
Opis zastave – splošno: zastava Občine Dobrna je

modre in rumene barve z atributom iz občinskega grba na
častnem srednjem, modrem barvnem polju zastavine rute: iz
rumene skodele vre beli (vodni) vrelec navzgor ter razdeljen
v desni in levi lok ojačan pada navzdol.

Opis zastave: modro rumena zastava Občine Dobrna je
pravokotne oblike, razmerje njene višine “V“ proti dolžini “L“,
je ena proti dve celi in pet desetin, oziroma “V“:“L“ = 1:2,5.

Dolžina zastavine rute “L“ se teoretično deli na dvajset
osmin (20/8), na katere je ruta razdeljena s svojimi vertikal-
nimi barvnimi polji, kakor sledi:

I. modro barvno polje, “l“ = tri osmine “L“, (3/8 “L“),
II. rumeno barvno polje, “l“ = tri osmine “L“ (3/8 “L“),
III. modro barvno polje, srednji kvadrat “l“ = osem

osmin “L“ (8/8 “L“),
IV. rumeno barvno polje, “l“ = tri osmine “L“ (3/8 “L“),
V. modro barvno polje, “l“ = tri osmine “L“ (3/8 “L“).
Sredino tretjega, srednjega modrega kvadrata krasi atri-

but iz občinskega grba: rumena skodela iz katere vre beli
(vodni) vrelec v višino, kjer se razdeli v desni in levi lok ter
ojačan pada navzdol.

Višina atributa ne sme biti nižja od sedemdeset odstot-
kov višine zastavine rute, in ne sme presegati devetdeset
odstotkov imenovane višine.

Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih
barv so sestavni del mape “DOS“ z istovetnostno simboliko
Občine Dobrna in kot takšna je priloga tega odloka.
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14. člen
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža Občine

Dobrna.
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, komemoracijah, pomembnejših kultur-

nih in športnih prireditvah občinskega pomena,
3. ob obisku pomembnih uradnih delegacij mednaro-

dnih in domačih organizacij in ustanov,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v 2. točki tega člena se zastava

izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je
prireditev.

Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izve-
sijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinske-
ga sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi po-
membni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo
uradne obiske.

Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakon-
skih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v
primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.

Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih sku-
paj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa
zakon.

15. člen
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev nave-

denih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24
ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile
izvešene.

16. člen
Ko je zastava Občine Dobrna izvešena poleg druge

zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani,
izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani
zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali ob-
čine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku pred-
stavnika druge občine oziroma države.

Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastava-
mi na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj,
drog z zastavo Občine Dobrna postavljen pred drogovi teh
zastav.

Ko je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zasta-
vama, mora biti zastava Občine Dobrna v sredini.

Ko je zastava Občine Dobrna izvešena z več drugimi
zastavami, je zastava Občine Dobrna:

1. ko so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga,
2. ko so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini

polkroga,
3. ko so zastave razvrščene v koloni – na čelu kolone,
4. ko so zastave razvrščene v vsti – na prvem mestu

oziroma gledano od spredaj, na levi strani,
5. ko so zastave razvrščene v skupini – na čelu sku-

pine.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na

območju Občine Dobrna.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slove-

nije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.

17. člen
Horizontalna zastava je tista, ki ima na vodoravno polo-

ženi zastavini ruti modra in rumena polja vertikalna, podoba
njenega atributa, rumena skodela z belim (vodnim) vrelcem
na sredini srednjega modrega polja pa izraža naravni pložaj
podobe vodnega vrelca.

Horizontalno zastavo izvešamo na vertikalni drog oziro-
ma na njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, ven-
dar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti

manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontal-
ne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spod-
njim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45
kotnih stopinj.

Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na
vertikalno izvešeni ali položeni zastavini ruti modrorumena
polja horizontalna, podoba njenega atributa pa mora izražati
naravni položaj podobe vodnega vrelca oziroma je ta na-
pram svoji podobi na horizontalni zastavini ruti, zaobrnjena
za devetdeset kotnih stopinj. Vertikalna zastava ima po ana-
logiji horizontalne zastave analogno tudi uporabo.

18. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana,

obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na na-
čin, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled
Občine Dobrna.

IV. POTRDITVENE PRVINE

19. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem držav-

nem predpisu:
– so okrogle oblike z dvema zunanjima krožnicama v

okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi “times“ izpisa-
no ime “Občina Dobrna“, v spodnjem polkrogu pa geslo
štampiljke. Med obema napisoma stoji ločilno znamenje –
vinjeta. * V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine
Dobrna.

20. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Dobrna štampiljke z

naslednjimi gesli:
– “Občina Dobrna“ d = 35 mm
– “občinska uprava“ d = 35 mm
– “občinska volilna komisija“ d = 35 mm
– “nadzorni odbor“ d = 35 mm
– “občinski svet“ d = 35 mm
– “župan“ d = 35 mm
– “Občina Dobrna“ (virmanska štamp.) d = 25 mm
– “Občina Dobrna“ (potrditvena štamp.) d = 20 mm
– identifikacijska (neuradna) štampiljka, pravokotna,

(24 x 70 mm).

21. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s

posebnim aktom.

V. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI

22. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik občinske

uprave občine in inšpekcijske službe.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

23. člen
Z denarno kaznijo najmanj (200.000 SIT) se kaznuje

za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravlja-
njem svoje dejavnosti, ki:

1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjo-

sti neprimerni za uporabo,
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4. uporablja grb ali zastavo v nasprotju s tem odlokom
ali tako, da kvari ugled Občine Dobrna,

5. z denarno kaznijo najmanj (50.000,00 SIT) se kaz-
nuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega od-
stavka,

6. z denarno kaznijo najmanj (30.000,00 SIT) se kaz-
nuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

24. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo

različne upodobitve simbole Občine Dobrna, morajo v roku
enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom
tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 320/01-6
Dobrna, dne 3. aprila 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

IZRIS GRBA
OBČINE DOBRNA

IZRIS HORIZONTALNE ZASTAVE
OBČINE DOBRNA

1640. Odlok o priznanjih Občine Dobrna

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in na podlagi 5. člena
statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99) je Občin-
ski svet občine Dobrna na 18. redni seji dne 29. 3. 2001
sprejel

O D L O K
o priznanjih Občine Dobrna

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrsto priznanj Občine Dobrna, pogoje,

postopek in način podeljevanja priznanj ter način vodenja
evidence.

2. člen
Občina Dobrna podeljuje priznanja zaslužnim obča-

nom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, druš-
tvom, skupinam, združenjem in drugim pravnim osebam za
dosežke na področju gospodarstva, šolstva, kulture, znano-
sti, športa, ekologije, zaščite in reševanja na področju Obči-
ne Dobrna, ne glede na njihovo provenienco (domicil). Raz-
log podelitve velja za zasluge na področjih človekove ustvar-
jalnosti, ki prispevajo k boljšemu in popolnejšemu življenju
občanov in ki imajo pomen za razvoj in ugled Občine Dobrna.

3. člen
Kadar so zasluge tako izjemne, da je bilo za njih žrtvo-

vano življenje, je priznanje lahko podeljeno tudi posmrtno.

4. člen
Priznanja Občine Dobrna so:
– ”Častni občan” Občine Dobrna,
– ”Zlata plaketa” Občine Dobrna,
– ”Listina Občine Dobrna” in
– ”Župansko priznanje” Občine Dobrna.

II. NAZIV ČASTNI OBČAN

5. člen
Imenovanje “ČASTNI OBČAN” je (hierarhično) najvišje

priznanje Občine Dobrna.
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Značaj tega enkratnega priznanja je spoštljivo pozorno
vrednotenje dela vsakogar, ki je svoje življenjsko delovanje
posvetil delu za napredek in koristi Občine Dobrna.

Komurkoli, ki ima zasluge za razvoj in ugled Občine
Dobrna, navedene v 2. členu, tega odloka, lahko Občinski
svet občine Dobrna podeli častni naziv “Častni občan” Obči-
ne Dobrna.

Letno naj bi se izvedlo le eno imenovanje za častnega
občana.

Imenovanje “Častni občan” se formalno izvede na ob-
činskem letnem praznovanju, dejansko imenovanje pa pred-
stavlja uokvirjena umetniško izdelana listina v velikosti F =
(najmanj) A3, ki vsebuje besedilo sklepa iz odločbe o ime-
novanju “Častni občan” Občine Dobrna. Listino krasi simbol
(grb) Občine Dobrna, potrjuje pa štampiljka (na mesto njega
lahko pečat) Občine Dobrna, podpisana pa po županu.

III. ZLATA PLAKETA OBČINE DOBRNA

6. člen
“Zlata plaketa” Občine Dobrna ima značaj priznanja

posameznikom ali pa skupinam za njihove enkratne dosež-
ke izjemnega pomena za občino v smislih, navedenih v
prvem odstavku 2. člena. To priznanje lahko prejme vsakdo,
ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje in je lahko večkratno.
O dobitnikih priznanja odloča posebna komisija ali pa Ob-
činski svet občine Dobrna, podeljuje pa ga župan na letnih
slavjih, če ni odločeno drugače. Letno naj bi se podelilo po
eno “zlato plaketo”Občine Dobrna.

“Zlata plaketa” je v osnovi kovinska plošča dimenzije
25 x 25 cm, z umetniško kakovostno gravuro teksta, z
barvnim okrasjem in občinskim grbom, pozlačena in vložena
v temu priznanju ustrezno in primerno šatuljo.

   IV. LISTINA OBČINE DOBRNA

7. člen
Značaj priznanja v obliki “Listine Občine Dobrna” ima

značaj pohvale za dosežke v preteklosti in vzpodbude za
nadaljnjo delo tistih posameznikov ali skupin ljudi, ki so bili
uspešni v smislih navedenih v prvem odstavku 2. člena tega
odloka, za časovno obdobje zadnjega leta. Ta priznanja so
lahko večkratna.

Listina Občine Dobrna vsebujejo utemeljitev sklepa, s
katerim je priznanje podeljeno, v okrasju pa je občinski grb.
Listino potrjuje županov podpis s štampiljko ali pečatom,
izdelane pa so umetniško na F = A3 in so namenu primerno
uokvirjene.

Število prejemnikov naj bi bilo omejeno na tri, podelju-
jejo pa se vsakoletno na občinskem prazniku.

   V. ŽUPANSKO PRIZNANJE

8. člen
“Župansko priznanje” v Občini Dobrna ima pomen ose-

bnega županovega priznanja in pohvale po njegovi lastni
presoji. Podeljuje ga župan posameznikom, lahko pa tudi
skupinam bodisi občanom bodisi zunanjim sodelavcem za
zasluge na področjih iz 2. člena tega odloka za časovno
obdobje zadnjega leta. Županska priznanja so lahko več-
kratna.

Predmetno so županska priznanja lahko v različnih obli-
kah:

– kot uokvirjena listina v formatu A-4,

– kot plaketa v približni velikosti 100 x 100 mm v
ustrezni šatulji,

– kot kovinski odlitek skulpture v velikosti (višini)
100 mm,

– kot občinski grb (plaketni, višine 42 mm, višina osno-
ve do 80 mm) v šatulji.

Podeljenih naj bo do tri županska priznanja letno,
spremlja jih pisni del, lahko pa tudi knjižno darilo. Podeljuje
jih župan priložnostno ali pa v okviru letnega občinskega
praznika.

VI. POSTOPEK PRIPRAVE PRIZNANJ

9. člen
Pobudniki oziroma predlagatelji priznanj Občine Dobr-

na so lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter
druge organizacije.

Priznanja Občine Dobrna se podelijo na podlagi javne-
ga razpisa. Razpis za podelitev priznanj objavi komisija v
občinskem glasilu Dobrčan, najmanj 2 mesece pred občin-
skim praznikom za tekoče leto, oziroma na krajevno običa-
jen način tako, da dospe informacija v vsako gospodinjstvo v
občini.

Z razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih mora vsebovati pobuda oziroma pre-

dlog ter
– rok, do katerega morajo biti poslane pobude.
Pobuda mora biti pisna in mora vsebovati:
– naziv in ime pobudnika,
– ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in

osnovne osebne podatke,
– obrazložitev pobude,
– dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi.

10. člen
Komisija v sestavi treh članov, ki jo imenuje Občinski

svet občine Dobrna vsaka 4 leta, obravnava pobude za
podelitev priznanj najkasneje v 30 dneh po prejemu pobude.

Komisija lahko:
– zahteva od pobudnika, da vlogo dopolni,
– pobudo zavrne, če predlog ni dovolj ali ustrezno

utemeljen,
– zaprosi za mnenje ustrezne strokovne institucije, ob-

činske organe ali druge ustrezne organizacije.

11. člen
Komisija sprejme ustrezen sklep za podelitev in ga

posreduje občinskemu svetu v obravnavo in odločanje.

12. člen
Priznanja po tem odloku so enkratna, vendar se med

seboj ne izključujejo. Praviloma jih izroča župan ali od njega
pooblaščena oseba, skupaj s posebno listino, ki vsebuje
besedilo sklepa o podelitvi.

Priznanja se izroči na slovesnosti ob praznovanju ob-
činskega praznika, na svečani seji občinskega sveta ali s
svečanim sprejemom ob dogodkih in datumih, pomembnih
za občino in dobitnike priznanj na dan, ki je čim bližje
takšnemu datumu.

13. člen
Sklep občinskega sveta o podelitvi priznanj Občine

Dobrna se objavi v občinskem glasilu Dobrčan.
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14. člen
V primeru, ko se ugotovi, da je bilo priznanje po tem

odloku podeljeno na podlagi zmotnih ali lažnih podatkov, ki
bi, če bi bili znani, nedvoumno vplivali na drugačno odloči-
tev o podelitvi, se podeljeno priznanje lahko razveljavi.

Sklep o razveljavitvi sprejme Občinski svet občine Do-
brna.

Razveljavljeno priznanje se vrne Občini Dobrna.

VII. NAČIN VODENJA EVIDENCE PRIZNANJ

15. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljeva-

njem priznanj opravlja Občinska uprava občine Dobrna.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in

je na vpogled na občinski upravi.

16. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj

kronološko v posebno knjigo, Register priznanj Občine Do-
brna, ki vsebuje naslednje podatke:

– zaporedno številko (lista) prejemnika,
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o pre-

jemniku,
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi

priznanja ter številka sklepa občinskega sveta,
– datum izročitve priznanja,
– dopolnila ali pripombe,
– podpis tajnika in župana občine.

17. člen
Sredstva za izvajanje tega odloka zagotovi občinski

svet v proračunu občine za vsako leto posebej.

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

nem listu RS.

Št. 321/01-6     
Dobrna, dne 3. aprila 2001.

Župan
Občine Dobrna

Martin Brecl l. r.

GROSUPLJE

1641. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto
2001

Na podlagi 29. 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, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97,
10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 12/99 – odl. US,
59/99 – odl. US) in 18. člena statuta Občine Grosuplje
(Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosup-
lje na 26. redni seji dne, 28. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Grosuplje za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Grosuplje za leto 2001 (v na-

daljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sred-
stva za financiranje javne porabe v Občini Grosuplje (v na-
daljnjem besedilu: občina) v letu 2001.

2. člen
S tem odlokom se določa višina občinskega proračuna

in posebnosti pri upravljanju s prihodki in odhodki, upravlja-
nju z občinskim premoženjem in dolgovi.

3. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financi-
ranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki,
ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapital-
ske prihodke, prejete donacije in transferne prihodke ter
odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere,
investicijske odhodke in investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa
prejeta sredstva od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih
vlog in vsa sredstva danih posojil in za nakup kapitalskih
vlog.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov
in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem pre-
sežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhod-
kov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v raču-
nu financiranja ter načrtovane spremembe denarnih sred-
stev na računih proračuna v teku proračunskega leta.

Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih
zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
I.  skupaj prihodki 2.017,975.000
II.  II. skupaj odhodki 2.021,875.000
III.  proračunski primanjkljaj (I-II) -3,900.000

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

kapitalskih deležev 20,200.000
V. dana posojila

in povečanje kapitalskih deležev 37,000.000
VI. prejeta minus dana posojila

in spremembe
kapitalskih deležev (IV-V) -16,800.000

C) Račun financiranja:
VII. zadolževanje proračuna –
VIII. odplačilo dolga 28,300.000
IX. neto zadolževanje

proračuna (VII-VIII) -28,300.000
X. prenos sredstev na računu

iz leta 2000 49,000.000
XI. povečanje sredstev

na računu ((I-II)+(IV-V)-IX+X) –

Pregled prihodkov in odhodkov ter drugi prejemki in
izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhod-
kov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financi-
ranja, ki so sestavni del tega odloka.

Odhodki in drugi izdatki proračuna so po uporabnikih
izkazani v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega
odloka.

4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna se izloči

3,000.000 SIT v proračunsko rezervo občine.
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O uporabi sredstev proračunske rezerve občine za na-
mene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) do višine 1.500.000 SIT za
posamezen namen odloča župan na predlog za finance
pristojnega organa občine in o uporabi sredstev obvešča
občinski svet s pisnimi poročili.

5. člen
Proračunski uporabniki lahko prevzemajo obveznosti,

ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta
proračunska postavka v proračunu tekočega leta. Skupaj
prevzete obveznosti iz naslova investicijskih odhodkov in
investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev v
tekočem letu, iz naslova drugih odhodkov, razen plač in
drugih izdatkov zaposlenim in prispevkov delodajalcem, pa
ne 25% teh sredstev.

Prevzete obveznosti iz prejšnjega odstavka uporabniki
vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.

6. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so

potrebna dodatna dela ali storitve, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrše-
vanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki
poravnajo s prerazporeditvijo sredstev z drugih postavk po-
sameznega področja proračuna.

O prenosu sredstev med nameni posameznega podro-
čja, določenimi v bilanci odhodkov, če s tem ni bistveno ogro-
ženo izvajanje nalog na posameznem področju, za katera so
bila zagotovljena sredstva z občinskim proračunom, odloča
župan, in o tem šestmesečno poroča občinskemu svetu.

7. člen
V skladu s 43. členom ZJF se kot namenski prejemek

določi prispevek za urejanje stavbnih zemljišč na območju
zazidalnih načrtov občine s katerim se financira urejanje
stavbnih zemljišč na proračunskih postavkah:

– odkupi zemljišč;
– izgradnja komunalne infrastrukture na območju zazi-

dalnih načrtov – investicije;
– projektno tehnična dokumentacija za komunalno in-

frastrukturo na območju zazidalnih načrtov;
– izgradnja komunalne infrastrukture na območju zazi-

dalnih načrtov – investicijski transferi.
Na navedenih proračunskih postavkah se lahko pre-

vzemajo in plačujejo obveznosti samo v višini dejansko vpla-
čanih oziroma razpoložljivih sredstev prispevka za urejanje
stavbnih zemljišč na območju zazidalnih načrtov občine.

8. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-

ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu,
ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije do
višine 1,500.000 SIT za posamezen namen odloča župan.

9. člen
Sredstva za opravljanje nalog na posameznih področjih

dejavnosti se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno področje dejavnosti.

Poraba sredstev za opravljanje naloge na posameznih
področjih se dogovori s pogodbo v pisni obliki. Sredstva za
posamezno nalogo se izplačajo na podlagi obračuna za
izvršeno nalogo, oziroma računa.

Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in
vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije, skleniti po-
godbo z izvajalcem oziroma uporabnikom storitve v skladu z
zakonom, ki ureja javna naročila.

10. člen
Župan lahko do višine 500.000 SIT odpiše oziroma

delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterja-
ve v nesorazmerju z višino terjatve.

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

nem listu RS.

Št. 40302-0001/01
Grosuplje, dne 28. marca 2001.

Župan
Občina Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

Bilanca  prihodkov  in  odhodkov

Zap. Plan
št. Namen 2001

I. P R I H O D K I

1. Davki na dohodek in dobiček 795,783.000
2. Davki na premoženje 192,150.000
3. Domači davki na blago in storitve 25,252.000

DAVČNI PRIHODKI 1.013,185.000

4. Udeležba na dobičku in dohodki od
 premoženje 28,600.000

5. Takse in pristojbine 7,000.000
6. Denarne kazni 300.000
7. Prihodki od prodaje blaga in storitev 23,240.000
8. Drugi nedavčni prihodki 497,900.000

NEDAVČNI PRIHODKI 557,040.000

9. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 210,000.000
10. Prihodki od prodaje zemljišč in

nematerialnega premoženja 120,000.000
KAPITALSKI PRIHODKI 330,000.000

11. Prejete donacije iz domačih virov 6,000.000
PREJETE DONACIJE 6,000.000

12. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
111,750.000

TRANSFERNI PRIHODKI 111,750.000

S K U P A J  P R I H O D K I 2.017,975.000

II. O D H O D K I

1. Plače, prispevki in drugi osebni
prejemki 85,575.000

2. Prispevki delodajalcev za socialno
varnost 13,375.000

3. Izdatki za blago in storitve 148,370.000
4. Plačila domačih obresti 20,200.000
5. Sredstva, izločena v rezerve 12,720.000

TEKOČI ODHODKI 280,240.000
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Zap. Plan
št. Namen 2001

6. Subvencije 2,500.000
7. Transferi posameznikom in

gospodinjstvom 65,394.000
8. Transferi neprofitnim organizacijam

in ustanovam 95,980.000
9. Drugi tekoči domači transferi 515,281.000

TEKOČI TRANSFERI 679,155.000

10. Nakup in gradnja osnovnih sredstev 726,876.000
INVESTICIJSKI ODHODKI 726,876.000

11. Investicijski transferi 335,604.000
INVESTICIJSKI TRANSFERI 335,604.000

S K U P A J    O D H O D K I 2.021,875.000

III. PRIMANJKLJAJ -3,900.000

Račun  finančnih  terjatev  in  naložb

Zap. Plan

št. Namen 2001

1. Prejeta vračila danih posojil 10,200.000
2. Prodaja kapitalskih deležev 5,000.000
3. Kupnine iz naslova privatizacije 5,000.000

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 20,200.000

4. Dana posojila in depoziti za kredite 22,000.000
5. Povečanje kapitalskih deležev 15,000.000

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV 37,000.000

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV -16,800.000

Račun   financiranja

Zap. Plan

št. Namen 2001

ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 0
ODPLAČILA KREDITOV 28,300.000
NETO ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA -28,300.000

PRENOS SREDSTEV NA RAČUNA
IZ LETA 2000 49,000.000
POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNU 0

KOZJE

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Kozje za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena statuta Občine
Kozje (Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine
Kozje na 20. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto

2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvrševanju proračuna

Občine Kozje za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:

v 000 SIT

prihodke 446.794
odhodke 453.692
povečanje (zmanj.) sredstev na rač. 6.898
stanje ob koncu leta 1.759

3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna

se prenese v naslednje leto.

4. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 06202-20-0002/01
Kozje, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

1643. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto
2001

Na podlagi 1., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 57. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in
na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS,
št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 20. redni seji
dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v

skladu z ustavo in zakoni opravlja občina.

2. člen
Proračun Občine Kozje za leto 2001 se določa v na-

slednjih zneskih:
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v 000 SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 397.399.
II. Skupaj odhodki 399.158
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.) – 1.759.

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

kapitalskih deležev –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev (IV.-V.) –

C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna –
VIII. Odplačilo dolga –
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.) –
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III.+VI.-IX.) 1.759

3. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki prora-

čuna Občine Kozje so izkazani v bilanci prihodkov in odhod-
kov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financira-
nja, ki so sestavni del odloka.

4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma ena-

komerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v
splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s po-
godbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu obči-

ne le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v

proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju
z njimi.

7. člen
Sredstva proračuna se lahko razporejajo do konca le-

ta, za katero je proračun sprejet.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njiho-
vim pritekanjem.

9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvi-

deni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnove-
sje, začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v posebnem
delu proračuna razporejena za posamezne namene, ali za-
časno zadrži uporabo teh sredstev.

10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih

sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v prora-
čunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistve-
no ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva. O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan
poročati svetu.

11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve
občine in tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo
največ 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.

12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.

13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razpo-

rejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika oziroma druga pooblaščena oseba kot
odredbodajalec.

Poleg osebe iz prejšnjega odstavka, je za zakonito
uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva pri
uporabniku.

14. člen
Župan odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,

ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo
predvidenih proračunskih odhodkov.

15. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka se izloča 0,5%

sredstev v proračunski sklad Občine Kozje. Izločanje rezer-
ve se praviloma izvrši vsak mesec, dokončno pa po zaključ-
nem računu proračuna za preteklo leto.

16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev

rezerv Občine Kozje za namene iz 49. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00).

17. člen
Občinski svet opravlja nadzor nad politiko in smotr-

nostjo uporabe sredstev, ki so iz proračuna razporejena za
posamezne namene. Da bi občinski svet ali od njega poo-
blaščeni organ lahko opravljal ta nadzor, mu morajo upora-
bniki na njegovo zahtevo pošiljati poročila in podatke o
izvajanju nalog.

18. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad

finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem upo-
rabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sred-
stev.

Če za proračun pristojni organ pri opravljanju proračun-
skega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne
uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem
obvesti župana.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-20-0003/01
Kozje, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 2911

KRANJ

1644. Odredba o višini voznine za uporabo javnih
prometnih površin v območju umirjenega
prometa za kratkotrajno parkiranje

Na podlagi 11. člena odloka o ureditvi cestnega pro-
meta v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 2/01) je
župan Mestne občine Kranj dne 2. 4. 2001 sprejel

O D R E D B O
o višini voznine za uporabo javnih prometnih

površin v območju umirjenega prometa za
kratkotrajno parkiranje

1. člen
Ta odredba določa višino voznine za uporabo javnih

prometnih površin v območju umirjenega prometa v starem
delu mesta Kranja za kratkotrajno parkiranje (v nadaljevanju:
voznina), zavezance za plačilo voznine in ceno tehničnega
pripomočka za upravljanje s potopnimi stebrički v sistemu
fizične zapore območja umirjenega prometa.

2. člen
Višina voznine je različna glede na obdobje dneva, ko

se vozilo zadržuje v območju umirjenega prometa, glede na
čas zadrževanja vozila v območju umirjenega prometa, gle-
de na namen uporabe oziroma dejavnost, zaradi katere je
potreben prevoz v območju umirjenega prometa in glede na
prekoračitev največje dovoljene mase.

Zavezanci za plačilo voznine in plačilo tehničnega pri-
pomočka za upravljanje s potopnimi stebrički so imetniki
dovolilnic za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v območju umir-
jenega prometa v starem delu mesta Kranja (v nadaljevanju:
imetniki dovolilnic).

3. člen
Voznina je različna gleda na višino, namen vožnje in

čas zadrževanja v območju umirjenega prometa in znaša po
tarifah:

Tarifa Višina v SIT Namen in čas

1  0 dovoz in odvoz blaga v času dosta-
ve med 6. in 9.30 za prvih 30 mi-
nut zadrževanja v območju umirje-
nega prometa 

2  900 SIT/uro
(15 SIT/min) dovoz in odvoz blaga v času dosta-

ve med 6. in 9.30 za več kot 30
minut zadrževanja v območju umir-
jenega prometa 

3  3.900 SIT/uro
(65 SIT/min) dovoz in odvoz blaga izven časa

dostave med 6. in 9.30
4 600 SIT/uro

(10 SIT/min) izvajanje storitev, dostavo hitropo-
kvarljivega blaga, dostavo na tržni-
co, 

5 600 SIT/dan izvajanje javnih storitev 
6 3.000 SIT/dan izvajanje gradbeno–vzdrževalnih del

v območju umirjenega prometa 
7 2.000 SIT/uro občasen enkraten vstop zaradi do-

voza in odvoza blaga v času dosta-
ve med 6. in 9.30, v času tradicio-
nalnih kulturnih prireditev in verskih
obredov, poroke v mestni hiši ozi-
roma v cerkvi 

Tarifa Višina v SIT Namen in čas

8 5.000 SIT/uro enkraten občasen vstop zaradi do-
voza in odvoza blaga izven časa
dostave med 6. in 9.30

4. člen
Zavezanci za plačilo voznine po tarifah so:

Tarifa  Zavezanec za plačilo 

1  imetniki poslovnih prostorov na območju umirjenega
prometa, stalni zunanji dobavitelji 

2 imetniki poslovnih prostorov na območju umirjenega
prometa, stalni zunanji dobavitelji 

3  imetniki poslovnih prostorov na območju umirjenega
prometa, stalni zunanji dobavitelji 

4  imetniki dovolilnic za izvajanje servisnih storitev, taksi
prevozov, dostavo hitropokvarljivega blaga, dostavo
na tržnico, stanovalci z začasnim prebivališčem na
območju umirjenega prometa 

5  imetniki dovolilnic za izvajanje javnih storitev – poš-
tne, telekomunikacijske in elektroenergetske službe
ter komunalne storitve 

6  imetniki dovolilnic za izvajanje gradbeno–vzdrževal-
nih del na območju umirjenega prometa za posamez-
no vozilo, urejeno kot priročna delavnica ali skladi-
šče 

7  imetniki začasnih dovoljenj za ekraten vstop za dovoz
in odvoz blaga, udeleženci tradicionalnih kulturnih
prireditev in verskih obredov ter prevoze v času poro-
ke v mestni hiši oziroma v cerkvi 

8  imetniki začasnih dovoljenj za enkraten vstop za do-
voz in odvoz blaga 

5. člen
Voznine ne plačujejo:
– stanovalci s stalnim prebivališčem in lastniki nepre-

mičnin na območju umirjenega prometa,
– pravne osebe, samostojni podjetniki s sedežem in

opravljanjem dejavnosti na območju umirjenega prometa,
– intervencijska vozila na nujni vožnji,
– invalidne osebe, starši za prevoz otrok v varstvo,
– za izvajanje zdravstvene in socialne oskrbe oziroma

pomoči na domu,
– za izvajanje sanitarno-higienske in veterinarske

službe,
– za izvajanje dejavnosti službe za zaščito in reševanje,
– za izvajanje določenih komunalnih storitev (odvoz od-

padkov, vzdrževanje in čiščenje cest),
– v drugih primerih po sklepu župana.

6. člen
Voznina po tarifah 1 do 5 se obračunava na osnovi

računalniške evidence zadrževanja vozila v območju umirje-
nega prometa.

Voznina po tarifi 6 se plačuje za število dni, določenih v
dovoljenju za vožnjo in ustavljanje v območju umirjenega
prometa, ki ga izda Oddelek za gospodarske javne službe
Mestne občine Kranj.

Voznina po tarifi 7 in 8 se plačuje ob vstopu v območje
umirjenega prometa.

7. člen
Voznino obračunava in zaračunava upravljalec sistema

fizične zapore območja umirjenega prometa s potopnimi
stebrički.
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Zavezanci za plačilo voznine so dolžni plačati zaraču-
nano voznino v 8 dneh po prejemu računa. Zaračunana
voznina mora biti na računu prikazana po posameznih tarifah.

8. člen
Imetniki dovolilnic so upravičeni do tehničnega pripomoč-

ka za upravljanje s potopnimi stebrički sistema zapore območja
umirjenega prometa (daljinski upravljalec, čip kartica).

Tehnični pripomoček so prejemniki dolžni plačati po
ceni, ki obsega stroške nabave in manipulativne stroške,
določi pa jo upravljalec sistema fizične zapore po predho-
dnem soglasju župana.

9. člen
Stanovalci s stalnim prebivališčem na območju umirje-

nega prometa lahko plačljivi daljinski upravljalec zamenjajo s
čip kartico, ki je za njih brezplačna.

10. člen
V primeru, zavezanec ne plača voznine ali tehničnega

pripomočka za upravljanje s potopnimi stebrički tudi po pre-
jemu opomina, sme upravljalec sistema fizične zapore zača-
sno onemogočiti delovanje tehničnega pripomočka za uprav-
ljanje s potopnimi stebrički do plačila računa in stroškov
opomina.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 34301-0016/99-14
Kranj, dne 2. aprila 2001.

Župan 
Občine Kranj

Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

KRŠKO

1645. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2001

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvez-
na razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99 in 124/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) je Občin-
ski svet občine Krško na 23. seji dne 5. 4. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se določa višina prihodkov in odhodkov

proračuna Občine Krško za leto 2001 (v nadaljevanju: občin-
ski proračun) in hkrati ureja način njegovega izvrševanja.

2. člen
Sestavni deli proračuna so: bilanca prihodkov in od-

hodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financi-

ranja, v katerem se kot saldo izkazujejo tudi spremembe
denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.

Sestavni deli proračuna so tudi: posebni del proračuna
z obrazložitvami, program prodaje občinskega finančnega in
stvarnega premoženja, načrti delovnih mest in načrti nabav
neposrednih uporabnikov proračuna.

3. člen

A) Bilanca prihodkov in odhodkov (zneski v SIT)
I. Prihodki občinskega proračuna 4.111,335.481
II. Odhodki občinskega proračuna 4.497,222.641
III. Primanjkljaj prihodkov –385,887.160

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

in prodaja kapit. deležev 40,500.000
V. Dana posojila in povečanje

kapitalskih deležev
VI. Saldo vrnjenih in danih posojil
VII. Skupni primanjkljaj –345,387.160

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 337,000.000
IX. Odplačila dolga 41,838.761
X. Neto zadolževanje 295,161.239
XI. Zmanjšanje sredstev na računih 50,225.921

4. člen
Od doseženih prihodkov iz 3. člena se izloči 0,5%

sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Krško za leto
2001.

O uporabi proračunske rezerve odloča župan, ki v po-
sameznem primeru praviloma naj ne presega 0,5% dva-
najstine prihodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhod-
kov. O uporabi proračunske rezerve župan poroča občin-
skemu svetu.

5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo nepo-

srednim in posrednim uporabnikom proračuna (v nadaljeva-
nju: uporabniki).

Uporabniki sredstev občinskega proračuna uporabljajo
sredstva občinskega proračuna v skladu s svojim letnim
finančnim načrtom, ki mora biti usklajen s sprejetim občin-
skim proračunom za tekoče leto.

Uporabniki sprejmejo finančne načrte v tridesetih dneh
po veljavnosti odloka o proračunu Občine Krško za tekoče
leto in jih v osmih dneh po sprejetju posredujejo pristojnemu
občinskemu organu, ki ga določi župan.

6. člen
Občinski proračun se izvršuje na podlagi mesečnih

načrtov za izvrševanje občinskega proračuna v skladu z
likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna in na pod-
lagi dejansko realiziranih prilivov finančnih sredstev.

7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za

plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo
blaga in storitev in za investicijske izdatke.

8. člen
Sredstva za plače ter za povračila in nadomestila se

uporabnikom zagotavljajo v obliki dotacije najkasneje do 5.
delovnega dne za pretekli mesec, in sicer na podlagi dejan-
skih obračunov.
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Sredstva za regres za letni dopust in druge izdatke
zaposlenim se uporabnikom zagotavljajo v skladu s finan-
čnim načrtom, na podlagi dejansko izkazanih potreb, ob
njihovi zapadlosti.

Sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila ter druge izdatke delavcev in funkcionarjev ob-
činskih organov se izplačujejo iz računa občinskega prora-
čuna.

9. člen
Sredstva za blago in storitve se uporabnikom nakazuje-

jo kot akontacije v skladu z likvidnostnimi možnostmi občin-
skega proračuna, sorazmerno realiziranim prihodkom, ki so
realizirani za pokrivanje proračunskih potreb v posebnem
delu proračuna.

10. člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpol-

njevanje obveznosti, za katere se jim sredstva zagotavljajo iz
občinskega proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posa-
mezne namene določeni z ustreznimi predpisi.

Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že oprav-
ljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno
izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana, ob
ustreznem zavarovanju predplačila.

11. člen
Uporabniki lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo terja-

le plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v
proračunu za tekoče leto.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v
naslednjih letih, iz naslova:

– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne
smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov »42 – inve-
sticijski odhodki« in »43 – investicijski transferi«, zagotovlje-
nih v sprejetem proračunu, oziroma letnem finančnem načr-
tu uporabnika,

– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25%
sredstev skupin odhodkov »40 – tekoči odhodki« in »41 –
tekoči transferi«, brez sredstev podskupin odhodkov »400
– plače in drugi izdatki zaposlenim« in »401- prispevki delo-
dajalcev za socialno varnost«, zagotovljenih v sprejetem pro-
računu oziroma letnem finančnem načrtu uporabnika.

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih,
se vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.

12. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo za-

htevale odhodek občinskega proračuna, le, če so za izpolni-
tev takšnih obveznosti predvidena sredstva v posebnem de-
lu občinskega proračuna. Plačilo mora biti usklajeno z načr-
tom za izvrševanje proračuna.

13. člen
Med odhodki proračuna se predvidijo tudi sredstva

splošne proračunske rezervacije, in sicer v višini 0,3% pri-
hodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.

Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporab-
ljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom
izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v
proračunu ni bilo mogoče načrtovati.

O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije
odloča župan. O uporabi sredstev splošne proračunske re-
zervacije župan poroča občinskemu svetu. .

Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije
se razporedijo v finančni načrt uporabnika.

14. člen
Sredstva za posamezne izvršene naloge oziroma naba-

ve se izplačajo oziroma zagotovijo iz občinskega proračuna
le na podlagi obračuna ali računa, ki ga izda izvajalec in je
potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.

15. člen
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in

vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti po-
godbo z izvajalcem oziroma uporabnikom sredstev v skladu
s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma v skladu z
drugimi veljavnimi predpisi.

16. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren žu-

pan, ki je tudi odredbodajalec.
Župan lahko za odredbodajalca pooblasti podžupana,

direktorja občinske uprave ali drugo osebo, oziroma več
oseb v okviru celotnega obsega občinskega proračuna ali
za posamezna področja proračunske porabe.

Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodar-
nost, upravičenost in namembnost porabe sredstev občin-
skega proračuna.

Župan vsaj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o
izvrševanju proračuna.

17. člen
O prerazporeditvi proračunskih sredstev med posa-

meznimi nameni, oziroma nosilci ter postavkami odloča ob-
činski svet, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere
so bila sredstva zagotovljena.

Župan odloča o prerazporeditvi proračunskih sredstev
v okviru posameznih namenov, oziroma nosilcev ter po-
stavk. Pri tem skupni obseg prerazporeditev praviloma ne
sme preseči 10% vseh v proračunu zagotovljenih sredstev
posameznega programa. O prerazporeditvi župan obvesti
občinski svet.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena, lahko uporabnik samostojno prerazporedi proračun-
ska sredstva med posameznimi konti v okviru proračunske
postavke.

18. člen
Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dol-

ga do 500.000 SIT, če bi bili stroški izterjave v nesorazmer-
ju z višino terjatve. O odpisu plačila dolga župan obvesti
občinski svet.

Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do
občine iz naslova obveznih dajatev.

19. člen
Zadolževanje Občine Krško je možno na način in v

skladu z določbami 85. člena zakona o javnih financah.
Odločitev o likvidnostni zadolžitvi zaradi neenakomer-

nega pritekanja prejemkov v skladu z zakonom sprejme
župan.

20. člen
Predstojnik uporabnika je odgovoren za zakonitost, na-

menskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s pro-
računskimi sredstvi.

21. člen
Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko

porabo proračunskih sredstev pri drugih uporabnikih je po-
leg Nadzornega odbora občine Krško pristojen tudi Odde-
lek za javne finance in proračun.
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22. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. januarja 2001 dalje.

Št. 403-02-1/01-O802
Krško, dne 5. aprila 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

1646. Sklep o javni razgrnitvi – osnutka odloka o
spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana
Občine Krško za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990;  – osnutka odloka o lokacijskem
načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na
Krki; – osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno
jedro Kostanjevica; – osnutka odloka o
ureditvenem načrtu »Videm – staro mestno jedro«

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselji in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97), 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 –
odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 –
obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS,
39/96 odl. – US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS
in 70/00) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo) župan Občine Krško,
dne 9. 4. 2001, izdaja

S K L E P
o javni razgrnitvi
– osnutka odloka

o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000

in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990;

– osnutka odloka o lokacijskem načrtu
za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki;

– osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro

Kostanjevica;
– osnutka odloka o ureditvenem načrtu

»Videm – staro mestno jedro«

I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in

dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990; osnutek odloka o lokacijskem načrtu za ob-
voznico in most v Kostanjevici na Krki; osnutek odloka o
spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu
mestno jedro Kostanjevica in osnutek odloka o ureditvenem
načrtu »Videm – staro mestno jedro«.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-

ka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-

pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne
skupnosti Krško ter Krajevne skupnosti Kostanjevica na Kr-
ki. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje

pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe,
organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku za
urejanje prostora in varstvo okolja Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Krajevni skupnosti Krško in Krajevni skupnosti Kostanjevica
na Krki.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-6/99-5
1/15-352-4/96
352-26/99-605

Krško, dne 9. aprila 2001.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.

LJUTOMER

1647. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Ljutomer za leto 2000

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 14. in 99. člena statuta
Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet
občine Ljutomer na seji dne 26. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer

za leto 2000

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Ljutomer

za leto 2000, katerega sestavni deli so tudi zaključni računi
krajevnih skupnosti v občini Ljutomer, in sicer: Cven, Ceza-
njevci, Krištanci-Šalinci-Grlava, Ljutomer, Mala Nedelja, Ra-
doslavci, Stara cesta, Stročja vas in Železne dveri, Stano-
vanjskega sklada občine Ljutomer, Razvojnega sklada obči-
ne Ljutomer in Rezervnega sklada občine Ljutomer.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki, dosežena izvršitev raču-

na finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po
zaključnem računu znašajo:

1. Občinski proračun
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki  1.170,452.737,94 SIT
II. Skupaj odhodki  1.212,663.503,45 SIT

III. Proračunski primanjkljaj (I.–II.)  – 42,210.765,51 SIT
C) Račun financiranja:

VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga  7,258.551,20 SIT
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.)  –7,258.551,20 SIT
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X. Zmanjšanje denarnih sredstev
na računih (III.+VI.–IX.)  –49,469.316,71 SIT
Stanje sredstev iz preteklih let  72,551.855,00 SIT

2. Krajevne skupnosti
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki  140,223.491,29 SIT
II. Skupaj odhodki  122,887.842,25 SIT

III. Presežek ali primanjkljaj (I.–II.)  17,335.649,04 SIT
C) Račun financiranja:

VII. Zadolževanje 11,000.000,00 SIT
VIII. Odplačilo dolga  34,344.502,90 SIT
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.)  –23,344.502,90 SIT
X. Zmanjšanje denarnih sredstev

na računih (III.+VI.–IX.)  –6,008.853,86 SIT
Stanje sredstev na računih
preteklih let 20,951.146,00 SIT

3. Stanovanjski sklad občine Ljutomer
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki  45,543.729,11 SIT
II. Skupaj odhodki  24,406.348,01 SIT

III. Presežek ali primanjkljaj (I.–II.)  21,137.381,10 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in 9,999.474,77 SIT

prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih  19,499.485,40 SIT

deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)  –9,500.010,63 SIT
C) Račun financiranja:

VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga  2,993.946,53 SIT
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.)  –2,993.946,53 SIT
X. Zmanjšanje ali povečanje denarnih

sredstev na računih (III.+VI.–IX.)  8,643.423,94 SIT

4. Sklad za razvoj občine Ljutomer
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki  8,836.809,69 SIT
II. Skupaj odhodki  2,704.324,39 SIT

III. Presežek ali primanjkljaj (I.–II.)  6,132.485,30 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in

prodaja kapitalskih deležev  20,900.951,54 SIT
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)  20,900.951,54 SIT
C) Račun financiranja:
IX. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
X. Zmanjšanje ali povečanje denarnih

sredstev na računih (III.+VI.–IX.)  27,033.436,84 SIT

5. Rezervni sklad občine Ljutomer
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki  8,051.600,34 SIT
II. Skupaj odhodki  6,911.223,40 SIT

III. Presežek ali primanjkljaj (I.–II.)  1,140.376,94 SIT

3. člen
Denarna sredstva na računih, navedenih v 2. členu

tega odloka, se prenesejo v leto 2001.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-7/2001-935
Ljutomer, dne 26. marca 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

1648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem-ureditvenem načrtu šole Ivan
Cankar v Ljutomeru

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/86, in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 71/96,10/98 in
74/98) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS,
št. 62/99) je Občinski svet občine Ljutomer na 24. seji dne
26. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem-ureditvenem načrtu šole

Ivan Cankar v Ljutomeru

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve

odloka o zazidalnem-ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v
Ljutomeru (Uradni list SRS, št. 17/87, Uradni list RS, št.
75/00).

2. člen
Doda se nov 4.a člen, ki se glasi:
»Dozidave v sklopu obstoječega funkcionalnega zemlji-

šča, rekonstrukcije in nadomestne gradnje za dejavnosti, ki
so opredeljene z odlokom, se določijo z lokacijsko doku-
mentacijo, pri čemer je potrebno upoštevati dana soglasja.«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu RS.

Št. 350-05-05/01
Ljutomer, marca 2001.

Župan
Občine Ljutomer

Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

METLIKA

1649. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Metlika za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 - spremembe in dopolnitve – upoštevane so
odločbe ustavnega sodišča št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96,
39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št, 80/94 in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni
list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Metlika na 18.
seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Metlika

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Metlika

za leto 2000.
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2. člen
Proračun SIT
Zaključni račun proračuna izkazuje:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki v višini 906,094.363,85
– odhodki v višini 961,712.217,54
– proračunski primanjkljaj - 55,617.853,69
b) v računu finančnih terjatev in naložb:
– dana kratkoročna posojila 0
– skupni presežek (prihodki minus odhodki
ter saldo prejetih in danih posojil) 0
c) v računu financiranja:
– dolgoročno zadolževanje 50,000.000
– odplačilo dolgoročnega kredita 1,621.667,34
– neto zadolževanje 48,378.332,66
– zmanjšanje sredstev na računih - 7.239.521,03
Rezervni sklad
1. Prihodki 4,500.000
2. Razporeditev prihodkov 4,000.000
Presežek prihodkov 500.000

3. člen
V letu 2000 so vse krajevne skupnosti realizirale na-

slednje lastne prihodke:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– lastni prihodki v višini 8,643.000
– lastni odhodki v višini 8,784.000
– zmanjšanje sredstev na računih - 141.000.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terja-

tev in naložb ter račun financiranja za leto 2000 so sestavni
del tega odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 013-2/00
Metlika, dne 29. marca  2001.

Župan
Občine Metlika

Slavko Dragovan l. r.

MEŽICA

1650. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2001

Na podlagi 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 in
74/98) in 16. člena statuta Občine Mežica (Uradni list RS,
št. 16/99 in 73/00) je Občinski svet občine Mežica na
22. seji dne 22. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Mežica za leto 2001

1. člen
S proračunom Občine Mežica za leto 2001 (v nadalj-

njem besedilu: proračun) se zagotavljajo sredstva za financi-
ranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja
Občina Mežica.

2. člen
Proračun Občine Mežica se določa za leto 2001 v

naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. prihodki 347,400.000 SIT
II. odhodki 347,600.000 SIT
III. proračunski primanjkljaj (I.–II.) 200.000 SIT

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja 200.000 SIT

kapitalskih deležev
V. dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev /
VI. prejeta minus dana posojila

in sprememba 200.000 SIT
kapitalskih deležev (IV.–V.)

VII. skupni presežek (I.+IV.)–(II.+V.) /

C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje 35,000.000 SIT
IX. odplačilo dolga
X. neto zadolževanje (VIII.–IX.) 35,000.000 SIT
XI. zmanjšanje sredstev na računu

(III.+VI.+X.)

3. člen
Pregled prihodkov in odhodkov, pregled finančnih ter-

jatev in naložb ter pregled zadolževanja in odplačila dolga so
analitično zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu
finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni del proračuna.

4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,

ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem
delu, ki je sestavni del tega odloka.

5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi splošna prora-

čunska rezervacija kot nerazporejeni del prihodkov, za fi-
nanciranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali
zanje ni bilo dovolj predvidenih sredstev.

Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati
0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O upora-
bi teh sredstev odloča župan in o porabi teh sredstev poroča
občinskemu svetu.

6. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero

se izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihod-
kov in odhodkov, vendar najmanj 0,5% doseženih prihod-
kov.

Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec,
dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo
leto.

7. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in dru-

gih nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge
naravne oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom ter
za odhodke, ki so posledica epidemije, živalske kužne bo-
lezni in škode, ki jo povzročijo rastlinski škodljivci.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v oblikovani
višini odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
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8. člen
Sredstva proračuna se med letom delijo enakomerno

med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če
ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta druga-
če določeno.

9. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim porabni-

kom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvi-
snosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidno-
stnega položaja proračuna.

10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in sto-

ritve je potrebno opravljati oziroma oddajati s pogodbo v
skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun.

11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati nalo-

ge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim
s tem proračunom odobrena.

Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga odgovorna oseba kot odred-
bodajalec.

12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

13. člen
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega

10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolže-
vanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.

14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je

občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.

15. člen
Občina lahko daje porošvo za izpolnitev obveznosti

javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5% zago-
tovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.

16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslo-

vanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva

delno ali v celoti zagotavljajo iz proračuna.
Če se pri upravljanju proračunskega nadzora pri upora-

bnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namene,
za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sred-
stva vrnejo v proračun in o tem obvesti občinski svet.

17. člen
Uporabniki proračuna so dolžni predračune in finan-

čne načrte za leto 2001 ter zaključne račune za leto 2000
dostaviti občini najpozneje do 28. 2. 2001.

18. člen
V proračun občine za leto 2001 se vključi občini pripa-

dajoči del prihodkov in odhodkov do sprejetja proračuna.

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

dnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.
2001.

Št. 405-02-1/2001
Mežica, dne 22. marca 2001.

Župan
Občine Mežica

Janez Praper l. r.

POSTOJNA

1651. Sklep o ukinitvi javne poti

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99)
je Občinski svet občine Postojna na 26. seji dne 9. 4. 2001
sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se javna pot, parc. št. 4792/3 pot v izmeri

15 m2, vpisana v seznam V. k.o. Slavina in je last javnega
dobra.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Postojna.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/01
Postojna, dne 9. aprila 2001.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

1652. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na 26. seji dne 9. 4. 2001
sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se javno dobro na zemljišču par. št. 928/4 cesta

v izmeri 80 m2 vpisana v seznamu št. II k.o. Stara vas.

2
Parcela navedena v 1. točki tega sklepa postane s tem

sklepom last Občine Postojna.
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Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/01
Postojna, dne 9. aprila 2001.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

1653. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta
krajevne skupnosti Mačkovci – vas Mačkovci

Na podlagi 32. člena v zvezi 112. člena zakona o
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in
70/95) ter na podlagi ugotovitvenega sklepa Sveta krajevne
skupnosti Mačkovci o prenehanju mandata dosedanjemu
članu Sveta krajevne skupnosti Mačkovci z dne 9. 3. 2001
Občinska volilna komisija Občine Puconci

r a z p i s u j e
nadomestne volitve za člana Sveta krajevne

skupnosti Mačkovci – vas Mačkovci

1
Nadomestne volitve za člana Sveta krajevne skupnosti

Mačkovci – vas Mačkovci bodo v nedeljo, dne 24. junija
2001.

2
Za dan razpisa volitev, s katerimi začnejo teči volilna

opravila se šteje 23. april 2001.

3
Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in

volilni odbor.

Št. 03203-1/2001
Puconci, dne 9. aprila 2001.

Predsednik
Občinske volilne komisije

Občine Puconci
Drago Farič, dipl. pravnik l. r.

SEMIČ

1654. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Semič za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US,
56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US in 89/99 – odl.
US), 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) in odločitve ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96,
44/96, 59/99) ter 10. in 17. člena statuta Občine Semič
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Semič na
20. redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Semič za leto 2000

1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za

leto 2000.
2. člen

Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2000
izkazuje:

Bilanca prihodkov Račun finančnih Račun
in odhodkov SIT terjatev financiranja

in naložb SIT SIT

Prihodki 422,672.244,74
Odhodki 413,665.224,32 7,629.023,61
Presežek 9,007.020,42
Primanjkljaj 7,629.023,61

3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini

1,377.996,81 SIT se poveča stanje na računu.

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja

sta sestavni del tega odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-01/2001
Semič, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

1655. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v
Občini Semič

Na podlagi petega odstavka 30. člena zakona o var-
stvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), pravilnika o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), 21., 29. in
61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97 in 10/98 in 74/98),
3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekr-
ških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in
73/98), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Semič (Uradni list RS, št. 78/94) in 17. člena statuta
Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet
občine Semič na 20. redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini

Semič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

S tem odlokom so določene vrste komunalnih odpad-
kov (v nadaljevanju: odpadki), njihovo zbiranje, odvoz in
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odlaganje (v nadaljevanju: ravnanje), subjekti ravnanja z od-
padki, način obračunavanja stroškov za ravnanje z odpadki
ter nadzor nad izvajanjem odloka.

2. člen
(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine

odpadkov,
2. preprečevanje neorganiziranega odlaganja odpad-

kov,
3. zajetje in ločeno zbiranje odpadkov na izvoru na-

stanka,
4. vračanje odpadkov v ponovno uporabo,
5. sprejemljivost ukrepov za okolje,
6. uveljavitev načela “stroške nosi povzročitelj”.

3. člen
Pojmi imajo po pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni

list RS, št. 84/98; v nadaljevanju: pravilnik) in tem odloku
naslednji pomen:

1. povzročitelj odpadkov je pravna in fizična oseba,
katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpad-
kov (izvirni povzročitelj odpadkov),

2. imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali ose-
ba, ki ima odpadke v posesti,

3. gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in
zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vpli-
vov na okolje in ravnanje z odpadki,

4. ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, pre-
delavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega
ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja
objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov,

5. odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v
prilogi 5, ki je sestavni del pravilnika o ravnanju z odpadki
(Uradni list RS, št. 84/98). Odstranjevanje odpadkov je
namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče prede-
lati in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi,
termičnimi, kemičnimi in mehanskimi metodami in odlaga-
nje odpadkov,

6. odstranjevalec odpadkov je oseba, ki odstranjuje
odpadke ne glede na to ali je njihov povzročitelj ali pa
odstranjuje odpadke za druge imetnike,

7. zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih nji-
hovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter razvrščanje
ali mešanje teh odpadkov z namenom prevoza zaradi njiho-
ve predelave ali odstranjevanja,

8. zbiralec odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi
kot dejavnost opravlja zbiranje določene vrste odpadkov (v
nadaljevanju: zbiralec),

9. prevoznik odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi
kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetni-
kov (v nadaljevanju: prevoznik).

4. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)

Subjekti ravnanja s komunalnimi odpadki so:
1. Občina Semič,
2. izvajalec javnih služb ravnanja s komunalnimi odpad-

ki je v skladu z odlokom o ustanovitvi JP Komunala, d.o.o.,
Črnomelj, Javno podjetje Komunala, d.o.o., Črnomelj (v
nadaljevanju: izvajalec),

3. povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične ose-
be, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov ter površin in pri katerih nasta-
jajo komunalni odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).

5. člen
(sistem ravnanja z odpadki)

Na področju ravnanja s komunalnimi odpadki je potre-
bno vzpostaviti sistem:

1. ločenega zbiranja komunalnih odpadkov na izvoru
nastanka in okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz
gospodinjstev,

2. vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo
oziroma predelavo,

3. odlaganje preostalih komunalnih odpadkov na ure-
jenih odlagališčih.

6. člen
(obveznost ravnanja z odpadki)

Na celotnem območju Občine Semič je obvezno rav-
nanje s komunalnimi odpadki iz vseh virov in na način, ki je
predpisan s tem odlokom, odlokom o gospodarskih javnih
službah v Občini Semič in pravilnikom o ravnanju z odpadki.

Določbe tega odloka so obvezne za vse povzročitelje
in izvajalce, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi
odpadki.

V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki morajo biti
vključene vse pravne osebe, fizične osebe in vsi lastniki
objektov in podobno na območju Občine Semič, pri katerih
nastajajo odpadki ne glede na njihovo stalno ali začasno
prebivališče oziroma sedež.

Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno
nedostopna za komunalna vozila, izvajalci v dogovoru s pov-
zročitelji določijo zbirna in odvzemna mesta ter način zbira-
nja komunalnih odpadkov (zabojniki, vreče).

7. člen
(prepoved odlaganja odpadkov)

V posode za komunalne odpadke je prepovedano odla-
gati:

1. gradbeni material, kamenje in zemljo,
2. odpadke v večjih kosih (večja embalaža, pohištvo,

gospodinjski stroji, kolesa, vozila, in stanovanjska oprema,
komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih virov),

3. usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov,
4. odpadke v tekočem stanju,
5. kužen material iz zdravstvenih in veterinarskih usta-

nov,
6. tleče, lahko vnetljive, gorljive, eksplozivne, reaktiv-

ne, jedke, dražljive, strupene in radioaktivne odpadke in
druge posebne in nevarne odpadke, ki se po pravilniku
klasificirajo kot nekomunalni ali nevarni odpadki,

7. poginule živali in kože.
Prepovedano je odlaganje odpadkov izven posod za

odpadke, razen v primerih iz 11. člena tega pravilnika ter
brskanje in razmetavanje odpadkov iz vseh vrst posod za
odpadke.

Pristojna občinska nadzorna služba lahko z odločbo
zahteva od povzročiteljev odstranitev odpadkov, ki se odla-
gajo izven posod za odpadke.

II. VRSTE KOMUNALNIH ODPADKOV

8. člen
(komunalni odpadki)

Komunalni odpadki so gospodinjski in njim podobni
odpadki, ki nastajajo v proizvodnih in storitvenih dejavno-
stih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih v javni
rabi, ki so pretežno trdni in po svoji sestavi heterogeni.
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Komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja, odvoza in
deponiranja na območju Občine Semič (po klasifikacijskem
seznamu pravilnika o ravnanju z odpadki; Uradni list RS, št.
84/98) so:

1. papir in lepenka,
2. steklo,
3. drobna plastika in drugi odpadki iz plastike,
4. drobni kovinski odpadki (npr. pločevinke),
5. kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, menz

in restavracij,
6. oblačila in tekstil.
Odpadki iz vrtov in parkov (vključno z odpadki s poko-

pališč):
1. odpadki primerni za kompostiranje,
2. drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje.
Drugi komunalni odpadki:
1. mešani komunalni odpadki,
2. odpadki iz živilskih trgov,
3. odpadki iz čiščenja cest.
Ostali odpadki, ki so v pravilniku opredeljeni v klasifika-

cijskem seznamu komunalnih odpadkov in klasifikacijskem
seznamu nevarnih odpadkov, niso predmet tega odloka.

III. ZBIRANJE ODPADKOV

9. člen
(odvzemno mesto)

1. Odvzemno mesto za komunalne odpadke je ustrez-
no urejen prostor na katerem povzročitelji redno odlagajo
komunalne odpadke v tipizirane posode za odpadke in pla-
stične vrečke v skladu z 11. členom tega odloka.

2. Odvzemno mesto za komunalne odpadke v tipizira-
nih posodah je ustrezno urejen prostor od koder izvajalci
redno odvažajo komunalne odpadke in je praviloma lociran
neposredno ob javnih prometnih površinah

3. Odvzemna mesta določi izvajalec, vzdržuje pa jih
povzročitelj odpadkov.

4. V posameznih naseljih so zaradi večje racionalizaci-
je ločenega zbiranja odpadkov postavljene posode v ekolo-
ških otokih. Ekološki otok je prostor za ločeno zbiranje
sekundarnih surovin za določen bivalni okoliš. Lokacijo do-
loča izvajalec ter zanje vodi kataster.

5. Ob določevanju lokacij za zbirna in odvzemna mesta
ter ekološke otoke je potrebno upoštevati funkcionalne,
estetske, higiensko-tehnične in požarno-varstvene predpi-
se. Zbirna in odvzemna mesta ne smejo ovirati ali ogrožati
prometa na javnih površinah.

6. Povzročitelj do katerih izvajalci zaradi odmaknjenosti
od prevoznih cest ne morejo priti, odlagajo odpadke v vreče
za odpadke iz 3. točke 11. člena tega odstavka. Odpadke v
vrečah so povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na
odvzemno mesto do 6. ure zjutraj.

7. Posode za odpadke morajo biti postavljene na od-
vzemno mesto takoj, ko izvajalci za določeno območje orga-
nizirajo odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko objekt stopi v
uporabo, in sicer na določen termin odvoza do 6. ure zju-
traj.

10. člen
(načrtovanje odvzemnih mest)

Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka, obstoje-
čo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov ter opremo
izvajalcev.

11. člen
(posode za odpadke)

Povzročitelji morajo odlagati komunalne odpadke v:
1. tipizirane zabojnike (120 l, 160 l, 240 l, 500 l, 700

l, 900 l ter 5 ali 7 m3) v skladu s slovenskimi standardi,
2. tipizirane zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov, ki

se med seboj razlikujejo po barvi za posamezne vrste od-
padkov,

3. namenske plastične vreče (kolikor se ne morejo
uporabljati posode iz 1. in 2. točke tega odstavka).

Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci v
skladu s tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov oziroma
strukturo ali vrsto komunalnih odpadkov. V primeru občasne-
ga povečanja količine odpadkov, ki se odlagajo v posode iz
1. točke tega člena, si morajo povzročitelji pri izvajalcih proti
plačilu priskrbeti vrečke iz 3. točke tega člena.

Odpadki, odloženi poleg predpisanih posod (vejevje,
grmičevje, kosovni odpadki ipd.) in v nenamenskih plastič-
nih vrečah, niso predmet odvoza.

12. člen
(praznjenje posod)

Kolikor je odvzemno mesto oddaljeno od objekta, so
povzročitelji dolžni v času odvoza posode za odpadke pripe-
ljati na odvzemno mesto do 6. ure zjutraj in jih po izpraznitvi
tudi vrniti nazaj. Povzročitelji so tudi v zimskem času dolžni
omogočiti dostop do posod za odpadke. Povzročitelji so
dolžni vzdrževati čistočo na odvzemnih mestih ter dovoznih
poteh do odvzemnega mesta.

Izvajalci so dolžni izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesnažijo prostora ter ne poškodujejo posode in okoli-
ce, kjer se opravljajo dela. V primeru, da izvajalci onesnažijo
odvzemno mesto, so ga dolžni tudi pospraviti.

13. člen
(nabava posod)

Posode za odpadke so praviloma last povzročiteljev,
lahko pa tudi izvajalcev.

14. člen
(organiziranje prireditev)

Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih priredi-
tev pri katerih nastajajo odpadki, morajo v času trajanja
prireditve prireditveni prostor opremiti z ustreznimi posoda-
mi za zbiranje odpadkov, po končani prireditvi pa takoj po-
skrbeti, da se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpe-
ljejo na dogovorjeno odvzemno mesto, in sicer na njegove
stroške.

Izvajalec mora zbrane odpadke odpeljati najkasneje v
času odvoza iz kraja, kjer se odpadki odvažajo po urniku.

IV. ODVAŽANJE ODPADKOV

15. člen
(pogostost odvoza)

Izvajalci so dolžni posode in vrečke za odpadke iz 11.
člena tega odloka prazniti skladno s programom oziroma
urnikom odvoza.

Izvajalec mora zagotoviti reden odvoz komunalnih od-
padkov iz strnjenih naselij najmanj enkrat tedensko, iz redko
naseljenih naselij pa najmanj enkrat na štirinajst dni.

Izvajalec mora urnik odvoza objaviti na krajevno običa-
jen način.

V primeru izpada odvoza zaradi višje sile, praznikov ali
večjih ovir na odvozu (sneg, prekop dovoza itd.), so izvajalci
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dolžni opraviti odvoz čimprej ko so za to podani pogoji,
najkasneje v naslednjih dveh delovnih dneh po odpravi ovire
oziroma praznikih.

16. člen
(način odvoza)

Izvajalci morajo odvažati odpadke samo s posebej ure-
jenimi komunalnimi vozili, ki omogočajo higiensko naklada-
nje, odvažanje in praznjenje.

Odpadke iz 8. člena tega odloka lahko proti plačilu
stroškov odlaganja, odvažajo na odlagališče tudi povzročite-
lji sami, če imajo za prevoz ustrezno prevozno sredstvo, ki
ne povzroča onesnaževanje okolja, in sicer s predhodnim
dogovorom z izvajalcem, pri čemer so oproščeni plačila
stroškov organiziranega odvoza odpadkov.

17. člen
(ravnanje s kosovnimi odpadki)

Kosovni odpadki iz gospodinjstva so: bela tehnika, TV
aparati, računalniki, audio tehnika, radiatorji, peči, bojlerji,
pohištvo, vzmetnice, preproge, posode, športni rekviziti,
kolesa, otroški vozički ter prazni sodi.

Ostali odpadki kot so gume, les, kritine, nevarni od-
padki ter avtomobilske školjke ne spadajo med kosovne
odpadke.

Odvoz kosovnih odpadkov izvajalec opravlja najmanj
dvakrat letno. Izvajalci so dolžni odvzemno mesto očistiti.

Lokacija za zbiranje kosovnih odpadkov in urnik odvo-
za kosovnih odpadkov se objavi na krajevno običajen način.

V. ODLAGANJE ODPADKOV

18. člen
(odlaganje odpadkov)

Izvajalec odpadke odlaga na odlagališče nenevarnih
odpadkov. Izven odlagališča odpadkov je prepovedano odla-
ganje odpadkov.

Kdor odloži komunalne odpadke izven odlagališča ne-
nevarnih odpadkov jih je dolžan na svoje stroške odstraniti
in pripeljati na odlagališče pod pogoji in na način, ki ga
predpiše pristojna občinska služba. Če storilca ni možno
ugotoviti, odstrani odpadke odstranjevalec odpadkov na za-
htevo, po navodilih in na stroške nalogodajalca.

19. člen
(odlagališče odpadkov)

Odlagališče komunalnih odpadkov upravlja izvajalec. V
ta namen sprejme poslovnik o upravljanju, obratovanju in
vzdrževanju odlagališča pred pričetkom odlaganja.

S poslovnikom se določi režim odlaganja komunalnih
odpadkov na odlagališču, ureja evidenco dovoza odpadkov,
nadzor in dela, ki se izvajajo na odlagališču.

Obratovalni čas odlagališča določi upravljalec deponije
s tem, da zagotovi najmanj enkrat tedensko obratovanje
odlagališča tudi v popoldanskem času.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA STROŠKOV RAVNANJA
Z ODPADKI

20. člen
(načelo povzročitelj plača)

Stroške zbiranja odvoza in odlaganja komunalnih od-
padkov so dolžni plačati vsi povzročitelji s stalnim in zača-
snim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Semič ter

lastniki zidanic oziroma počitniških hišic na območju Občine
Semič.

21. člen
(cene ravnanja z odpadki)

Cene za ravnanje s komunalnimi odpadki določi Obči-
na Semič skladno z veljavnimi predpisi.

Cene se oblikujejo za vse povzročitelje enotno in vse-
bujejo tudi eventualne stroške ravnanja z ločeno zbranimi
odpadki.

22. člen
(način obračunavanja ravnanja z odpadki)

Osnova za obračun stroškov odstranjevanja odpadkov
je pri fizičnih osebah število prijavljenih oseb v gospodinj-
stvu, ali prostornina posode za zbiranje odpadkov ali kilo-
gram odpadkov.

Osnova za obračun stroškov odstranjevanja odpadkov
pri pravnih osebah je kvadratura poslovnega prostora, ali
prostornina posod za zbiranje odpadkov ali kilogram odpad-
kov.

Obračun ravnanja z odpadki je mesečen.

23. člen
(podatki o povzročitelju)

1. Povzročitelji so dolžni izvajalcem posredovati točne
podatke o dejavnostih, ki vplivajo na pravilen obračun ravna-
nja z odpadki (naslov, dejavnost, površine, število oseb,
velikost zabojnikov) ter izvajalce sproti obveščati o vseh
spremembah teh podatkov.

2. Če povzročitelj odpadkov v roku 30 dni od nastale
spremembe izvajalcem ne sporočijo potrebnih podatkov, iz-
vajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih uradnih evidenc. Za
pravilno ugotovitev dejanskega stanja lahko izvajalci določijo
izvedenca. Stroški v zvezi s pridobivanjem podatkov in stroški
izvedenega mnenja bremenijo povzročitelja odpadkov.

3. Če povzročitelj odpadkov ne posreduje izvajalcu
podatkov v skladu s 1. in 2. točko tega člena, je dolžan
poravnati stroške storitev po računu, ki je sestavljen iz izva-
jalcu znanih oziroma pridobljenih podatkov.

24. člen
(obveznost plačila)

Obveznost plačila stroškov za ravnaje s komunalnimi
odpadki nastane za uporabnike z dnem, ko začnejo izvajalci
opravljati storitve na njihovem območju, in sicer ne glede na
to, ali ima povzročitelj nameščeno posodo ali ne.

VII. OSTALE DOLOČBE

25. člen
(evidenca ravnanja z odpadki)

Izvajalec je dolžan voditi evidenco, o strukturi, količini
in teži odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se odlaga-
jo na odlagališču.

26. člen
(pogodbe o ravnanju z odpadki)

Povzročitelj odpadkov, ki opravlja dejavnost sezonske-
ga značaja (npr. kampi, gostinski vrtovi in terase,...) in uprav-
ljavci drugih javnih površin, kjer nastajajo komunalni odpadki
(npr. pokopališča) sklenejo z izvajalcem dogovor oziroma
pogodbo o odstranjevanju odpadkov.

Lastniki, ki oddajajo v najem stanovanjske ali druge
prostore so dolžni v najemni pogodbi z najemojemalcem
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določiti, kdo bo plačnik komunalnih storitev in ob prijavi ali
spremembi najemnika en izvod pogodbe izročiti izvajalcem
komunalne storitve, sicer je najemodajalec še vedno plačnik
storitev odvoza komunalnih odpadkov.

VIII. NADZOR

27. člen
(izvajanje nadzora)

1. Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja-
jo pristojne občinske nadzorne službe v okviru svojega de-
lovnega področja in zakonskih pooblastil.

2. Službe navedene v prvem odstavku tega člena lahko
pri opravljanju nadzora izdajo odločbe ter odrejajo druge
ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega
odloka.

3. Odstranjevalec odpadkov je dolžan ugotavljati ne-
pravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V
primeru neupoštevanja določil tega odloka je dolžan povzro-
čitelje prijaviti pristojni občinski nadzorni službi.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

28. člen
(denarne kazni za izvajalce)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekrške pravna oseba – zbiralec oziroma izvaja-
lec, če:

1. ne vrne posodo za odpadke na odvzemno mesto (9.
člen),

2. ne odpelje odpadkov čimprej oziroma po dogovoru
z organizatorjem (14. člen, drugi odstavek),

3. ne izvaja odvoza v skladu s 15. členom,
4. odvaža komunalne odpadke z neprimernimi vozili

(16. člen),
5. ne očisti odvzemnega mesta (17. člen),
6. odlaga odpadke izven določenega odlagališča, odla-

ga na odlagališče komunalnih odpadkov nekomunalne od-
padke (18. člen).

Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 SIT se kaznu-
je tudi odgovorna oseba pravne osebe zbiralca oziroma
izvajalca, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

29. člen
(denarne kazni za povzročitelje)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekrške pravna in fizična oseba, če kot povzro-
čitelj:

1. se ne vključi v odvoz odpadkov (6. člen),
2. odlaga posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi

v posode za komunalne odpadke ali na odlagališče odpad-
kov (8. člen),

3. ne vzdržuje zbirnega in odvzemnega mesta skladno
z navodili izvajalcev (9. člen),

4. ne odlaga komunalnih odpadkov v posode za od-
padke (11. člen),

5. odlaga komunalne odpadke izven odlagališča ko-
munalnih odpadkov (18. člen),

6. odlaga na odlagališče komunalnih odpadkov neko-
munalne odpadke (19. člen),

7. v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka ne nado-
mesti neustrezne posode za odpadke s tipizirano posodo
(32. člen),

8. ne upošteva programa ločenega zbiranja komunal-
nih odpadkov na izvoru.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če kot pov-
zročitelj stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

30. člen
(denarne kazni za organizatorje prireditev)

Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki oprav-
lja dejavnost organiziranja kulturnih, športnih in drugih prire-
ditev na prostem, če ne poskrbijo za odpadke in ne poskrbi-
jo za čiščenje prostora po končani prireditvi ter odvoz od-
padkov.

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 do 100.000 tolar-
jev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena
odgovorna oseba pravne osebe.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

31. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o rav-

nanju z odpadki na območju Občine Črnomelj (SDL, št.
6/89) in odlok o spremembah odloka o ravnanju z odpadki
na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 3/93).

Vse določbe tega odloka, ki se tičejo ločenega zbiranja
odpadkov na izvoru in ločenega deponiranja, ali vračanja
koristnih odpadkov v ponovno uporabo začnejo veljati s
sprejemom programa ločenega zbiranja komunalnih odpad-
kov na izvoru v Občini Semič, ki ga bo sprejel Občinski svet
občine Semič.

32. člen
(rok za prehod na nov način ravnanja z odpadki)

Izvajalci začnejo z novim načinom ravnanja z odpadki,
določenim s tem odlokom, najkasneje v roku 6 mesecev po
uveljavitvi tega odloka.

Povzročitelji so dolžni najkasneje v roku 6 mesecev po
uveljavitvi tega odloka nadomestiti neustrezne posode za
odpadke s tipiziranimi posodami za odpadke iz 11. člena
tega odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-06-01/2000-3
Semič, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

1656. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Semič

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99 in 24/99 –
odl. US, 70/00) v povezavi s 23. členom istega zakona ter
17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 37/99)
je Občinski svet občine Semič na 20. redni seji dne 15. 3.
2001 sprejel
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S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Semič

1. člen
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je

kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah
za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupno-
sti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na
volitvah.

Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne
skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, ki so potrebni
za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih
glasov: s številom mest v občinskem svetu × 50 : 100).

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.

Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kan-
didate na zadnjih volitvah, se sme dodeliti do vključno 30
SIT na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.

Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje
strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima občina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih na-
log.

2. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,

se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka, določenega v petem odstavku 1. člena tega skle-
pa.

3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo me-

sečno.

4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o

načinu financiranja političnih strank v Občini Semič (Uradni
list RS, št. 35/95, 65/99 in 93/99).

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

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

Št. 414-10-01/2001
Semič, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Semič

Ivan Bukovec l. r.

SEVNICA

1657. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sevnica za leto 2000

Na podlagi 3. točke 98. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/00) in 16. člena statuta Občine
Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je
Občinski svet občine Sevnica na 23. redni seji dne 28. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica

za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sevnica

za leto 2000.

2. člen
Zaključni računa proračuna Občine Sevnica za leto

2000 izkazuje:
Bilanca Račun finančnih Račun financiranja

prihodkov in odhodkov terjatev in naložb

Prihodki 1.723,651.650,50 / 62,000.000
Odhodki 1.747,598.660,11 / 12,600.000
Presežek / 49,400.000
Primanjkljaj 23,947.009,61 /

3. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna Občine

Sevnica za leto 2000 izkazuje:
– prenos sredstev iz leta 1999 v višini 3,992.964,30
– prihodke v višini  6,700.000,00
– odhodke v višini 3,645.297,06
– presežek prihodkov nad odhodki 7,047.667,24

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa

proračuna Občine Sevnica za leto 2000 v višini
25.452.990,39 se prenese v splošni sklad.

5. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada se prenese v re-

zervni sklad proračuna Občine Sevnica za leto 2001 in se
uporabi za namene določene v 48. členu zakona o javnih
financah.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 40303-0001/01
Sevnica, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1658. Program priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
industrijske cone Sevnica

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Sev-
nica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občin-
ski svet občine Sevnica na 23. redni seji dne 28. 3. 2001
sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E  O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
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I
S tem programom priprave se podrobneje določi po-

stopek priprave in sprejetja odloka o spremembah in dopol-
nitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
(v nadaljevanju: ZN), način pridobitve strokovne rešitve za
obravnavano območje, organi, organizacije oziroma sku-
pnosti, ki bodo sodelovale pri spremembah in dopolnitvah
ZN ter okvirni roki za pripravo in sprejem ZN.

II
Območje ZN zajema površine, ki so opredeljene v Dol-

goročnem planu Občine Sevnica za obdobje 1986–2000
in Družbenem planu Občine Sevnica za obdobje 1986–
1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS,
št. 20/94, 102/00). Sprememba in dopolnitev zazidalnega
načrta bo zajemala površino v rezerviranem območju veljav-
nega zazidalnega načrta ZN industrijske cone Sevnica (Ura-
dni list RS, št. 70/94).

III
Pri pripravi odloka o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o ZN je potrebno upoštevati:
a) veljavno plansko dokumentacijo (Uradni list SRS, št.

10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00),
b) veljaven prostorsko izvedbeni načrt (Uradni list RS,

št. 70/94).
Vsebina odloka ZN bo v skladu z veljavno zakonodajo

zajemala:
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti.

IV
Organizacijske naloge v zvezi z razgrnitvijo, obravnavo

in sprejemom ZN bo opravljal Oddelek za okolje in prostor
občine Sevnica.

V postopku priprave ZN bodo sodelovali naslednji or-
gani, organizacije in skupnosti:

– Občina Sevnica,
– KS Sevnica,
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

enota Krško,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Krško,

izpostava Krško,
– Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava za varstvo

narave, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije

za ceste,
– Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
– Elektro Celje d.d., PE Krško,
– JP Plinovod Sevnica,
– JP Komunala Sevnica d.o.o.,
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto,
– Zavod kabelske televizije Sevnica,
– Slovenske železnice d.d. Ljubljana,
– Vodnogospodarsko podjetje d.d., Novo mesto;
– Geoplin d.o.o., Ljubljana.
Navedeni organi, organizacije in skupnosti bodo v skla-

du z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
sodelovali v postopku priprave odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o ZN tako, da bodo pred pripravo osnut-
ka načrta v okviru svojih pristojnosti določili pogoje, ki jih
mora upoštevati izdelovalec načrta pri njegovi pripravi ter
pred sprejemom načrta podati soglasje k dopolnjenem
osnutku odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN.

Organi, organizacije in skupnosti morajo določiti pogo-
je, ki jih mora upoštevati izvajalec načrta pri njegovi pripravi
ter podati soglasje k dopolnjenem osnutku odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o ZN najkasneje v 30 dneh
po prejemu vloge. V primeru, da posamezen organ, organi-
zacija ali skupnost pogojev ne določi ali soglasja ne izda ali
odreče v tem času, se šteje, da je soglasje dano.

V
Priprava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o

ZN bo skladno z zakonom o urejanju naselij in drugih pose-
gov v prostor potekala po naslednjem postopku:

a) priprava in sprejem programa priprave ZN,
b) pridobitev pogojev in smernic organov, organizacij

in skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec načrta pri
njegovi pripravi,

c) priprava osnutka odloka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o ZN,

d) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi in
ga objavi v Uradnem listu RS,

e) javna razgrnitev odloka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o ZN, ki traja 30 dni v Krajevni skupnosti Sevni-
ca in na sedežu Občine Sevnica ter javna obravnava osnut-
ka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ZN v KS
Sevnica,

f) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane med
javno razgrnitvijo in javno obravnavo osnutka odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o ZN, priprava stališč do teh
pripomb in predlogov ter sprejem teh stališč na Občinskem
svetu občine Sevnica,

g) priprava dopolnjenega osnutka odloka o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o ZN (dopolnitev osnutka ZN z
rešitvami v zvezi s predlogi in pripombami iz javne razgrnitve
in javne obravnave osnutka, za katere bo odločeno, da jih je
potrebno pri nadaljnji izdelavi ZN upoštevati),

h) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti
k dopolnjenem osnutku odloka o spremembah in dopolni-
tvah odloka o ZN,

i) izdelava predloga ZN,
j) sprejem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka

o ZN na Občinskem svetu občine Sevnica,
k) objava odloka o spremembah in dopolnitvah odloka

o ZN v Uradnem listu RS.

VI
Naročnik in izdelovalec odloka o spremembah in dopol-

nitvah odloka o ZN, ki bo opravljal organizacijske naloge v
zvezi z razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom odloka o spre-
membi in dopolnitvi odloka o ZN, morata aktivnosti organizira-
ti tako, da bo priprava odloka o spremembah in dopolnitvah
odloka o ZN v naslednjih okvirnih časovnih terminih:

– sprejem programa priprave na seji občinskega sveta:
marec 2001,

– pridobitev programov obstoječih dejavnosti na ob-
močju in potreb gospodarstva (anketa) april 2001,

– posebne strokovne podlage, analize in uskladitve
problematik (vodno gospodarstvo, obstoječe dejavnosti, pro-
met,…) april 2001,

– pridobivanje pogojev: april–maj 2001,
– priprava osnutka ZN: maj 2001,
– javna razgrnitev osnutka ZN: junij 2001,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov, podanih na

javni obravnavi: junij 2001,
– pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti:

september 2001,
– priprava ZN za sprejetje na občinskem svetu: sep-

tember 2001,
– objava ZN v Uradnem listu RS: oktober 2001.
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VII
Ta program priprave ureditvenega načrta začne veljati

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 35005-0001/01
Sevnica, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1659. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega
dobra

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sevnica (Uradni
list RS, št. 39/99, 91/00 in 102/00) je Občinski svet
občine Sevnica na 23. redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra

1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parce-

lo s št. 387/3, v izmeri 405 m2, ki je vpisana v ZKV: seznam
II., k.o. Krajna Brda.

2. člen
Na parceli št. 172/3, v izmeri 475 m2, pripisana pri

vložku št. 11, k.o. Krajna Brda, se vzpostavi status javnega
dobra.

Parcela št. 172/3, se odpiše od vložka 11, k.o. Krajna
Brda in pripiše v nov vložek iste k.o., kot javno dobro.

3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 35200-0260/00
Sevnica, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

1660. Sklep o določitvi cen programov predšolske
vzgoje in rezervacije

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o
plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98, 102/00), 16.
člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99,
91/00 in 102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 23.
redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje

in rezervacije

1. člen
Cene programov v vrtcih, katerih ustanovitelj je Občina

Sevnica, znašajo mesečno na otroka po posameznih pro-
gramih predšolske vzgoje:

v SIT

Osnovna šola/program Starostna Starostna Starostna Kombinirani
skupina 1–3 let skupina 1–7 let skupina 3–7 let oddelek 2–6 let

(6–9 ur)  (4–6 ur) (6–9 ur) (6–9 ur)

1. Vrtec Ciciban Sevnica 65.994 40.386 50.738 –
2. VVE pri OŠ Krmelj –  –   –   50.365
3. VVE pri OŠ Milana
Majcna Šentjanž –  –   –   51.346

2. člen
Višina plačila staršev se določi na podlagi pravilnika o

plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
44/96 1/98, 84/98 in 102/00).

3. člen
Obračunavanje odsotnosti otrok in rezervacij:
a) Ob odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa

odšteje znesek za neporabljena živila in sicer v višini 325
SIT, za vsak dan odsotnosti.

b) Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni
zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgo-
je v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo kadar koli med le-
tom. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost
otroka najmanj en mesec. Starši so jo dolžni vrtcu pisno
napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotno-
sti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 25%
zneska, določenega s sklepom oziroma odločbo o plačilu
staršev za program, v katerega je otrok vpisan.

c) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko
gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 14 dni zaradi
bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila.

4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati sklepa o

določitvi cen programov v vrtcih v Občini Sevnica (Uradni list
RS, št. 38/99 in 91/00).

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se

začne 1. 4. 2001.

Št. 64100-0092/01
Sevnica, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.
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SLOVENSKE KONJICE

1661. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2000

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in 106. člena
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99)
je Občinski svet občine Slovenske Konjice na seji dne 29.
3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Slovenske Konjice za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sloven-

ske Konjice za leto 2000.

2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2000 izkazuje:

(v tisočih SIT)
Prihodki 1,122.115
Odhodki 1,109.718
Presežek prihodkov 12.397

II. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 2000
izkazuje:

Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev 5.076
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 5.110
Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev -34

III. Račun financiranja za leto 2000 izkazuje:
Zadolževanje 7.039
Odplačila dolga 12.575
Neto zadolževanje -5.536

Povečanje sredstev
na računih za leto 2000 znaša 6.827

3. člen
Rezervni sklad za leto 2000 izkazuje:
Prihodki 13.875
Odhodki 3.767
Presežek prihodkov 10.108

Presežek prihodkov rezervnega sklada se prenese v
naslednje leto.

4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za

leto 2000 izkazujejo:
Prihodki 140.475
Odhodki 142.137
Presežek odhodkov -1.662
Zmanjšanje sredstev na računih krajevnih
skupnosti za leto 2000 znaša – 1.662

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 40101-2/01
Slovenske Konjice, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu ob Mizarski – objekt Karitas

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/98 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/91, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Sloven-
ske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet obči-
ne Slovenske Konjice na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o

zazidalnem načrtu ob Mizarski – objekt Karitas

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
Za območje obravnave veljata odloka: odlok o sprejetju

zazidalnega načrta stanovanjske soseske ob Mizarski cesti
(Uradni list SRS, št. 7/77) in odlok o spremembah in dopol-
nitvah zazidalnega načrta stanovanjska soseska ob Mizarski
(Uradni list SRS, št. 40/86).

Nameravani poseg, rušenje obstoječega objekta in grad-
nja objekta za potrebe domskega varstva predstavlja spre-
membo odloka o sprejetju zazidalnega načrta stanovanjske
soseske ob Mizarski cesti (Uradni list SRS, št. 7/77).

Za 2. členom veljavnega odloka se vstavijo novi členi,
ki sledijo.

2. člen
Zazidalni načrt iz 1. člena, ki ga je izdelal Razvojni

center IUP d.o.o., Celje pod številko projekta 36/2000, je
sestavni del odloka in vsebuje:

A) Tekstualni del,
B) Soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
C) Grafične priloge.

II. MEJE OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Območje obravnave obsega dve parceli ob Žički cesti

št. 17 v Slovenskih Konjicah, št. 919/88 in 919/89, obe k.
o. Konjice.

Površina območja urejanja
Površina območja urejanja je 1307m2

III. FUNKCIJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen
Območje obravnave je namenjeno izgradnji objekta za

domsko varstvo invalidnih oseb. Glede na lokacijo parcele,
je predvidena namembnost objekta primerna in ustrezna.

IV. URBANISTIČNO-ARHITEKTONSKA ZASNOVA

5. člen
Predmet obravnave sta dve parceli. Na zahodni strani

obravnavnega območja že stoji objekt Karitasa, na južni
strani je cesta, na severni in vzhodni strani in v širšem
območju pa so enodružinske stanovanjske hiše. Ker je pred-
met obravnave en sam objekt, urbanistične zasnove ne mo-
remo obravnavati, tipologija objekta (prostostoječi objekt)
pa odgovarja urbanistični zasnovi širšega območja.
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6. člen
Pogoji za realizacijo
Za realizacijo nameravanega posega je potrebna ruši-

tev obstoječega objekta. Za rušitev je že bilo izdano gradbe-
no dovoljenje Upravne enote Slovenske Konjice
št. 351-5000/00 1313, z dne 4. 9. 2000.

Pri rušenju objekta in odstranjevanju ograje je potreb-
no dela izvajati tako, da le-to ne bo povzročalo škode na
objektih in površinah sosedov.

7. člen
Pogoji za gabarite in arhitekturno oblikovanje objektov
Tlorisni gabarit objekta bo imel mejne dimenzije objekta

21 metrov krat 26 metrov, znotraj teh dimenzij pa je tlorisni
gabarit členjen (glej situacije), tako, da bo tlorisni gabarit okle-
pal dva notranja atrija. Na severno parcelo bo objekt mejil s
pritličnim oziroma kletnim izzidkom, v dimenzijah že obstoječe-
ga gabarita. Višinski gabarit bo: klet, pritličje, ena etaža in
izzidano podstrešje, višina objekta od tal do venca bo 6 metrov,
do slemena 11,20 metrov. Možne so tolerance za višino nasto-
pnega podesta v pritličju do 20 centimetrov. Streha bo sime-
trična dvokapnica z naklonom strešine od 38–45°.

Fasada bo omet v pastelnih barvah, kritina opeka ali
opeki podoben material po barvi in strukturi. Strešna okna
bodo usklajena z arhitekturo objekta.

8. člen
Pogoji za urejanje zunanje ureditve
Zunanja ureditev bo prilagojena funkciji objekta. Na

vzhodni strani dvorišča bodo urejena parkirna mesta, del
površin na zahodni strani objekta bo parkovno urejen.

Obstoječe znamenje bo vključeno v zunanjo ureditev.
Ograja okoli parcele bo po dolžini členjena z vertikalni-

mi stebriči, kovinske ali betonske izvedbe, zidani parapetni
zid in ostali arhitekturni elementi bodo obojestransko enako
oblikovani. Vmesna polnila bodo kovinska mreža. Oporni zid
na severni strani je potrebno sanirati, del zidu pritličnega
objekta, je potrebno obložiti z ustreznim materialom in ga
obsaditi s popenjavko.

Ograjo na cestno stran je potrebno izvesti v kombinaciji
z zimzeleno živo mejo.

Drevesa, ki v času cvetenja povzročajo alergije, ni do-
voljeno saditi (breze).

9. člen
Funkcionalna zemljišča
Funkcionalno zemljišče obsega obe parceli.

V. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE

10. člen
Objekt je dostopen z obstoječega dovoza z Žičke ce-

ste. Vhod in dovoz bosta ločena, na dvorišču je možno
urediti 4–8 parkirnih mest.

Priključek na občinsko cesto je potrebno izvesti v isti
ravnini, kot je občinska cesta.

Ob občinski cesti je potrebno upoštevati hodnik za
pešce.

VI. POGOJI ZA KOMUNALNO, ENERGETSKO
IN TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE

11. člen
Objekt, predviden za rušenje, je priključen na vodovo-

dno, kanalizacijsko, električno in teleprenosno omrežje.

Ogrevanje je urejeno s plinom, z nadzemnim rezervoarjem
utekočinjenega naftnega plina.

Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju je izgrajen vodovod, uprav-

ljavec je JKP Slovenske Konjice.
Objekt bo oskrbovan z vodo iz javnega vodovoda PE 80

DN 90 mm preko predvidenega priključka 3/4" v skladu s
pogoji upravljavca.

Vsa križanja s kanalizacijo ali cesto je obvezno izvesti z
zaščito vodovoda v BC ∅ 150, ki se obbetonira ali v zaščitni
jekleni cevi. Priključni vodovod je potrebno izgraditi z min.
odmikom 4 m od predvidenega objekta.

Kanalizacija
Na obravnavanem območju je izgrajeno kanalizacijsko

omrežje v mešanem sistemu, upravljavec je JKP Slovenske
Konjice. Objekt je potrebno obvezno priključiti na obstoječi
kanal mešanega sistema ∅ 200 preko skupnega zbirnega
jaška meteorne in fekalne kanalizacije z enim priključkom.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustre-
zajo MDK (Uradni list RS, št. 35/97). Meteorne vode s
strešin in utrjenih površin morajo biti obvezno ločene od
sanitarnih ter speljane preko peskolovov in skupnega zbir-
nega jaška meteorne in fekalne kanalizacije v javno kanali-
zacijo.

Padavinske in odpadne vode s povoznih površin je
potrebno zbrati preko cestnih rešetk v zbirnem jašku in jih
preko lovilca olj in bencina voditi v javno kanalizacijo (Uradni
list RS, št. 55/97).

Za vse posege je potrebno upoštevati pogoje tangira-
nega upravljavca.

Elektro omrežje
V neposredni bližini obravnavanega območja se nahaja

nizkonapetostno omrežje. Priključna moč objekta je ocenje-
na na podlagi primerjave s podobnimi objekti na 39kW.
Napajanje predvidenega objekta bo možno iz obstoječe
transformatorske postaje TP Milenkova S.K. (t–337).

Za vse posege je potrebno upoštevati pogoje tangira-
nega upravljavca.

Telefonsko omrežje
Priključek na telefonsko omrežje je možno izvesti v

skladu s pogoji tangiranega upravljavca.
Ogrevanje
Ogrevanje bo urejeno s plinom, z nadzemnim rezervo-

arjem utekočinjenega naftnega plina.

VII. VARSTVO OKOLJA

12. člen
Hrup
Območje obravnave sodi v III. stopnjo varstva pred

hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč
zaradi povzročanja hrupa. To je (obstoječe in predvideno)
trgovsko poslovno stanovanjsko območje, ki je hkrati name-
njeno bivanju.
Mejne ravni hrupa za III. območje (življenjsko okolje)

nočna raven dnevna raven
Ln Ld

mejne ravni (dBA) 50 60
kritične ravni (dBA) 59 69

mejne ravni
za vire hrupa (dBA) 48 58

Vir: uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 45/95).
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Varstvo voda
Upoštevati je potrebno pogoje upravljavca za komunal-

no infrastrukturo.
Odpadki
Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z

določili občinskega odloka o ravnanju s komunalnimi od-
padki Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 41/96).
Posode za odpadke je potrebno postaviti na ekološko te-
hnično brezhiben prostor.

VIII. POŽARNA VARNOST

13. člen
Varen umik je možen na dvorišče in parkirne površine.
Promet in delovne površine za intervencijska vozila so

možna po obstoječih in peš poteh in parkirnih površinah.
Viri za zadostno oskrbo vode za gašenje bodo zagotov-

ljeni iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju
hidrantnega omrežja je potrebno upoštevati pravilnik o te-
hničnih normativih za hidrantno omrežje in gašenje požarov
(Uradni list RS, št. 30/91).

IX. TOLERANCE

14. člen
Tolerance v ureditvenem območju ZN veljajo za višinski

objekt. V višino je možno objekt povišati za višino nastopne-
ga podesta v pritličju do 20 centimetrov.

X. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Zazidalni načrt spremembe in dopolnitve ZN ob Mizar-

ski – objekt Karitas, je stalno na vpogled na Občini Sloven-
ske Konjice.

16. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na inšpekcija.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 025-1/01-9201-22/6
Slovenske Konjice, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Slovenske Ko-

njice (Uradni list RS, št. 50/99) se v 7. členu beseda »žig«
nadomesti z besedo »pečat«.

2. člen
Za tretjim odstavkom 18. člena se dodajo novi četrti,

peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»Župan lahko v primeru, ko to zahteva nujnost in eko-

nomičnost postopka skliče korespondenčno sejo, na kateri
lahko predlaga v sprejem samo tiste akte sveta, o katerih
občinski svet odloča po določbah tega poslovnika na eni
obravnavi.

Korespondenčna seja se lahko opravi tako, da se gra-
divo in predlogi sklepov posredujejo članom po pošti ali po
telefaksu.Člani takoj po prejemu gradiva vrnejo izpolnjeno
izjavo o glasovanju pošiljatelju.O tako opravljeni korespon-
denčni seji se napiše zapisnik, ki ga člani potrdijo na nasled-
nji seji.

Sklepi sprejeti na korespondenčni seji so veljavni, če
je za sprejem glasovala večina vseh članov občinskega sve-
ta.«

3. člen
V prvem stavku 41. člena se za besedo »večino« doda

beseda »opredeljenih«. V drugem stavku 41. člena se za
besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.

4. člen
V tretjem odstavku 64. člena se pred besedo »navzo-

čih« doda beseda »opredeljenih«.

5. člen
V prvem stavku 73. člena se črta beseda »razporedijo«

in se nadomesti z besedo »predvidijo«, za besedo »prihod-
ki« se dodajo besede »in drugi prejemki«, pred besedo
»izdatki« se dodajo besede »odhodki in drugi«, za besedo
»izdatki« pa se doda besedilo »občine za eno leto«.

Črta se besedilo drugega stavka 73. člena in se nado-
mesti z naslednjim besedilom: »Proračun sprejme občinski
svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša.«

6. člen
V prvem odstavku 84. člena se doda nov drugi stavek,

ki se glasi: »Zaključni račun proračuna sprejme občinski
svet po določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem
odloka po skrajšanem postopku.«

7. člen
V četrtem odstavku 86. člena se črta besedilo »po

rednem postopku« in se nadomesti z besedilom »po hitrem
postopku«.

8. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 025-4/98-9101
Slovenske Konjice, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Slovenske Konjice

Janez Jazbec l. r.

1663. Spremembe in dopolnitve poslovnika
Občinskega sveta občine Slovenske Konjice

Na podlagi 113. člena statuta Občine Slovenske Konji-
ce (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slo-
venske Konjice na 22. seji dne 29. 3. 2001 sprejel

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

Občinskega sveta občine Slovenske Konjice
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SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH

1664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2000

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 13. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 16. člena statuta
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št.
18/99) je Občinski svet občine Sv. Andraž v Slovenskih
goricah na redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. An-

draž v Slovonskih goricah za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna izkazuje:
– prihodke v višini 141,553.219 SIT
– odhodke v višini 132,224.396 SIT
– presežek prihodkov nad odhodki 9,328.823 SIT

3. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna izkazuje:
– prihodke v višini 602.900 SIT
– odhodke v višini 395.261 SIT
– presežek prihodkov 207.639 SIT

4. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu proračuna za leto 2000 v višini 9,328.823 SIT se prene-
se v splošni sklad Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah,
sredstva bodo v letu 2001 realizirana po proračunu Občine
Sv. Andraž v Slovenskih goricah.

5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem raču-

nu rezervnega sklada proračuna za leto 2000 v višini
207.639 SIT se prenese v rezervni sklad Občine Sv. Andraž
v Slovenskih goricah za leto 2001 in se lahko uporabi za
namene določene v 49. členu zakona o javnih financah.

6. člen
Izkaz prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev

in naložb, račun financiranja in bilanca stanja so sestavni del
tega zaključnega računa.

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

dnem listu RS.

Št. 403-03-01
Vitomarci, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah

Franc Krepša, dipl. inž. str. l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH

1665. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94 in 45/97 – odl. US, 56/97), zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 114. člena statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na seji dne 29. 3.
2001 sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine

Šmarje pri Jelšah za leto 2000

1. člen
S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna

Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000, katerega sestavni
del je tudi zaključni račun rezerv.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto
2000 izkazuje:

v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 962,472.382,82
II. Skupaj odhodki 931,907.725,54
III. Proračunski presežek 30,564.657,28

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

prodaja kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) 30,564.657,28

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje občine 7,791.741,07
IX. Odplačila dolga –7,791.741.07
X. Neto zadolževanje 22,772.916,21
XI. Povečanje sredstev na računih 5,210.041,27

Stanje sredstev na računih ob koncu preteklega leta

3. člen
Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:

v SIT

I. Stanje sredstev na računu iz leta 1999 543.337,83
II. Oblikovanje rezerve 2000 4,818.098,70
III. Odhodki 4,818.098,70
IV. Stanje sredstev na računu 31. 12. 2000 543.337,83

4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa pro-

računa Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000 je sestavni
del tega odloka.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 06202-13/01
Šmarje pri Jelšah, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.
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1666. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za
leto 2001

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99) in 103. člena statuta Občine Šmarje pri Jelšah
(Uradni list RS, št. 41/99) je Občinski svet občine Šmarje
pri Jelšah na seji dne 29. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto

2001

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja in upravljanje

s prihodki in odhodki proračuna Občine Šmarje pri Jelšah
za leto 2001 (v nadaljevanju: proračun).

2. člen
S proračunom so določena sredstva za financiranje

nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Občina
Šmarje pri Jelšah.

3. člen
Proračun je določen v naslednjih zneskih:

V tisočih tolarjev

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupni prihodki 1,202.494
II. Skupaj odhodki 1,219.542
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) –17.048

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vplačila danih posojil –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila –
VII. Skupni presežek (primanjkljaj) –17.048

C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačevanje posojil 2.823
X. Neto zadolževanje –2.823
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na

računu (III+X) –19.871
XII. Povečanje sredstev na računu ob koncu

leta 8.112

Pregled prihodkov in odhodkov proračuna in njihova
podrobna razdelitev so prikazani v bilanci prihodkov in od-
hodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu finan-
ciranja ter v podrobni členitvi odhodkov z obrazložitvami in
finančnimi načrti neposrednih uporabnikov proračuna, ki so
sestavni deli odloka.

4. člen
Občina oblikuje svoje rezerve v višini 0,5% od skupno

doseženih prihodkov proračuna.

5. člen
Sredstva proračuna uporabljajo uporabniki le za name-

ne in v višini kot so določeni v proračunu. Nabava opreme,
investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogod-
bo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja
ponudb najmanj dveh usposobljenih ponudnikov. Javni raz-
pisi morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS za vsa gradbe-
na dela, blago in storitve katerih vrednost presega znesek
določen v zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2001.

6. člen
Sredstva proračuna uporabljajo med letom uporabniki

za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Uporabniki
proračuna morajo pri dogovarjanju za plačilne pogoje upoš-
tevati določila 13. in 29. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2000. Plačilni roki v breme
občinskega proračuna so:

– za plačila obveznosti iz naslova investicij in investicij-
skega vzdrževanja, ki se plačujejo po posameznih situaci-
jah, najmanj 60 dni,

– za plačilo vseh drugih obveznosti najmanj trideset
dni.

Izjemoma lahko uporabniki dogovarjajo predplačila s
pogojem zavarovanja predplačila.

7. člen
Investicijski del proračuna se prične uporabljati potem,

ko je investitor oddelku za finance predložil pogodbo oziro-
ma predračun in začasne situacije. Po končani investiciji
mora investitor predložiti končno obračunsko situacijo, ki ne
sme presegati pogodbene vrednosti oziroma v proračunu
potrjenega obsega sredstev za investicijo. V primeru višje
porabe proračun ne jamči poravnave obveznosti.

8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan

je pooblaščen da:
1. odloča o začasnem zmanjšanju odhodkov, če pri-

hodki niso realizirani v planirani višini,
2. odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev za-

radi ohranitve njihove realne vrednosti,
3. spremeni namen in višino sredstev za posamezne

namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za
katere so bila določena sredstva, vendar največ do 10%
predvidene višine glavnega namena,

4. odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do
višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru iz drugega
odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99),

5. odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije,
ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih
odhodkov do višine 300.000 SIT za posamezni namen,

6. odloča o pravnih poslih pridobitve, odprodaje in
najema občinskega premoženja v vrednosti 0,5% od sku-
pnih prihodkov občinskega premoženja.

O ukrepih iz 1., 4. in 5. točke mora župan poročati
občinskemu svetu.

9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov

proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se
lahko za začasno kritje uporabljajo sredstva rezerv ali naja-
me kredit, ki mora biti odplačan do konca proračunskega
leta in ne sme presegati 5% sprejetega proračuna. O najetju
kredita odloča župan.

10. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolžuje za investicije, ki

jih potrdi občinski svet. Občina se lahko zadolži v obsegu, ki
ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred
letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posa-
meznem letu odplačila ne more preseči 5% realiziranih pri-
hodkov.

Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi spre-
jetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministra, pri-
stojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o
zadolževanju.
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11. člen
Javna podjetja, javni zavodi in skladi, katerih ustanovi-

teljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem obči-
ne. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževa-
nja občine.

12. člen
Oddelek za finance Občine Šmarje pri Jelšah:
1. izvaja finančno poslovanje,
2. spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračun-

skih uporabnikih in o morebitnih nepravilnostih obvešča žu-
pana in mu predlaga ustrezne ukrepe,

3. usklajuje dinamiko proračunske porabe s posamez-
nimi uporabniki v mejah porabe zaradi zagotovitve tekoče
likvidnosti proračuna,

4. obvešča župana o začasnih likvidnostnih presežkih
proračuna in predlaga začasno uporabo prostih sredstev
zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.

13. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago

pravilno opremljeno listino, s katero se ugotavlja obveznost
in namen ter višina izplačila.

14. člen
Spremembe obsega sredstev v bilanci prihodkov in

odhodkov se med letom določajo z rebalansom proračuna.

15. člen
Da bi občinski svet lahko opravljal nadzor nad zakonito

uporabo proračunskih sredstev, so mu uporabniki dolžni
pošiljati finančni načrt, zaključni račun in druga poročila o
porabi sredstev in izvajanju nalog in sicer v roku 5 dni po
sprejetju na svojem organu upravljanja oziroma nadzora.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 06202-12/01
Šmarje pri Jelšah, dne 29. marca 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r.

1667. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Šmarje pri Jelšah

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Ura-
dni list RS, št. 62/94, 13/98 in 70/00) in 16. člena statuta
Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/00) je
Občinski svet občine Šmarje pri Jelšah na 19. redni seji dne
29. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Šmarje pri Jelšah

1. člen
Politična stranka, ki je kandidirala kandidate oziroma

kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sred-
stva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov vo-
livcev, ki jih je dobila na volitvah.

Stranka dobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila
najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana ob-
činskega sveta.

Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank,
se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.

Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kan-
didate na zadnjih volitvah, se sme dodeliti do vključno 30
SIT na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.

Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financira-
nje strank, ne smejo presegati 0,2% sredstev, ki jih ima
občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje
občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog.

2. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank,

se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg
sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in
zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči
odstotka določenega v zadnjem odstavku prejšnjega člena
tega sklepa.

3. člen
Sredstva se na žiro račune strankam dodeljujejo me-

sečno.

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

dnem listu RS, financiranje strank v skladu s 1. členom tega
sklepa pa se začne s sprejemom proračuna občine za leto
2001.

Št. 06202-14/01
Šmarje pri Jelšah, dne 30. marca 2001.

Župan
Občine Šmarje pri Jelšah

Jožef Čakš l. r

ŠTORE

1668. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda OŠ Štore

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96) 40., 44. in 140 člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96), ter 16. člena statuta Občine Štore (Uradni list
RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore na
seji dne 19. 3. 2001 sprejel

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

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ Štore

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda OŠ Štore (Uradni list RS, št. 30/96) se spremeni
11. člen odloka, tako, da se v prvem odstavku doda alinea:

– O/ 92. 511 Dejavnost knjižnic
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2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01503 – 001/01
Štore, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

1669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Štore (Uradni
list RS, št. 66/99 in 112/00) je Občinski svet občine Štore
na seji dne 19. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah

1. člen
V odloku o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah

(Uradni list RS, št. 35/96) se spremeni besedilo 4. člena
odloka, tako, da se za prvim odstavkom doda besedilo:
“Možna je rušitev in nadomestna gradnja obstoječega sta-
novanjskega objekta.”

2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati osmi

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 35001-0004/01-001
Štore, dne 19. marca 2001.

Župan
Občine Štore

Franc Jazbec l. r.

TABOR

1670. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tabor

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 74/98 in
70/00) je Občinski svet občine Tabor na 19. redni seji dne
26. 3. 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 Tabor

1. člen
V statutu Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) se

spremeni prvi odstavek 2. člena tako, da glasi:
“Na območju Občine Tabor so lahko ustanovljeni ožji

deli občine na območju naselij Črni Vrh, Kapla, Loke, Mi-
klavž pri Taboru, Ojstriška vas, Pondor in Tabor. Pravni
status ožjih delov Občine Tabor je določen s tem statutom.”

Drugi odstavek 2. člena se črta.

2. člen
V prvem odstavku 6. člena se v drugem stavku, za

besedilom “Občina Tabor ima” doda besedilo “svoj občinski”.
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da glasi:
“Občina ima pečat, ki je okrogle oblike. Pečat ima v

zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA TABOR v
spodnji polovici pa naziv organa občine - OBČINSKI SVET,
ŽUPAN, ŽUPANJA, NADZORNI ODBOR, OBČINSKA UPRA-
VA, VOLILNA KOMISIJA. V sredini pečata je grb občine. Obči-
na ima tudi malo štampiljko občinske uprave (seecret), kjer je v
zunanjem krogu na zgornji polovici napis OBČINA, v spodnji
polovici TABOR, v sredini štampiljke je grb. Velikost, uporabo
in hrambo pečata občine določi župan s svojim aktom.”

3. člen
Prvi stavek drugega odstavka 11. člena se črta.

4. člen
V drugem odstavku 13. člena se za besedilom “ogla-

snih mest” navede “in občinskega informativnega glasila”.
Doda se nov stavek, ki glasi: “Način in obliko oglaševanja
sprejme občinski svet s posebnim sklepom.”

5. člen
V 16. členu se tretja alinea spremeni tako, da glasi:
“– na predlog župana določi organizacijo in delovno

področje občinske uprave.”
V deseti alinei istega člena se črta besedilo “(podžupa-

ne), določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prene-
hanja funkcije opravljal funkcijo župana.”

Enajsta alinea istega člena se spremeni tako, da glasi:
“– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premože-

nja, če ni z zakonom drugače določeno.”

6. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedilom “z večino”

doda besedilo “opredeljenih”.

7. člen
Druga alinea, drugega odstavka 25. člena se spremeni

tako, da glasi:
“– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodar-

ske javne službe in kmetijstvo.”

8. člen
V tretjem odstavku 38. člena se črta besedilo “svet

ožjih delov občine (vaških skupnosti)”.
V 38. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki

glasita:
“Opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računo-

vodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg
in dinamiko porabe sredstev in smotrnost porabe sredstev
proračuna.

Če pri proračunskem nadzoru ugotovi, da se sredstva
ne uporabljajo za namene, za katera so bila dodeljena,
morajo zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o
tem obvesti občinski svet.”

9. člen
V drugem odstavku 39. člena se črta besedilo “svetov”.

10. člen
V prvem odstavku 57. člena se za besedilom “naselij

so” doda besedilo “lahko”.
Drugi odstavek 57. člena se črta.
V tretjem odstavku 57. člena se za besedilom “vaške

skupnosti” doda besedilo “in” in hkrati črta besedilo “ali
spremembo njenega območja”. V tem odstavku se besedilo
“10 odstotkov” nadomesti z besedilom “5 odstotkov.”
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V četrtem odstavku  57. člena se črta besedilo “ali
spremeni njihovo območje” in “s statutom”. Za besedilom
“ustanovi” se doda besedilo “in”.

11. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedilo “Vaške sku-

pnosti sodelujejo” nadomesti z besedilom “Vaške skupnosti
lahko sodelujejo”. Zadnja alinea tega člena se črta.

12. člen
V prvem odstavku 59. člena se besedilo “vaške odbo-

re” nadomesti z besedilom “vaške skupnosti”.
V drugem odstavku 59. člena se črta prvi stavek. Hkrati

se besedilo, ki glasi: “vaških odborov” nadomesti z besedi-
lom “vaških skupnosti.”

V tretjem in četrtem odstavku 59. člena se besedilo
“odbora vaške skupnosti” nadomesti z besedilom, ki glasi:
“vaške skupnosti.”

13. člen
60. člen se spremeni tako, da glasi:
“Prvo sejo vaške skupnosti skliče župan najkasneje

dvajset dni po imenovanju članov vaške skupnosti. Vaška
skupnost ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
vaške skupnosti.

Predsednik vaške skupnosti predstavlja vaško skupnost
ter sklicuje in vodi seje vaške skupnosti.

Vaška skupnost dela in sprejema svoje odločitve na
seji, na kateri je navzoča večina članov, z večino opredelje-
nih glasov navzočih članov.

Župan in člani občinskega sveta imajo pravico biti nav-
zoči na seji vaške skupnosti in razpravljati, vendar pa nimajo
pravice glasovati.

Predsednik vaške skupnosti skliče sestanek po potre-
bi, na zahtevo župana ali najmanj polovico članov občinske-
ga sveta.”

Zadnji odstavek 60. člena se črta.

14. člen
V 61. členu se navedbi “odbor vaške skupnosti” nado-

mesti z “vaška skupnost” v ustreznem sklonu in navedbi
“krajani” nadomesti z “vaščani” v ustreznem sklonu.

15. člen
62. člen se črta.

16. člen
V 63. členu se črta drugi odstavek.

17. člen
64. člen se črta.

18. člen
Tretja alinea prvega odstavka 66. člena se spremeni

tako, da glasi:
“– obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali

ukinitev vaških skupnosti.”
Šesta alinea prvega odstavka 66. člena se spremeni

tako, da glasi:
“– predlaga člane vaških skupnosti.”

19. člen
67. člen se spremeni tako, da se v prvem odstavku

navedba “vaških skupnosti za posamezno naselje” nadome-
sti z besedilom “naselij ali zaselek.”

V drugem odstavku tega člena se črta navedba “ali
sveta vaške skupnosti.”

V tretjem odstavku tega člena se besedilo, ki glasi: “10
odstotkov volivcev v tej skupnosti” nadomesti z besedilom,
ki glasi: “5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.”

20. člen
Tretji odstavek 79. člena se spremeni tako, da glasi:
“Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je

zanjo glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oziro-
ma v delu občine, za katerega se bo samoprispevek uvedel.”

21. člen
V tretjem odstavku 91. člena se formulacija “2/3 veči-

na” glasi “večino opredeljenih glasov navzočih svetnikov, ob
navzočnosti večine vseh svetnikov občinskega sveta.”

22. člen
V 93. členu se črta zadnji stavek četrtega odstavka.

23. člen
V tretjem odstavku 96. člena se črta navedba “in ožji

deli občine.”

24. člen
V 99. členu se črta trinajsta alinea.

25. člen
129. člen se črta.

26. člen
V 130. členu se “Občina Tabor” nadomesti z “Občina

Žalec pred delitvijo, in sicer do 31. 12. 1998.”

27. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Občine Tabor zač-

nejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 011/01-1/1
Tabor, dne 26. marca 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

1671. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja o
obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v
podaljšanem obratovalnem času na območju
Občine Tabor

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. členom pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99) ter na podlagi 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni
list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na 19.
redni seji dne  26. 3. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o merilih za izdajo soglasja o obratovanju
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se

opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem
obratovalnem času na območju Občine Tabor

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pravila in pogoji, na

podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadalj-
njem besedilu: občinska uprava) izda soglasje za obratova-
nje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času
na območju Občine Tabor.
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2. člen
Gostinec določi podaljšan obratovalni čas gostinskega

obrata ali kmetije samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.

Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samo-
stojno opravljajo dejavnost, je dolžan gostinec prijaviti podaljša-
ni obratovalni čas tudi za vsako tako enoto posebej.

Občinska uprava je dolžna pri izdaji mnenja  upoštevati
vsa merila in pogoje po tem pravilniku.

II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA K OBRATOVANJU V
PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

3. člen
Gostinski obrati oziroma kmetije v stanovanjskih naseljih

smejo obratovati v podaljšanem obratovalnem času glede na
vrsto gostinskega lokala (kmetije), kot sledi:

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med
5. in 6. uro zjutraj ter v petek in soboto med 1. in 2. uro
naslednjega dne,

– slaščičarne, okrepčevalnice in bari med 5. in 6. uro
zjutraj ter v petek in soboto med 23. in 24. uro zvečer,

– diskoteke in nočni bari med 23. in 4. uro naslednjega
dne.

4. člen
Na območju strnjenih naselij smejo gostinski vrtovi in

terase gostinskih obratov obratovati v mesecih junij, julij in
avgust v  podaljšanem obratovalnem času med 22. in 23. uro.

III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA

5. člen
Gostinski obrat ali kmetija sme, ne glede na že izdano

soglasje k podaljšanem obratovalnem času, občasno obrato-
vati v dodatnem podaljšanem času ob raznih prireditvah (poro-
ke, proslave, srečanja, zabavne prireditve). Za enkratno poda-
ljševanje obratovalnega časa mora vsakič zaprositi za predho-
dno soglasje 5 dni pred načrtovano prireditvijo. Soglasja so
vezana na točno določene datume in ne veljajo za ostale dni.

6. člen
Občinska uprava lahko posamezni restavraciji in gostilni,

kavarni in drugim gostinskim obratom izda do 20 soglasji v
koledarskem letu k enkratnemu podaljšanju obratovalnega ča-
sa.

IV. IZPOLNJEVANJE POGOJEV

7. člen
Ne glede na preostale določbe tega pravilnika, na odloči-

tev občinske uprave, v vezi izdaje soglasja k podaljšanem
obratovalnem času gostinskega obrata oziroma kmetije, vpliva
tudi zagotovitev pogojev, kot so parkirišča, protihrupne zaščite,
prometna varnost, urejenost okolice lokala, skrb za primeren in
za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata ipd.
Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje k podaljšanemu
obratovalnem času ne izda.

8. člen
Gostinec oziroma kmet je k vlogi za obratovanje v poda-

ljšanem obratovalnem času dolžan priložiti:
– soglasje lastnika objekta, kjer se gostinski obrat nahaja,

kolikor gostinec ni lastnik le-tega,
– soglasje stanovalcev oziroma predstavnika stanovalcev

objekta, kolikor se gostinski obrat nahaja v stanovanjskem
objektu.

Soglasje k podaljšanem obratovalnem času gostinskega
obrata oziroma kmetije se izda za določen čas, in sicer za
tekoče koledarsko leto.

9. člen
Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji, občinska uprava

izda pozitivno soglasje o obratovanju v podaljšanem obratoval-
nem času, in sicer najprej za poskusno dobo enega meseca,
po preteku enega meseca sme gostinec oziroma kmet ponov-
no zaprositi za soglasje k obratovanju v podaljšanem obratoval-
nem času.

V. PREKLIC SOGLASJA K OBRATOVANJU V
PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

10. člen
Občinska uprava lahko v roku 5 dni od dneva, ko je s

strani organa nadzora obveščena o neizpolnjevanju pogojev, z
odločbo prekliče že izdano soglasje v podaljšanem obratoval-
nem času, v naslednjih primerih:

– ponavljajoče utemeljene pritožbe bližnjih sostanovalcev
zaradi kršitev javnega reda in miru v času podaljšanega obrato-
valnega časa,

– prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega
časa,

– večkratna posredovanja s strani policije oziroma inšpek-
cijskih organov v času podaljšanega obratovalnega časa,

– neizpolnitev drugih pogojev določenih s strani Občin-
ske uprave občine Tabor v izdanem soglasju.

V odločbi o preklicu izdanega soglasja k podaljšanem
obratovalnem času občinska uprava določi ustrezno spreme-
njeni obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve
odločbe.

VI. NADZOR

11. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzoruje občinska

uprava in policisti.

VII. PREHODNI DOLOČBI

12. člen
Gostinec oziroma kmet je dolžan uskladiti svoj obratovalni

čas gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve
tega pravilnika obratuje v daljšem obratovalnem času, s tem
pravilnikom v enem letu od uveljavitve.

13. člen
Za ostale določbe glede obratovalnih časov, ki niso zajete

v tem pravilniku, se uporabljajo določbe pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99).

VIII. KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 013/01-3/4
Tabor, dne 26. marca 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.
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1672. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Vojnik za leto 2000

Na podlagi določil 96., 97. in 99. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in skladno s 85. členom
statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski
svet občine Vojnik na 21. redni seji dne 28. 3. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za

leto 2000

1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Vojnik za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2000

izkazuje:

Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki 744,138.714,27
– odhodki 798,935.733,99
Primanjkljaj –54,797.019,72
II. Račun finančnih terjatev in naložb +57,362.312,80
III. Računa financiranja – saldo –441.330,90
IV. Povzetek I. in II. in III. 2,123.962,18
Prenos iz preteklega leta 600.271,22
Kumulativni presežek 2,724.233,40

Sredstva kumulativnega presežka v višini
2,724.233,40 SIT se kot sredstva na računu prenesejo v
naslednje leto.

3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Vojnik izhaja iz anali-

tičnih evidenc naslednjih bilanc: bilanca prihodkov in od-
hodkov, račun finančnih terjatev in naložb, saldo računa
financiranja, bilanca stanja. Priloga oziroma sestavni del
zaključnega računa proračuna Občine Vojnik za leto 2000
so tudi poslovna poročila.

4. člen
Kumulativno stanje sredstev rezerv Občine Vojnik zna-

ša 11.680.000 SIT.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 324/3-2001/7
Vojnik, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.

1673. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov občinskega proračuna Občine
Vojnik

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 29. člena zakona o
izvrševanju proračuna RS (Uradni list RS, št. 9/00), odred-
be o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov držav-
nega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) je
Občinski svet občine Vojnik na seji dne 28. 3. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi neposrednih in posrednih

uporabnikov občinskega proračuna Občine
Vojnik

1
Občinski svet občine Vojnik določa naslednji seznam

neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proraču-
na za leto 2001:

I. Neposredni uporabniki proračuna

Zap. Šifra Matična številka Šifra Ime Naslov
št. uporabnika ustanov

1. 7639 058803860000 2 Uprava in organi občine Keršova 1, Vojnik
2. 8610 050166650000 2 Krajevna skupnost, Frankolovo Stražica 2, Frankolovo
3. 8611 050309510000 2 Krajevna skupnost, Nova Cerkev Nova Cerkev 22, Nova Cerkev
4. 8612 050195830000 2 Krajevna skupnost, Vojnik Keršova 1, Vojnik

II. Posredni uporabniki proračuna

Zap. Šifra Matična številka Šifra Ime Naslov
št uporabnika ustanov

1. 6429 059923460000 2 Vrtec Mavrica Vojnik Prušnikova 29 a, Vojnik
2. 6866 050847090000 2 Osnovna šola, Frankolovo Frankolovo 11, Frankolovo
3. 6867 050826840000 2 Osnovna šola, Vojnik Prušnikova 14, Vojnik
4. 3012 050569930000 1 Center za socialno delo, Celje Gregorčičeva 6, Celje
5. 3702 050556010000 2 Osrednja knjižnica Celje Muzejski trg, Celje
6. 2344 052546550000 2 Zavod za živinorejo veterinarstvo, Celje Trnoveljska c. 1, Celje
7. 8930 958226020000 2 Stanovanjski sklad Občine Celje Trg celjskih knezov 8, Celje

2
Ta seznam neposrednih in posrednih uporabnikov se posreduje

Ministrstvu za finance in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-3/2001-2
Vojnik, dne 28. marca 2001.

Župan
Občine Vojnik

Benedikt Podergajs l. r.
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1674. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na
odseku Kronovo-Smednik

Na podlagi tretjega odstavka 41.člena, 45.č člena in
45.f člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89
in 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 3/91 in 10/91,
Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 55/92,
13/93, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01)
izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku

Kronovo-Smednik

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(podlaga in predmet LN)

S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Repu-
blike Slovenije in prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto in
prostorskih sestavin planskih aktov Občine Sevnica ter Ob-
čine Novo mesto za območje Občine Škocjan sprejme loka-
cijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo-Smednik (v
nadaljevanju: lokacijski načrt).

Lokacijski načrt je v avgustu 2000 izdelal PANPRO-
STOR, Inštitut za urejanje prostora, d.o.o., Ljubljana pod
številko projekta LNKS 101/99.

2. člen
(vsebina LN)

Lokacijski načrt vsebuje besedilo in grafične prikaze, ki
se nanašajo na območje avtoceste ter na lego, potek in
zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov, naprav in uredi-
tev. Lokacijski načrt vsebuje:

Tekstualni del:
– splošne podatke o lokacijskem načrtu,
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– opis pogojev za realizacijo avtoceste in opis poteka

avtoceste,
– opis potrebnih infrastrukturnih objektov in naprav,
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup z

navedbo naslovov, namembnosti objektov, katastrske obči-
ne in parcelne številke,

– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve v zvezi z varovanjem okolja ter zaščito pred

naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, v ureditvenem območju lokacijskega

načrta, s podatki o lastništvu,
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– uredbo o lokacijskem načrtu,
– soglasja in mnenja pristojnih organov in organizacij,
– tehnične elemente za zakoličenje cestnega telesa

(priključeno grafični prilogi).

Grafični del:
– prikaz odseka avtoceste M 1:25.000,
– prikaze iz prostorskih sestavin dolgoročnega in

srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije
M 1:250.000,

– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in dru-
žbenega plana za mestno občino Novo mesto in občino
Škocjan M 1:50.000 in 1:25.000,

– pregledni situacijski načrt M 1:5000,
– karakteristični prečni profil M 1:100 in vzdolžni profil

M 1:5000/500,
– ureditveno situacijo M 1:1000,
– situacija komunalnih in energetskih ureditev v

M 1:1000,
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih parcel

M 1:2000 in M 1:2880 ter
– elemente zakoličbe M 1:2000 in M 1:2880.

Poročilo o vplivih na okolje:
– uvod, pojasnilo k vsebini in obsegu poročila,
– zakonske podlage in metoda dela,
– značilnosti posega,
– poročilo o vplivih na okolje (po posameznih sestavi-

nah okolja),
– pojasnilo o celovitosti in usklajenosti poročila,
– povzetek.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
(ureditveno območje po parcelah)

Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega par-
cele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:

Družinska vas:
*181, *207, *227, *256, 616, 617/1, 617/2, 620/1,

620/2, 621, 622, 623/1, 623/2, 636/1, 637/1, 637/2,
637/3, 638/1, 638/2, 643/1, 643/2, 644, 645/1,
645/2, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654/2,
665, 668, 669, 673/1, 673/2, 683/2, 683/3, 684/12,
684/13, 684/17, 684/5, 684/6, 684/8, 684/9, 685/10,
685/11, 685/4, 685/5, 685/9, 687/1, 687/2, 687/3,
688, 698, 707, 710/1, 710/2, 711/1, 711/2, 717/1,
721, 725/1, 725/2, 726/1, 726/2, 727, 728, 731,
734/1, 734/2, 737/1, 737/2, 737/3, 742/1, 742/2,
743/1, 743/2, 746/1, 746/2, 747, 752, 755, 759, 761,
764, 767, 770, 773, 776, 779, 781, 784, 788, 789,
792/1, 792/2, 793/1, 793/2, 796/1, 796/2, 797, 800,
801/1, 801/2, 804/1, 804/2, 805/1, 805/2, 808/1,
808/2, 809/1, 809/2, 812/1, 812/2, 813/1, 813/2,
816, 817/1, 817/2, 818, 823, 825, 1377/2, 1378/1,
1378/2, 1379/1, 1379/2, 1380/1, 1380/2, 1381,
1382/1, 1382/2, 1383, 1416/1, 1417/2, 1421, 1422,
1423, 1424.

Bela Cerkev:
*400, 2342/2, 2343/1, 2343/2, 2343/3, 2348,

2354/1, 2384, 2533/2, 2535, 2536/1, 2536/2, 2540/1,
2542, 2556/1, 2558, 2563/1, 2563/2, 2563/3, 2564/1,
2564/2, 2565, 2569/1, 2570, 2572, 2573, 2574,
2580/1, 2580/2, 2580/3, 2581/1, 2581/2, 2581/3,
2584/1, 2584/2, 2584/3, 2587/1, 2587/2, 2587/3,
2590, 2593/1, 2593/2, 2596/2, 2598/1, 2598/2, 2601,
2604, 2605/1, 2605/2, 2613/2, 2620, 2622/1, 2623,
2624, 2629/2, 2629/3, 2629/4, 2629/5, 2629/6,
2630/1, 2631, 2634/1, 2635, 2638, 2639/1, 2639/2,
2640/1, 2643/1, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648,
2650/1, 2650/2, 2653, 2654/3, 2655/1, 2656, 2657,
2658, 2661/2, 2661/3, 2662, 2663, 2669, 2673/1,
2848, 2849, 2860/3, 2871, 2872, 2873/1, 2873/2,
2876, 2877, 2878, 2880/1, 2880/5, 2880/9, 2881,
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2882, 2884, 2885/1, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891,
2943, 2944/2, 2951, 2952/1, 2952/2, 2953, 2954/1,
2954/2, 2954/3, 2955/1, 2967, 2969/1, 2971/1,
2971/2, 2971/3, 2972, 2973, 2974.

Tomažja vas:
*1, *59, *60, *62, *65, *66, 77/1, 77/2, 82/1, 82/2,

83, 84, 85, 87, *95, 97/1, 97/2, *99, 100, *114, *115,
*117, *122, 105, 107, 108, 109, 116/1, 116/2, 119,
127, 130, 154, 155/1, 155/2, 158/1, 160, 162, 163,
166, 167/1, 167/2, 169/1, 169/3, 170/1, 170/2,
170/3, 188, 189, 198, 200, 205, 209/1, 209/2, 215/2,
218, 221/1, 221/2, 221/3, 224, 240/1, 240/5, 241,
848, 895, 898/1, 898/2, 899, 904/2, 927/1, 927/2,
927/3, 927/4, 927/5, 927/6, 928, 929, 930/1, 934,
937, 953, 954, 960/3, 962/1, 962/2, 964/1, 964/2,
964/3, 965, 966, 968, 971, 972, 973, 975, 976, 978,
981, 983, 1000/2, 1002, 1004, 1014/1, 1027/1,
1027/3, 1027/4, 1037/1, 1040/1, 1040/2, 1041,
1043/1, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1043/5, 1043/6,
1047/1, 1047/2, 1052, 1154, 1155, 1156/2, 1161/1,
1162, 1164, 1170/2, 1170/3, 1172/1, 1172/2,
1172/3, 1172/4, 1172/5, 1181/1, 1181/2, 1181/3,
1181/4, 1182/3, 1183/1, 1191/1, 1191/2, 1192/1,
1192/2, 1212, 1221/1, 1221/2, 1222, 1223/1,
1223/2, 1223/3, 1225, 1226, 1227, 1235, 1236, 1237,
1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244.

Dobrava:
349/1, 350/1, 350/11, 350/2, 350/3, 350/4,

350/5, 352/1, 352/11, 352/12, 352/15K, 352/16K,
352/17K, 352/2, 352/3, 352/4, 352/5, 352/6, 352/8,
534, 536, 537, 539, 541, 544/1, 544/2, 545K, 547/1,
547/2K, 548K, 549/1, 549/2K, 550/1, 550/2K, 551,
552, 650, 651/1, 651/2K, 653/1, 653/2, 653/3K,
654/1, 654/2K, 657, 658, 661, 662, 663, 664/1,
664/2, 664/3, 664/4K, 665, 666, 667, 713, 718/1,
718/2, 718/3, 718/4K, 719/1, 719/2, 721, 722/1,
723/1, 723/2, 723/3K, 724/1, 724/2K, 726/1,
726/2K, 728/1, 728/2, 728/3K, 729/1, 729/2,
729/3K, 730/2, 766/2, 767, 768, 769, 770, 771, 773,
775/1, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785,
787, 1251, 1254/1, 1254/13, 1254/17, 1254/20,
1259, 1260/1, 1262K, 1263K, 1264, 1265, 1267,
1910N, 1911N, 1912N, 1913N, 1914N, 1915N, 1916N,
1917N, 1918N, 1919N, 1920N, 1921N, 1922N, 1923N,
1924N, 1925N, 1927N, 1928N, 1929N, 1930N.

Mršeča vas:
95/10, 95/13, 95/14, 95/15, 95/16, 95/19,

95/26, 95/27, 95/28, 95/31, 95/32, 95/33, 95/37,
95/4, 95/5, 95/6, 95/7, 95/9, 96/10, 96/16, 96/17,
96/20, 96/21, 96/22, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8,
96/9, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2K, 114, 118/1,
118/2, 118/3K, 119/1, 119/2K, 121, 536/4, 537/1,
537/2, 538, 539/1, 541/1, 559, 560, 561, 562, 563/1,
563/2, 564, 565, 567, 568/1, 568/2, 569, 570/2,
590/3, 1690/4, 1690/6, 1694/1, 1695/2, 1698,
1699K, 2173N, 2174N, 2175N, 2176N.

Bučka:
3336/1, 3336/56, 3336/57, 3336/58, 3336/60,

3336/61, 3336/86, 3336/87, 3336/88, 3336/89,
3336/90, 3336/91, 3336/94, 3336/142, 3336/143,
3336/144, 3336/145, 3336/146, 3336/147, 3336/196,
3336/198, 3336/202, 3336/203, 3336/204, 3336/205,
3336/217K, 3336/218K, 3336/219, 3365/9K,
3365/10K, 3365/11K, 3365/12K, 3365/13K, 3365/23K,
3365/24K, 3365/25K, 3365/26K, 3365/27K, 3367/1K,
3367/2K, 3368K, 3375/18, 3375/19, 3375/20, 3375/21,
3375/22, 3375/23, 3375/24, 3375/45, 3375/46,

3375/47, 3375/48, 3375/49, 3375/50, 3375/51,
3375/58, 3375/60, 3375/98, 3375/99, 3402/2, 3402/3,
3404/1, 3404/2, 3404/3, 3457, 3467/1, 3467/2K,
3468/1, 3468/2K, 3469K, 3470, 3471, 3551N, 3560N,
3566N, 3567N, 3568/1N, 3568/2N, 3569N, 3570N,
3571N, 3572N, 3573N, 3574N, 3575N, 3579N, 3584N,
3585N, 3586N, 3587N, 3588N, 3595N, 3596N, 3597N,
3598N, 3601N, 3602N, 3607N.

Družinska vas:
Kanalizacija:
365/1, 367/1, 367/2, 367/5, 616, 620/2, 621,

622, 622, 637/1, 645/2, 647, 648, 649, 650, 651,
652, 665, 668, 669, 684/12, 684/12, 710/1, 711/1,
726/1, 726/2, 727, 734/1, 737/2, 742/2, 743/2,
746/2, 747, 792/1, 793/1, 796/1, 800, 801/1, 804/1,
805/1, 808/1, 809/2, 812/2, 813/2, 1337, 1377/2,
1378/1, 1379/1, 1382/2, 1383, 1405, 1421, 1422,
1422, 1423, 1424;

Klic v sili:
*215, 303/2, 365/1, 367/1, 367/2, 367/5, 620/2,

637/1, 665, 668, 673/2, 684/12, 727, 734/1, 743/2,
746/2, 747, 792/1, 793/1, 796/1, 800, 801/1, 804/1,
805/1, 808/1, 809/2, 812/2, 813/2, 1337, 1377/2,
1378/1, 1379/1, 1383, 1405, 1412/1, 1416/1, 1421,
1422, 1423, 1424;

Plin:
616, 620/2, 621, 622, 644, 645/2, 685/4, 688,

698, 1380/2, 1416/1, 1421;

TK vodi:
617/1, 617/2, 623/2, 637/1, 637/2, 637/3,

638/1, 638/2, 643/1, 643/2, 644, 645/1, 645/3, 707,
752, 755, 759, 761, 764, 767, 770, 773, 776, 779,
781, 784, 789, 1380/1, 1416/1, 1423, 1424;

VN elektrovodi:
370/5, 568, 568, 616, 618, 619, 623/1, 624, 635,

638/1, 643/1, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654/1,
654/2, 657, 658, 659, 660, 665, 666/2, 668, 669,
670, 673/1, 673/2, 677, 680/1, 680/23, 680/24, 773,
776, 819/1, 839/1, 839/10, 839/11, 839/12, 839/2,
839/3, 839/5, 839/7, 839/8, 839/9, 841, 844, 1337,
1377/2, 1378/1, 1380/2, 1382/2, 1383, 1417/2,
1421, 1422;

Vodovod:
617/1, 617/2, 623/1, 623/2, 643/2, 644, 685/10,

685/4, 685/5, 685/9, 687/1, 687/2, 1416/1, 1423,
1424.

Bela Cerkev:
Kanalizacija:
2343/2, 2535, 2536/1, 2540/1, 2556/1, 2569/1,

2570, 2573, 2622/1, 2630/1, 2631, 2638, 2643/1,
2644, 2661/3, 2662, 2669, 2873/1, 2873/2, 2876,
2882, 2884, 2943, 2951, 2952/1, 2952/2, 2953,
2954/1, 2955/1, 2967, 2969/1, 2973, 2974;

Klic v sili:
2343/3, 2536/1, 2540/1, 2596/2, 2604, 2605/1,

2643/1, 2644, 2647, 2658, 2662, 2669, 2873/1,
2873/2, 2876, 2882, 2884, 2951, 2952/2, 2954/1,
2967, 2969/1, 2973, 2974;

NN elektrovodi:
2342/2, 2343/1, 2354/1, 2354/2, 2598/1,

2599/1, 2599/2, 2601, 2604, 2605/1, 2605/2, 2618,
2619, 2620, 2943, 2956, 2967, 2971/2;
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TK vodi:
2342/2, 2343/1, 2343/3, 2348, 2558, 2563/1,

2563/2, 2563/3, 2564/1, 2564/2, 2573, 2574, 2580/1,
2580/2, 2580/3, 2581/2, 2624, 2629/2, 2629/4,
2629/5, 2629/6, 2644, 2646, 2647, 2648, 2656, 2657,
2658, 2669, 2880/5, 2881, 2882, 2884, 2887, 2951,
2952/2, 2967, 2969/1, 2971/2, 2973, 2974;

VN elektrovodi:
*182, *359, *359, *423, 641, 642, 657, 664/1,

664/2, 669, 672, 674, 675, 678, 680, 682, 695, 696,
700, 703, 709/1, 2039, 2040, 2041, 2043, 2044, 2045,
2048/2, 2109, 2112/1, 2112/2, 2117, 2121/2, 2307/2,
2307/3, 2307/5, 2309/2, 2321, 2322/2, 2326, 2327,
2329, 2332, 2334/1, 2532/1, 2533/2, 2533/3, 2608/1,
2611/1, 2611/5, 2611/6, 2614/2, 2618, 2712/1,
2715/1, 2715/2, 2719/1, 2719/4, 2720/3, 2730,
2742/1, 2747/1, 2752, 2755, 2760/1, 2760/2, 2760/3,
2761/1, 2761/3, 2770/1, 2771, 2772, 2773, 2837/1,
2840, 2845/1, 2845/2, 2924, 2943, 2944/1, 2947/1,
2957, 2961, 2963, 2969/1, 2971/2, 2973, 2974,
2581/2, 2971/1, 2954/2, 2954/3, 2951, 2343/3,
2343/2, 2343/1, 2342/2, 2599/1, 2598/1, 2599/2,
2601, 2605/1, 2604, 2605/2, 2620, 2619;

Vodovod:
2348, 2354/1, 2563/1, 2573, 2574, 2580/2,

2967, 2969/1, 2973, 2974.

Tomažja vas:
Kanalizacija:
188, 198, 200, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4,

927/5, 928, 962/1, 964/1, 965, 972, 973, 975, 976,
981, 983, 1027/4, 1047/2, 1170/3, 1223/1, 1223/2,
1223/2, 1237, 1238, 1242;

Klic v sili:
77/2, 82/1, 83, 84, 87, 97/1, 97/2, *99, 100,

105, 107, 108, 109, 116/1, 116/2, 119, 130, 155/1,
155/2, 158/1, 160, 162, 163, 166, 167/2, 169/3,
170/3, 188, 927/1, 927/2, 927/3, 927/4, 927/5,
927/6, 928, 937, 954, 962/1, 964/1, 965, 968, 972,
973, 975, 976, 976, 978, 981, 983, 1027/4, 1043/5,
1043/6, 1047/2, 1154, 1155, 1156/2, 1172/2,
1172/3, 1181/2, 1181/3, 1181/4, 1182/3, 1183/1,
1191/1, 1191/2, 1192/1, 1192/2, 1221/2, 1223/1,
1223/2, 1225, 1226, 1235, 1237, 1238, 1240, 1241,
1242;

TK vodi:
85, 158/1, 160, 162, 163, 166, 167/2, 169/3,

170/1, 170/3, 188, 927/1, 927/2, 927/6, 929, 930/1,
930/2, 934, 937, 952, 953, 954, 960/3, 962/2, 964/2,
964/3, 966, 971, 1047/1, 1052, 1156/2, 1156/4,
1161/1, 1162, 1164, 1172/2, 1172/3, 1181/2,
1181/3, 1181/4, 1182/3, 1183/1, 1191/1, 1191/2,
1221/2, 1223/1, 1226, 1235, 1236, 1240, 1241;

VN elektrovodi:
4, 5/1, 5/2, 6, 7, 85, 100, 105, *124, 360/1,

361/1, 370, 392, 410, 414, 415, 418, 419, 422/2,
423, 426, 430, 431/1, 431/2, 476, 483, 484, 487,
510/1, 510/2, 510/4, 511, 520/1, 520/2, 521/2, 642,
647, 648, 668, 669, 688, 693, 698, 701, 745, 746/1,
749, 753, 757, 927/1, 928, 929, 1195, 1198, 1199,
1204/1, 1204/3, 1205, 1237;

Vodovod:
240/5, 962/2, 964/2, 964/3, 966, 981, 1047/1,

1155, 1156/2, 1161/1, 1223/1, 1226, 1235, 1235,
1239.

Dobrava:
Klic v sili:
349/1, 350/2, 350/3, 352/15, 352/16, 352/17,

718/4, 723/3, 724/2, 1251, 1254/17, 1263;

TK vodi:
349/1, 350/1, 352/1, 352/11, 352/12, 352/5,

1251, 1254/1, 1254/20, 1264;

VN elektrovodi:
*154, 350/1, 748/1, 751/1, 752, 753, 754/1,

754/3, 757/1, 757/2, 764, 814, 815/2, 817, 818/1,
818/2, 887, 888, 889, 890, 901, 903, 904, 905, 906,
907, 1247, 1248, 1250, 1254/13;

Vodovod:
352/1, 352/2, 352/3, 713, 718/1, 718/2, 718/3,

718/4, 766/2, 1254/13, 1263, 1264.

Gradišče:
Klic v sili:
4266/19;

VN elektrovodi:
4251/1, 4251/2, 4253, 4267/7, 4283/1, 4283/2,

4284, 4288/1, 4288/2, 4295, 4305/1, 4306/1, 4307,
4308, 4309/1, 4309/2, 4310, 4311/1, 4395/1,
4395/2, 4415/1.

Mršeča vas:
95/4, 95/7, 95/9, 95/14, 95/15, 95/32, 96/5,

96/6, 96/16, 109, 110, 112, 118/2, 537/1, 561,
563/2, 564, 567, 568/2, 569, 590/3, 1690/4, 1694/1,
1695/2.

Bučka:
3336/58, 3336/88, 3336/89, 3336/90,

3336/145, 3336/146, 3336/147, 3336/198,
3336/203, 3336/204, 3336/205, 3365/12K,
3365/13K, 3365/23K, 3365/24K, 3367/2K, 3375/21,
3375/22, 3375/47, 3375/48, 3375/49, 3375/98,
3402/3, 3404/1, 3457, 3469K, 3471, 3579N, 3588N,
3595N, 3596N, 3597N, 3598N, 3601N, 3602N, 3607N.

(op. * ... stavbna parcela
K … parcela pred komasacijo,
N … parcela po komasaciji)

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA

4. člen
(funkcija območja)

Ureditveno območje lokacijskega načrta iz 3. člena te
uredbe obsega območje cestnega sveta avtoceste in pri-
ključnih cest z vsemi ureditvami (deviacije cest in poti, via-
dukti, nadvozi, podvozi, prepusti, priključek), območje vo-
dnogospodarskih ureditev, območje ureditve obcestnega
prostora, rekultivacije zemljišč, območje prestavitev infra-
strukturnih objektov in naprav ter območje naravovarstvenih
ukrepov.

5. člen
(potek cest)

Avtocesta
Odsek avtoceste je dolg 9 km + 150 m, in sicer po

gradbenih oziroma projektnih odsekih:
– pododsek Kronovo – Dobruška vas od km 0.121 do

km 5.791 avtoceste in
– pododsek Dobruška vas – Smednik od km 0.000 do

km 3.480 avtoceste.
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Odsek avtoceste, ki je predmet tega lokacijskega načr-
ta, se prične v km 0.121 v Družinski vasi tik za predvidenim
viaduktom, ki je kot objekt v celoti vključen v predhodni
odsek avtoceste (Hrastje–Kronovo). Odsek se konča na
meji občin Škocjan in Krško, pri zaselku Gomila in se v km
3.480 priključi na odsek Smednik–Krška vas avtoceste.

V začetku poteka trasa med Spodnjo in Zgornjo Družin-
sko vasjo kot razširitev hitre ceste H1 na severno stran. 2-3
m hitre ceste H1 na južni strani je namenjene postavitvi
protihrupnih ukrepov med avtocesto in Spodnjo Družinsko
vasjo. V Družinski vasi poteka avtocesta preko potoka Maru-
le ter podhoda in podvoza za kolesarje in osebna vozila.
Avtocesta poteka dalje do nadvoza za Belo Cerkev
(km 1.256) in mimo strmine pod Belo Cerkvijo do podvoza
pri Dragi (km 2.655).

Lokalna cesta Družinska vas – Stranje poteka južno od
avtoceste in preide na severno stran avtoceste pri podvozu
“Draga 2” v km 2.900.

Na območju Ruhne vasi se za prehod lokalne ceste
Družinska vas – Stranje pri Škocjanu s severne na južno
stran avtoceste izvede nadvoz nad avtocesto v km 3.808.

V km 4.070 se izvede propust, in sicer gre za most čez
Tomažjevaški potok skupaj s podhodom (prehod živali) med
Ruhno vasjo in Stranjami pri Škocjanu.

Pri Dobruški vasi se na mestu sedanjega priključka
izvede priključek na avtocesto v obliki polovične deteljice.

Avtocesta poteka dalje kot razširitev sedanje hitre ce-
ste H1 vse do gozda pri Štritu, kjer se avtocestni odsek
konča in se v km 3.480 pododseka Dobruška vas–Smednik
priključi na avtocestni odsek Smednik–Krška vas.

6. člen
(tehnični elementi avtoceste)

Trasa avtoceste je zasnovana kot štiripasovnica s po
dvema voznima pasovoma in odstavnim pasom v vsaki smeri
ter z vmesnim ločilnim pasom, skupne širine 26,60m. Pro-
jektirana je za računsko hitrost 120 km/h.

Minimalni uporabljeni horizontalni radij je R = 850 m.
Minimalni uporabljeni vertikalni radij je r = 25.000 m.
Uporabljeni vzdolžni sklon je med 0.6 in 1.0 %.

7. člen
(deviacije cest)

Zaradi izgradnje avtoceste (se morajo) je potrebno iz-
vesti deviacije regionalne ceste, lokalnih cest in poljskih
oziroma gozdnih poti.

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– 1-1: Deviacija nekategorizirane lokalne ceste poteka

od km 0.750 in 1.256 avtoceste, širina ceste je 7 m,
dolžina 832 m, zgornji ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-2: Deviacija nekategorizirane lokalne ceste poteka
v km 0.713 avtoceste, širine 6 m, v dolžini 167 m, zgornji
ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-3: Deviacija lokalne ceste št. LC295350 poteka
med km 0.950 in 2.220 avtoceste, širine 7.90 m, v dolžini
1340 m, zgornji ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-4: Deviacija lokalne ceste št. LC295360 poteka v
km 1.256 avtoceste, širine 7.90 m, v dolžini 246 m, zgornji
ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-5/1: Deviacija nekategorizirane poljske poti na se-
verni strani avtoceste poteka med km 0.370 in 0.600 avto-
ceste, širine 4 m, v dolžini 240 m, zgornji ustroj se izvede v
makadamu;

– 1-5/2: Deviacija nekategorizirane dostopne poti na
južni strani avtoceste poteka med km 0.390 in 0.480, širine
4 m, v dolžini 87 m, zgornji ustroj se izvede v makadamu;

– 1-5/3: Deviacija nekategorizirane poljske poti na se-
verni strani avtoceste poteka v km 1.280, širine 4 m, v
dolžini 70 m, zgornji ustroj se izvede v makadamu;

– 1-5/4: Deviacija nekategorizirane poljske poti na juž-
ni strani avtoceste poteka med km 2.880 in 3.900 avtoce-
ste, širine 4 m, v dolžini 1065 m, zgornji ustroj se izvede v
makadamu;

– 1-5/5: Deviacija poljske poti, LC399041 na sever-
ni strani avtoceste poteka med km 4.070 in 4.150 avtoce-
ste, širine 4 m, v dolžini 80 m, zgornji ustroj se izvede v
makadamu;

– 1-5/6: Deviacija nekategorizirane pešpoti na južni
strani avtoceste poteka v km 4.070 avtoceste, širine 3 m, v
dolžini 148 m, zgornji ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-5/7: Deviacija nekategorizirane poljske poti pote-
ka med km 4.530 in 4.870 avtoceste, širine 3 m, v dolžini
345 m, zgornji ustroj se izvede v makadamu;

– 1-5/8: Deviacija nekategorizirane poljske poti na juž-
ni strani avtoceste poteka med km 5.545 in 5.790 avtoce-
ste, širine 3 m, v dolžini 247 m, zgornji ustroj se izvede v
makadamu;

– 1-6: Deviacija lokalne ceste št. LC295370 poteka
med km 2.350 in 2.700 avtoceste, širine 7 m, v dolžini 360
m, zgornji ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-7: Deviacija lokalne ceste št. LC394010 poteka v
km 2.655 avtoceste, širine 8.70 m, v dolžini 200 m, zgornji
ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-8: Deviacija lokalne ceste št. LC295350 poteka
med km 2.570 in 3.300 avtoceste, širine 7.90 m, v dolžini
760 m, zgornji ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-9: Deviacija lokalne ceste št. LC295350 poteka
med km 3.425 in 4.200 avtoceste, širine 7.90 m, v dolžini
855 m, zgornji ustroj se izvede v asfaltu;

– 1-10: Deviacija regionalnih cest R III-669/1202 in
R II-418/1201 poteka med km 5.090 in 5.640 avtoceste,
širine 7.90 m, v dolžini 685 m, zgornji ustroj se izvede v
asfaltu.

Pododsek Dobruška vas – Smednik
– Deviacija krajevne ceste št. LC399051 poteka v km

0.971 avtoceste, širine 7.90 m, v dolžini 220 m, zgornji
ustroj se izvede v asfaltu;

– Deviacija gozdne poti LC399091 poteka v km 3.177
avtoceste (severno od nadvoza), širine 4 m, v dolžini 424 m,
zgornji ustroj se izvede v asfaltu;

– Deviacija nekategorizirane gozdne poti poteka med
km 3.420 in km 3.480 in se nadaljuje še na odsek AC
Smednik–Krška vas širine 4 m, zgornji sloj se izvede v
makadamu.

8. člen
(objekti)

Pododsek Kronovo – Dobruška vas
Na pododseku Kronovo – Dobruška vas se izvede 12

objektov: 3 nadvozi, 4 podvozi in 5 ploščatih propustov.
– 3-1: Podhod “Družinska vas”, 12 x 4 m, dolžine 28

m, v km 0.713 avtoceste;
– 3-2: Podvoz “Draga 1”, 10 x 7 m, dolžine 27 m, v km

2.655 avtoceste;
– 3-3: Podvoz “Draga 2”, 9 x 7 m, dolžine 34 m, v km

2.900 avtoceste;
– 3-4: Podhod “Ruhna vas”, 8 x 4 m, dolžine 42 m, v

km 4.070 avtoceste;
– 4-1: Nadvoz “Bela Cerkev”, višine 8 m in dolžine 68

m, v km 1.256 avtoceste;
– 4-2: Nadvoz “Ruhna vas”, višine 8 m, dolžine 80 m,

v km 3.808 avtoceste;
– 4-3: Nadvoz “Dobruška vas”, višine 9 m, dolžine 81

m, v km 5.328 avtoceste;
– 5-1: Ploščati propust velikosti 2 x 2 m, dolžine 59 m

v km 1.880 avtoceste;
– 5-2: Ploščati propust velikosti 2 x 2 m, dolžine 49 m

v km 2.150 avtoceste;
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– 5-3: Ploščati propust velikosti 2 x 2 m, dolžine 83 m
v km 2.634 avtoceste;

– 5-4: Ploščati propust velikosti 2 x 2 m, dolžine 47 m
v km 3.326 avtoceste;

– 5-5: Ploščati propust velikosti 2 x 2 m, dolžine 42 m
v km 4.550 avtoceste.

Pododsek Dobruška vas–Smednik
Na pododseku Dobruška vas – Smednik se izvede 7

objektov: 1 nadvoz, 1 podvoz, 1 brv in 4 mostovi.
– Most 13 x 5 m, dolžine 31 m, preko potoka Mlaka v

km 0.120 avtoceste;
– Brv preko potoka Radulja za poljsko pot v km 0.807

avtoceste;
– Most 10 x 6 m, dolžine 25 m, preko potoka Radulja v

km 0.807 avtoceste;
– Podvoz 9 x 7 m, dolžine 26 m, za krajevno cesto

Gmajna–Hudenje v km 0.971 avtoceste;
– Most 20 x 6, dolžine 38 m, preko potoka Martinek v

km 1.984 avtoceste;
– Most 8 x 5, dolžine 33 m, preko potoka Čolnišček v

km 2.714 avtoceste;
– Nadvoz višine 6 m, dolžine 43 m, za gozdno pot v km

3.177 avtoceste.

9. člen
(odstranitve objektov)

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev, določenih
s to uredbo, se odkupi oziroma ruši 13 objektov: 5 stano-
vanjskih objektov, 3 gospodarski objekti, 3 pomožni objekti
in 2 javna objekta.

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– transformator na parc. št. 2629/2, k.o. Bela Cer-

kev, v km 2.180 avtoceste;
– avtobusno postajališče na parc. št. 2343/3, k.o.

Bela Cerkev, v km 2.615 avtoceste;
– stanovanjski objekt, Tomažja vas št. 115, gospodar-

sko poslopje in pomožni objekt na parc. št. 898/2, k.o.
Tomažja vas, v km 3.600 avtoceste;

– stanovanjski objekt, Tomažja vas št. 99 in gospodar-
ska poslopja parc. št. 962/1, k.o. Tomažja vas, v km 3.850-
3.900 avtoceste;

– stanovanjski objekt, Tomažja vas št. 95 in pomožni
objekt na parc. št. 1156/2, k.o. Tomažja vas, v km 4.050 in
4.100 avtoceste;

– stanovanjski objekt, Tomažja vas št. 114 in pomožni
objekti na parc. št. 1191/2, k.o. Tomažja vas, v km 4.500
do 4.550 avtoceste;

– stanovanjski objekt in gospodarsko poslopje na parc.
št. 82/2, k.o. Tomažja vas, v km 5.100-5.200 avtoceste.

Na podoseku Dobruška vas–Smednik odstranitve ob-
jektov niso potrebne.

Poleg naštetih odstranitev objektov se zaradi graditve
avtoceste odstranijo tudi nadvozi, podvozi in propusti na
obstoječi hitri cesti H1 in na območju novih deviacij. Odstra-
ni in rekultivira se del obstoječe hitre ceste H1 v območju
Bele Cerkve in Ruhne vasi.

Ob upoštevanju zahtev lastnikov odstranjenih nepre-
mičnin, se v skladu s predpisi in v skladu s pogoji, določeni-
mi v občinskih prostorskih aktih, poiščejo ustrezne nadome-
stne nepremičnine ali se plača ustrezna odškodnina.

Zaradi rušitve obstoječih avtobusnih postajališč se pred-
vidi izgradnja novih obojestranskih avtobusnih postajališč v
Dragi na deviaciji LC295350 1-8 v stacionaži 0.030 km
lokalne ceste levo (stacionaža AC km 2.600) in v stacionaži
0.135 km lokalne ceste desno (stacionaža AC km 2.700).

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

10. člen
Projekt za pridobitev enotnega dovoljenja za gradnjo

avtoceste mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni in zasadi-
tveni projekt. Poleg tega mora upoštevati pogoje za urbani-
stično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje.

Natančen projekt prostorsko – oblikovalskih ureditev je
potrebno izdelati zlasti za širše in ožje območje Bele Cerkve
(med km 1.000 in km 2.400 avtoceste) ter za območja, kjer
se odpirajo pogledi po dolini Krke (med km 0.5000 in km
4.200 avtoceste). Na teh območjih so nove prostorske ure-
ditve posebej vidne in lahko dosežejo pomembne ambien-
talno – estetske učinke.

11. člen
(krajinsko oblikovanje)

V okviru projekta so predvidene naslednje ureditve:
– preoblikovanje reliefa (useki, nasipi, izravnave),
– oblikovanje prvin v obcestnem prostoru (protihrupne

bariere, zaščitne ograje in ograje za preprečevanje prehoda
prostoživečih živali, ločilni pas, razbremenilniki),

– zasaditve vegetacije na brežinah nasipov in usekov
ter na objektih, oblikovanje gozdnega roba, zasaditve na
območjih urejanja vodotokov),

– sanacije opuščenih odsekov lokalnega cestnega
omrežja in ureditve na območjih predvidenih rušitev.

Večji posegi v reliefno zgradbo so predvideni na obmo-
čju Bele Cerkve, kjer je načrtovana izgradnja novega nadvo-
za. Zaradi neugodnih geoloških razmer se izvede položno
oblikovanje enostranskega vkopa (naklon 1:3) v višini 27 m.
Podobna ureditev v manjšem merilu se izvede pri naselju
Draga, kjer sta načrtovana vkop in izgradnja opornega zidu.
V obeh primerih se izvede mikroreliefno oblikovanje pobočja
z izvedbo teras oziroma vmesnih brežin višine 1.5-2 m in z
naklonom 1:2, s čimer bo oblikovan terasast relief, ki se
uvršča med najpomembnejše prvine krajinske zgradbe tega
območja. Na območju Bele Cerkve se zaradi vzporednega
in povsem združenega poteka avtoceste in lokalne ceste
izvede vmesni nasip v višini do 1 m.

Cilj zasaditve vegetacije je oblikovanje prostora v skla-
du s krajinskimi vzorci na obravnavanem odseku, oblikova-
nje kvalitetnih obvodnih biotopov z obrežno vegetacijo in
usmerjanje živali v propuste pod avtocesto, oblikovanje par-
kovno zasnovanega ambienta na območju arheološkega
spomenika (miljnik) pri Beli Cerkvi, zakrivanje vidno izpo-
stavljenih opornih zidov in zadrževalnikov vode, zasaditev
ločilnega pasu, oblikovanje kvalitetnejših ambientov naselij
s skupinami drevja in grmovnic na odsekih, kjer bodo potre-
bni protihrupni ukrepi.

V območju naselij Draga in Ruhna vas se postavijo
protihrupne ograje v transparentni izvedbi.

Med gradnjo je treba gradbišče čimbolj omejiti, v nase-
ljih pa ga tudi ograditi. Vegetacija se odstrani samo tam, kjer
je nujno potrebno. Že v času gradnje je treba začeti z zasa-
ditvenimi postopki in zasaditev kasneje vzdrževati.

Na območju Krakovskega gozda in posegov v vodotoke
se v času gradnje opravi občasen naravovarstveni nadzor,
med obratovanjem pa je potrebno opravljati nadzor in sanaci-
jo obcestne zasaditve v sklopu rednih vzdrževalnih del.

Vsi opuščeni odseki cest, vključno s hitro cesto H1, se
sanirajo z nasipavanjem, zasaditvijo in zatravitvijo v skladu s
krajinskimi značilnostmi območja, kot je prikazano na kartah
situacije v M 1: 1000.

12. člen
(priključki)

Na odseku avtoceste se izvede en izvennivojski priklju-
ček pri Dobruški vasi, ki je zasnovan v obliki polovične
deteljice, preko katere poteka deviacija 1-10 regionalne
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ceste R III-669/1202 Dobruška vas – Šentjernej. Projekti-
ran je za hitrost 40 km/h.

Brežine priključka se krajinsko oblikujejo tako, da pri-
ključek predstavlja pomembnejšo oblikovano točko v ravnini
Krke in Radulje.

V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

13. člen
(odvajanje in prečiščevanje vode)

Vsa meteorna voda s cestišča avtoceste se zbira v
ustrezno dimenzionirano kanalizacijo in vodi do objektov za
prečiščevanje (usedalnike). Prečiščena voda nato izteče v
vodotok ali teren in ponikne. Objekti so zasnovani kot zapo-
redni sistem usedalnika in ponikovalnice. Odvodnjavanje
meteornih voda z vozišča je pogojeno glede na prometno-
varnostne kriterije in kriterije za zaščito voda. Odvod voda z
vozišča je tako predviden delno preko bankin v odvodne
jarke, delno pa preko kanalizacije, odvodnih jarkov, zadrže-
valnikov in lovilcev v ponikovalnice ali v vodotoke.

V skladu s Strokovnim navodilom o tem, katere snovi
se šteje za nevarne in škodljive snovi in o dopustnih tempe-
raturah vode (Uradni list SRS, št. 18/85), se uredi odvod
meteorne vode z avtocestnih površin, kar obsega zajema-
nje, čiščenje in odvodnjo padavinskih voda z območja avto-
ceste in neškodljiv izpust teh voda v odvodnik ali podtalje,
kakor tudi zajemanje in ustrezno ravnanje z eventualno razli-
timi nevarnimi snovmi ob nesrečah.

Pri dimenzioniranju meteorne odvodnje in zaščitnih ob-
jektov je treba upoštevati kritični naliv 15 l/s/ha in površin-
sko obremenitev 10 m3/m3/h. Koristni prostornini objekta
je treba dodati 10 do 20 m3 za zadrževanje iztekajočih olj v
primeru razlitja. Predvideti je potrebno take ureditve, da se
ne bodo poslabšale sedanje odtočne razmere, da odvod
meteorne vode ne bo škodljivo deloval na okoliška zemlji-
šča, odvodnike in podtalje.

Za preprečitev izlitja škodljivih snovi v vodotoke pri
prometnih nesrečah je potrebno preventivno ščititi tiste od-
seke avtoceste, ki so v bližini vodotokov. V ta namen se
izvede podaljšana odbojna ograja, ki preprečuje prevrnitev
vozil v vodotok.

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– Z 1: Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avto-

ceste med km 0.350 in km 0.445 avtoceste;
– Z 2: Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani

avtoceste med km 0.620 in km 0.665 avtoceste;
– Z 3: Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avto-

ceste med km 1.255 in km 1.300 avtoceste;
– Z 4: Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avto-

ceste med km 1.510 in km 1.580 avtoceste;
– Z 6: Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani

avtoceste med km 1.885 in km 1.935 avtoceste;
– Z 7: Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani

avtoceste med km 2.245 in km 2.290 avtoceste;
– Z 8: Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avto-

ceste med km 2.815 in km 2.860 avtoceste;
– Z 9: Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani

avtoceste med km 3.280 in km 3.320 avtoceste;
– Z 10: Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani

avtoceste med km 3.630 in km 3.675 avtoceste;
– Z 11: Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani

avtoceste med km 4.090 in km 4.140 avtoceste;
– Z 12: Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani

avtoceste med km 4.550 in km 4.610 avtoceste.

Pododsek Dobruška vas–Smednik
– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste

med km 0.052 in km 0.054 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 0.102 in km 0.103 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 0.810 in km 0.830 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 0.990 in km 1.020 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani avtoce-
ste med km 1.951 in km 1.953 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na severni strani avtoce-
ste med km 1.954 in km 2.000;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 1.951 in km 1.953 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 1.954 in km 2.000 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 2.652 in km 2.654 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 2.701 in km 2.702 avtoceste;

– Zemeljski zadrževalni bazen na južni strani avtoceste
med km 3.300 in km 3.301 avtoceste.

14. člen
(elektrovodi)

Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev določenih s
to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje daljno-
vode in nizkonapetostne vode:

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– v km 0,150 se izvede podaljšanje obstoječega cevo-

voda za obstoječe kablovode s cevmi 9 x ∅ 110, v dolžini
250 m; izdela se cevovod za nov kablovod s cevmi 3 x ∅
110, v dolžini 250 m, ter VN kablovod 3 x XHE 49A
150/25 mm2, v dolžini 620 m; izdela se VN kablovod 3 x
XHE 49A 150/25 mm2 iz RP Kronovo do novega DV 2 x 20
kV Kronovo–Tomažja vas, v dolžini 300 m;

– v km 2.040 do km 2.630, od nove TP Bela Cerkev
do nadvoza v Dragi se izvede nov NN vod po levi strani AC v
dolžini 730 m

– v km 2.040 do km 2.630 AC se vzporedno z NN
vodom vodi še VN kablovod za potrebe objektov Jordan, v
dolžini 660 m

– v km 2.600 je potrebno pod cestiščem bodoče AC
narediti VN kablovod za potrebe objektov Jordan v dolžini
120 m;

– v km 0,296 se izvede demontaža dela obstoječega
DV 20 kV Družinska vas-Šmarjeta, v dolžini 530 m; izdela se
nov DV 2x20 kV s polizoliranimi vodniki od RP Kronovo do
priključitve na obstoječi DV 20 kV med TP Tomažja vas in TP
Straža, v dolžini 4750 m;

– v km 1,110 se izdela odcep na obstoječem DV 20
kV Kronovo – TP Bela Cerkev, izdelava novega DV 20 kV s
polizoliranimi vodniki s križanjem reke Krke do TP Breška
vas, v dolžini 675 m; izvede se demontaža obstoječega DV
20 kV Družinska vas–Ruhna vas, v dolžini 3435 m;

– v km 1,642 se izvede montaža jamborske transfor-
matorske postaje 20/0,4 kV Breška vas, 1 kos;

– v km 2,040 se izvede dobava in montaža kabelske
transformatorske postaje 20/0,4 kV Bela Cerkev, 1 kos;
izdela se VN kablovod 3 x XHE 49A 150/25 mm2 iz novega
DV 2 x 20 kv Kronovo–Tomažja vas do nove TP Bela Cer-
kev, v dolžini 210 m;

– v km 2,180 se izvede demontaža opreme v obstoječi
zidani transformatorski postaji Bela Cerkev 20/0,4 kV in
porušitev objekta in odstranitev dela nizkonapetostnega
omrežja, 1 kos;

– v km 3,183 se izdela nova križna razpetina na obsto-
ječem DV 20 kV TP Čadraže–TP Vinji vrh, 1 kos;

– v km 5,005 se izdela nova križna razpetina na obsto-
ječem DV 20 kV TP Strešnik–TP Tomažja vas, 1 kos;
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· izdela se nov DV 20 kV s polizoliranimi vodniki od
odcepa pri križanju 20 kV DV med TP Tomažja vas in TP
Straža do obstoječega DV 20 kV Dobruška vas–Škocjan, v
dolžini 752 m;

– v km 5,575 se izvede demontaža obstoječega DV
20 kV iz smeri TP Strešnik v smer Škocjan, v dolžini 965 m;

Na pododseku Dobruška vas–Smednik ni potrebnih
posegov v elektro omrežje.

15. člen
(omrežje zvez)

Zaradi avtoceste in drugih ureditev, določenih s to
uredbo, je treba prestaviti in zaščititi ali prilagoditi naslednje
telekomunikacijske objekte in naprave:

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– prestavi se obstoječi TK vod K14, v dolžini 4260 m;
– prestavi se obstoječi TK vod K15, v dolžini 4390 m;
– v priključku Dobruška vas med km 5,5 in 5,8 avtoce-

ste se prestavi omarica KATC Škocjan, dolžina posega
210+350 m;

– v km 0,7 avtoceste se v podhodu izvede nov kabel
TK 10 – omrežje KATC Šmarjeta, v dolžini 135 m.

Pododsek Dobruška vas–Smednik
– prestavita se TK voda K14 in K15, v dolžini 3150 m.
Kabli se nadomestijo oziroma zaščitijo v skladu s pred-

pisi.

16. člen
(vodovod in kanalizacija)

Zaradi gradnje AC in drugih ureditev, določenih s to
uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje vodovode
in kanalizacijo:

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– med km 0,5 in 1,0 avtoceste se prestavi vodovod

PE-2-90 v podhod Družinska vas, v izvedbi DN 100 in v
dolžini 132 m;

– v km 0.550 se vgradi kanalizacijska cev za potrebe
bodoče kanalizacije;

– v km 2,6 avtoceste se prestavi vodovod AC-250 mm
v podvoz Draga, v izvedbi DN 250 in v dolžini 151 m;

– v km 4,07 avtoceste se prestavi vodovod DN-100
mm v podhod za Ruhno vas, v dolžini 137 m;

– na deviaciji lokalne ceste med km 3,425 in 4,200
avtoceste se vodovod AC-250 mm izvede v litoželezni izved-
bi DN 250, v dolžini 50 m;

– v priključku Dobruška vas se prestavi vodovod PE-2-
63, v izvedbi DN 100 in v dolžini 462 m.

Na pododseku Dobruška vas – Smednik ni načrtovanih
prestavitev vodovodov in kanalizacije.

17. člen
(plinovod)

Primarni visoko tlačni plinovod M4, DN 400, PN 50
poteka delno vzporedno z obstoječo hitro cesto H-1 Ljublja-
na–Obrežje. Zaradi gradnje avtoceste in drugih ureditev,
določenih s to uredbo, se izvedejo naslednje prilagoditve:

Pododsek Kronovo – Dobruška vas
– med km avtoceste 1,8 in 2,05 je treba v sklopu

izdelave PGD projekta uskladiti zaščitne ukrepe na plinovo-
du M4, DN 400, PN 50 z upravljalcem daljnovoda ali izvesti
ustrezno zaščito;

– v km 0,75 avtoceste se zaradi križanja prestavi plino-
vod M4, DN 400, PN 50 v dolžini 234 m.

Na pododseku Dobruška vas–Smednik ni prestavitev
ali tangiranj plinovoda.

18. člen
(klic v sili)

Na celotni trasi avtoceste se na ustreznih razdaljah
namestijo javljalniki klica v sili, ki so s kabli povezani s
centralno enoto v cestni bazi. Kabli za klic v sili se položijo v
bankino vzdolž celotne trase avtoceste ali odstavni pas.

VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI

19. člen
(varovanje vodnih virov in vodnogospodarske ureditve)

Zaradi varovanja vodnih virov se meteorne vode s cesti-
šča speljejo po nepropustni meteorni kanalizaciji v objekte
in naprave za prečiščevanje vode, določene v 13. členu te
uredbe, kjer se pred iztekom v teren oziroma površinske
vodotoke prečistijo. Enako se izvede odvodnja zalednih vo-
da z utrjenimi jarki. Tako odvodnjo se izvede na celotnem
delu od Kronovega proti Tomažjevaškemu potoku, kjer po-
teka trasa avtoceste ob poplavni ravnici Krke in naprej proti
Smedniku, povsod tam, kjer avtocesta prečka aluvialne doli-
ne potokov z obrobja ali kjer se v globini manj kot pet metrov
pojavljajo peščeno meljasti vodonosni sloji.

Izvajalec mora v času gradnje zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča tako, da bo pre-
prečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
škodljivih snovi. Ob zaščitnih ukrepih za zmanjšanje vplivov
onesnaževanja vodnih virov je treba zagotoviti ohranitev da-
našnjega stanja površinskega odtoka voda z obrobja Kra-
kovskega gozda preko cestišča z ustreznimi propusti. V
primeru nezgode je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za
to usposobljenih delavcev.

Izvajalec je v primeru odvzema vode iz vodotokov dol-
žan zagotoviti monitoring hidrogeoloških razmer oziroma pre-
tokov na potokih Radulja in Martinek, ki se izvaja v času
gradbenih del ter monitoring onesnaženja teh vodotokov v
času gradnje.

Investitor je dolžan po izgradnji objekta na profilu vodo-
merne postaje Gorenja Gomila, kjer se izvajajo meritve gla-
din reke Krke v okviru republiškega monitoringa in izdelane-
ga matematičnega modela, zagotoviti obratovalni monitoring
v smislu analize podatkov in ocen morebitnih vplivov zaradi
posega.

Zaradi prečkanja avtoceste se izvedejo naslednje regu-
lacije:

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– v km avtoceste 0.713 se izvede regulacija potoka

Marule v dolžini 260 m;
– v km avtoceste 2.634 se izvede regulacija potoka

Draga v dolžini 140 m;
– v km avtoceste 4.070 se izvede regulacija Tomažje-

vaškega potoka v dolžini 350 m.

Pododsek Dobruška vas–Smednik
– v km avtoceste 0.150 se izvede regulacija potoka

Mlaka v dolžini 143 m;
– v km avtoceste 1.950 se izvede regulacija potoka

Martink v dolžini 343 m. Za zagotavljanje pretočne sposo-
bnosti korita potoka Martink se predvidi poglobitev v skladu
z vodnogospodarskimi pogoji.

20. člen
(varstvo kmetijskih zemljišč)

Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše po-
vršine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe kmetijskih tal.
Za transport naj se čim manj uporabljajo poljske poti, zača-
sni objekti naj se ne postavljajo na kmetijskih površinah.
Večina povezav obeh strani ceste mora biti ohranjenih v
času gradnje in v času obratovanja avtoceste.
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Med gradnjo in po izgradnji je treba zagotoviti racional-
no ravnanje z rodovitno plastjo tal, ki se nahaja na območju
izključne rabe in ki jo je treba odstraniti z matične podlage.

V času gradnje se z monitoringom stanja za področje
kmetijstva spremlja izvajanje predpisanih ukrepov, po iz-
gradnji avtoceste pa se preveri, ali so začasno poškodovana
zemljišča uspešno rekultivirana in ali so ohranjene in ureje-
ne vse dostopne poti na kmetijska zemljišča.

21. člen
(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozdov)
Za zmanjšanje negativnih vplivov je potrebno čim manj

posegati v gozdni prostor, ustrezno rekultivirati obcestni
prostor, primerno oblikovati zvezne prehode brežin v raščen
teren ter smiselno vzpostaviti gozdne povezave in prehode
za divjad. Pri formiranju gozdnih robov je potrebno poleg
številnih drugih elementov upoštevati vegetacijsko sestavo,
minimalno širino in ustrezno strukturiranost slojev ter stanja
in razmere v naravno oblikovanih gozdnih robovih.

Med gradnjo ni predviden monitoring varovanja goz-
dov, v času obratovanja pa le v sklopu rednih vzdrževalnih
del (nadzor novo zasajene vegetacije).

22. člen
(varstvo naravne dediščine)

Na ožjem in vplivnem območju predvidenih posegov se
v kategorijo naravne dediščine uvrščajo objekti in območja:

– NS 259 V – reka Krka,
– OOH 1947 – Krakovski gozd, kompleksni gozdni

mokrotni svet,
– NS 2625 – Ravno – lipa pri cerkvi,
– OOR 1291 – Radulja z Dolskim potokom,
– močvirni gozdovi med potokom Martinkom in poto-

kom Lošček,
– živalske vrste, pri katerih je prizadeta sezonska mi-

gracija,
– ribnik pri Mikotah,
– pritoki Krke Martink, Lošček, Lokavec ter nekateri

drugi manjši potoki,
– barje ob potoku Martink, kjer raste za Slovenijo več

pomembnih rastlinskih vrst.
Posamezne mostove čez vodotoke, vključno z meliora-

cijskimi kanali, vse vodne propuste in podvoze za lokalne
ceste in poljske poti je treba prilagoditi za prehajanje živali.

V bližini Tomažjevaškega potoka se uredi nadomestni
biotop v obliki razširjenega in poglobljenega melioracijskega
jarka, v dolžini 50 m in širini 5 m, z maksimalno globino vode
1,5 m. Nadomestni biotop se uredi takoj na začetku priprav-
ljalnih del, tako da se ekološki pogoji v novem vodnem
biotopu stabilizirajo do pričetka večjih posegov na trasi avto-
ceste.

Za zagotavljanje pretočne sposobnosti korita potoka
Martink je predvidena poglobitev v skladu z vodnogospodar-
skimi pogoji.

Zaradi omilitve vpliva avtoceste kot ovire za prosto žive-
če živali se izvede varovalna ograja:

– na pododseku Kronovo–Dobruška vas med km
3.950 in 4.300 avtoceste ograja, ki bo preprečevala do-
stop na avtocesto živalim iz smeri reke Krke in Tomažje vasi
ter jih usmerjala v podhod v km 4.070 avtoceste;

– na pododseku Dobruška vas–Smednik med km
0.000 in 0.300 avtoceste na obeh straneh avtoceste ogra-
ja, ki bo preprečevala dostop na avtocesto živalim in jih
usmerjala v podhod v km 0.120 avtoceste;

– na pododseku Dobruška vas–Smednik na območju
Krakovskega gozda med km avtoceste 0.600 in 3.480
ograja v kombinaciji in kot gostejši poplet.

Na pododseku Dobruška vas–Smednik so prehodom
dvoživk in malih živali namenjeni naslednji objekti (oziroma),
ki jih je treba v fazi PGD/PZI ustrezno dimenzionirati:

– propust v km 1.650: škatlasti profil 2 m x 2 m s
poličko za prehajanje živali,

– propust v km 1.780: škatlasti profil 2 m x 2 m s
poličko za prehajanje živali,

– propust v km 2.350: škatlasti profil 1 m x 3 m; dno
se ne tlakuje,

– propust v km 2.600: škatlasti profil 1 m x 3m; dno se
ne tlakuje,

– propust v km 3.350: škatlasti profil 2 m x 2 m s
poličko za prehajanje živali.

Vse vodotoke, ki bodo zaradi gradnje avtoceste reguli-
rani, je treba sonaravno urediti in zasaditi z avtohtonimi
rastlinskimi vrstami.

Med gradnjo avtoceste in ob vodnogospodarskih ure-
ditvah je zaradi izjemnega naravovarstvenega pomena Kra-
kovskega gozda potrebno zagotoviti stalen naravovarstveni
(biološki) nadzor gradbenih del.

Pred začetkom pripravljalnih del oziroma gradnje je
treba fotografsko in video dokumentiranje celotne trase av-
toceste.

Investitor mora za ugotovitev uspešnosti rešitev zagoto-
viti monitoring prehodov v prvih treh letih delovanja podho-
dov. Rešitve se po potrebi izboljša. V času gradnje in obra-
tovanja je monitoring prehajanja dvoživk omejen na spomla-
dansko (3 mesece) in jesensko obdobje (2 meseca).

Zaradi obstoja verjetnosti odkritja objektov geološke
naravne dediščine (paleontološke, strukturne, mineraloške)
pri zemeljskih delih, je na celotnem območju gradnje potre-
ben občasen naravovarstveno-geološki nadzor. Pri nadzoru
je treba posvetiti posebno pozornost paleontološko pomem-
bni lokaciji Vinjega vrha. Nadzor mora izvajati strokovna
geološka institucija. V primeru pomembnejših geoloških na-
jdb, je treba obvestiti strokovno organizacijo (Upravo Repu-
blike Slovenije za varstvo narave ali pristojni zavod za varstvo
naravne in kulturne dediščine), ki poda strokovne smernice
glede ohranjanja dediščine oziroma nadaljnjega ukrepanja.
Dokumentacijo, ki nastane ob nadzoru, je treba posredovati
Upravi Republike Slovenije za varstvo narave.

23. člen
(varstvo kulturne dediščine)

V vplivnem območju avtoceste je veliko število območij
kulturne dediščine, predvsem arheoloških območij in obmo-
čij naselbinske dediščine. Ker načrtovani objekti in ureditve
zaradi širitve na severno stran obstoječe hitre ceste pone-
kod posegajo v območja kulturne dediščine in v njihova
vplivna območja, je treba zagotoviti ukrepe za zmanjšanje
vplivov na kulturno dediščino.

Ureditev gradbišč, deponij materiala, gradbiščnih poti
in obvoznih poti ne sme posegati v območja varstva kulturne
dediščine. K načrtu ureditve gradbišča in druge začasne
infrastrukture je treba pridobiti soglasje pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine.

V območju miljnika pod Belo Cerkvijo se izvede par-
kovna ureditev. Za zagotovitev vidnosti objektov kulturne
dediščine se izvede takšna ureditev obcestnega prostora,
vključno s transparentnimi protihrupnimi ograjami, da se
objekti kulturne dediščine vidno izpostavijo oziroma da se
njihova vidnost bistveno ne zmanjša.

Potrebno je zagotoviti:
– rezervatno varstvo znane arheološke dediščine na

trasi avtoceste in lokacijah spremljajočih ureditev (po potre-
bi fizična ograditev varovanega območja), razen v primeru
arheoloških območij Vinji vrh (EŠD 815) in Stranje pri Škoc-
janu (EŠD 8651), kjer je poseg v robni del zavarovanega
območja dopusten pod pogoji, ki izhajajo iz predhodnih
arheoloških raziskav v okviru metodologije SAAS,

– izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na trasi av-
toceste in lokacijah spremljajočih ureditev;

– izvedbo zaščitnih izkopavanj potencialno odkritih naj-
dišč, vključno z vsemi poizkopovalnimi postopki;



Stran 2944 / Št. 27 / 13. 4. 2001 Uradni list Republike Slovenije

– stalen arheološki nadzor nad vsemi s tem lokacijskim
načrtom opredeljenimi zemeljskimi deli.

Vsaka degradacija morebitne, med gradnjo novo odkri-
te dediščine, morebitna rušenja, prenosi ali premiki le-te,
morajo biti predhodno dogovorjeni s pristojno službo za
varstvo kulturne dediščine.

Pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo je treba pridobiti
soglasje pristojne službe k projektom, ki so osnova za prido-
bitev gradbenega dovoljenja.

Pred pričetkom del je potrebno skladno z navodili ZVNKD
Novo mesto, na območju trase in spremljajočih ureditev,
izdelati foto in video posnetek stanja prostora s kulturno dedi-
ščino. Dokumentacijo hrani ZVNKD Novo mesto.

Spremljanje stanja kulturne dediščine bo potrebno
predvsem med izgradnjo na arheoloških območjih in na
drugih območjih kulturne dediščine ter takoj po končani
izgradnji avtoceste.

24. člen
(varstvo pred hrupom)

Na podlagi prognoze prometa za 20-letno plansko ob-
dobje so določeni naslednji ukrepi:

Aktivna zaščita:
Pododsek Kronovo–Dobruška vas
Spodnja Družinska vas:
– med km 0.080 in 0.310 na južni strani avtoceste se

izvede protihrupni zid dolžine 230 m in višine 3 m;
– med km 0.310 in 0.560 na južni strani avtoceste se

izvede kombinacija protihrupnega nasipa in zidu dolžine 250
m in višine 2.00 m;

– med km 0.560 in 0.710 na južni strani avtoceste se
izvede kombinacija protihrupnega nasipa in zidu v dolžini
150 m in višine 3.50 m;

– med km 0.710 in 0.950 na južni strani avtoceste se
izvede protihrupni zid v dolžini 240 m in višine 4 m.

Družinska vas:
– med km 0.520 in 0.610 na severni strani avtoceste

se izvede kombinacija protihrupnega nasipa in zidu v dolžini
90 m in višine 2 m;

– med km 0.610 in 0.670 na severni strani avtoceste
se izvede visoko absorbcijski zid v dolžini 60 m in višine
3.50 m;

– med km 0.670 in 0.920 na severni strani avtoceste
se izvede protihrupni zid v dolžini 250 m in višine 4 m.

Draga:
– med km 2.435 in 2.655 na južni strani avtoceste se

izvede absorbcijski zid v dolžini 220 m in višine 3 m;
– med km 2.525 in 2.725 na severni strani avtoceste

se izvede absorbcijski zid v dolžini 200 m in višine 3 m.

Ruhna vas:
– med km 3.780 in 3.930 na severni strani avtoceste

se izvede protihrupni zid v dolžini 150 m in višine 3 m;
– med km 3.930 in 4.040 na severni strani avtoceste

se izvede protihrupni nasip v dolžini 110 m in višine 4 m.

Stranje:
– med km 4.000 in 4.350 na južni strani avtoceste se

izvede protihrupni zid v dolžini 350 m in višine 4 m;
– med km 4.335 in 4.535 na južni strani avtoceste se

izvede protihrupni zid v dolžini 185 m in višine 3 m;
– med km 4.535 in 4.605 na južni strani avtoceste se

izvede protihrupni zid v dolžini 70 m in višine 2.50 m.
Za stanovanjska objekta Spodnja Družinska vas 17 in

Bela Cerkev 22 se predvidi sprememba namembnosti.
Na območju Drage in Ruhne vasi so predvidene tran-

sparentne ograje, na območju Družinske vasi (pogledi na
Belo Cerkev) pa delno transparentne ograje.

Pasivna zaščita:
V planskem obdobju 20 let je predvidena izvedba pa-

sivne zaščite v naslednjem obsegu:

Pododsek Kronovo–Dobruška vas
– objekt v Družinski vasi na km 0.745 na južni strani

ceste,
– objekt v Družinski vasi na km 0.842 na južni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 1 na km 1.610 na severni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 29 na km 1.645 na severni strani

ceste,
– objekt Breška vas 5 na km 1.655 na južni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 30 na km 1.725 na severni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 2 na km 1.750 na severni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 3 na km 1.815 na severni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 5 na km 1.845 na severni strani

ceste,
– objekt v Beli cerkvi na km 2.140 na severni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 23 na km 2.150 na severni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 26 na km 2.275 na severni strani

ceste,
– objekt Bela cerkev 25 na km 2.385 na severni strani

ceste,
– objekt Draga 1 na km 2.550 na južni strani ceste,
– počitniška hiša v Cedilniku na km 2.915 na severni

strani ceste,
– objekt Hrib 13 na km 3.055 na severni strani ceste,
– objekt Hrib 14 na km 3.085 na severni strani ceste,
– objekt Hrib 1 na km 3.220 na severni strani ceste,
– objekt Ruhna vas 4 na km 3.815 na severni strani

ceste,
– objekt Dobruška vas 36 na km 5.480 na zahodni

strani ceste.

Pododsek Dobruška vas–Smednik
– ni predloga pasivne zaščite.
Za zgoraj naštete objekte, kolikor so ti znotraj mejnih

izofon za vir hrupa, se potrebnost izvedbe pasivne zaščite
preverja v času prvih meritev in obratovalnega monitoringa.
Obseg izvedbe pasivnih ukrepov se določi in izvede v času
obratovanja avtoceste na podlagi rezultatov prvih meritev
hrupa in obratovalnega monitoringa hrupa.

Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo
zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na
podlagi prognoze prometa za 5-letno plansko obdobje po
končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu z
določili uredbe o hrupu zaradi cestnega in železniškega
prometa (Uradni list RS, št. 45/95) in v skladu z obratoval-
nim monitoringom.

25. člen
(varstvo pred požarom)

Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila uredbe
o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS,
št. 62/95).

26. člen
(varstvo zraka)

V času gradnje je treba upoštevati zakonsko regulativo v
zvezi z emisijskimi normami za naprave, ki se med gradnjo
uporabljajo za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vla-
ženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečeva-
nje nekontroliranega raznosa materialov z območja gradbišča.
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Investitor je v okviru projekta PGD/PZI dolžan izdelati
projekt ekološke ureditve gradbišč, v katerem bodo natan-
čneje opredeljeni ukrepi za varstvo zraka v času gradnje.

V času gradnje avtoceste se izvedejo meritve na refe-
renčnih mestih v vseh naseljih ob avtocesti, in sicer na dveh
lokacijah v Družinski vasi in na eni lokaciji na območju nase-
lij Draga, Ruhna vas in Stranje.

Monitoring onesnaženosti zraka med gradnjo mora biti
časovno usklajen z intenzivnostjo gradnje. Na vsakem meril-
nem mestu so potrebne najmanj tri enomesečne meritve
koncentracije prašnih usedlin. Spremljanje onesnaženosti
zraka zaradi emisij prometa v času obratovanja avtoceste
zaradi pričakovane onesnaženosti zraka, ki ne bo presegala
mejnih koncentracij, ni potrebno.

27. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)

Za izgradnjo odseka bo potrebno pridobiti ca.
380.000 m3 kamnitega materiala. Material bo pridobljen na
sosednjem odseku avtoceste Hrastje–Kronovo in iz stran-
skega odvzema iz obstoječih kamnolomov v bližnji okolici
(kamnolom Ravno).

Na odseku je predvidenih ca. 275.000 m3 viškov ne-
vgradljivega materiala. Material se delno uporabi za ureditev
protihrupnih nasipov v ureditvenem območju tega lokacij-
skega načrta, preostanek pa se deponira v kamnolomu Rav-
no v Občini Krško.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

28. člen
(etapnost izvedbe)

V času gradnje odseka AC Kronovo–Smednik se pro-
met predvidoma nemoteno odvija po obstoječi hitri cesti
H1. Posamezne etape ali faze gradnje avtocestnega odseka
so odvisne od poteka trase avtoceste glede na položaj ob-
stoječe hitre ceste H1.

Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih

infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospo-
darske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih
posegov;

– deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora;
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja;
– objekti na trasi avtoceste z zasaditvami in rekultivaci-

jami.
Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posa-

mezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaklju-
čene funkcionalne celote.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV

29. člen
(obveznosti investitorja in izvajalcev)

Poleg obveznosti, ki so opredeljene v poročilu o vplivih
na okolje, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času
gradnje in po izgradnji tudi naslednje:

– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in
ceste, ki bodo zaradi gradnje avtoceste ali uporabe pri grad-
nji kakorkoli poškodovane;

– zagotoviti ukrepe na obstoječem cestnem omrežju v
takšnem obsegu, da se prometna varnost zaradi graditve
avtoceste ne bo poslabšala; vsi ukrepi se morajo izvajati na
podlagi ustreznih prostorskih dokumentov oziroma na pod-
lagi pred pričetkom gradnje avtoceste pridobljenih dovoljenj
za poseg v prostor;

– v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem
času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nasta-
le zaradi graditve ali obratovanja avtoceste;

– v času gradnje organizirati promet tako, da ne bo
prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju;

– pred pričetkom gradnje urediti in protiprašno zaščititi
vse lokalne ceste in javne poti, ki se bodo uporabljale kot
pot na gradbišče, po izgradnji avtoceste naj se po potrebi
obnovijo;

– pred pričetkom gradnje evidentirati stanje obstoječe
infrastrukture, ki bo tangirana zaradi gradnje;

– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v
času gradnje in po izgradnji avtoceste ter zagotoviti nemote-
no komunalno oskrbo objektov preko obstoječih infrastruk-
turnih objektov in naprav;

– zagotoviti geotehnični, arheološki in naravovarstveni
nadzor.

IX. TOLERANCE

30. člen
(tolerance)

Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopa-
nja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načr-
tom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geolo-
ških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, pro-
metno tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa
se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.

Odstopanja morajo biti takšna, da niso v nasprotju z
javnimi interesi in da z njimi soglašajo organi in organizacije,
ki jih ta odstopanja zadevajo.

V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja in pro-
jektih za izvedbo morajo biti vse stacionaže objektov in na-
prav natančno določene, pri čemer so dopustna manjša
odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so po-
sledica natančnejše stopnje izdelave projektov. Večja od-
stopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega
odstavka tega člena.

X. NADZOR

31. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo
za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor.

XI. KONČNI DOLOČBI

32. člen
(vpogled v LN)

Lokacijski načrt je na vpogled pri Ministrstvu za okolje
in prostor – Uradu Republike Slovenije za prostorsko plani-
ranje in pri službah, pristojnih za urejanje prostora, v Mestni
občini Novo mesto in Občini Škocjan.

33. člen
(veljavnost uredbe)

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

Št. 350-16/2001-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
ukrepih kmetijske strukturne politike in
kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje
začasnega financiranja Republike Slovenije

Na podlagi 5. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00), v zvezi z 32. členom zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in v skladu s
7. členom uredbe o začasnem financiranju Republike Slo-
venije v obdobju januar–junij leta 2001 (Uradni list RS, št.
124/00 in 22/01) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih

kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za obdobje začasnega

financiranja Republike Slovenije

1. člen
V uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike in kme-

tijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega finan-
ciranja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/01) se v
1. členu za dvopičjem besedilo spremeni in dopolni tako, da
se glasi:
» SIT
I. Agromelioracije  10,000.000

– Agromelioracije  10,000.000
II. Namakanje in osuševanje kmetijskih

zemljišč  109,116.762
– Podeželje in agrarne operacije:
Namakanje in osuševanje
kmetijskih zemljišč  5,340.000
– Podeželje in agrarne operacije:
Akumulacije  7,057.747
– Podeželje in agrarne operacije:
Poskusni centri za namakanje  2,000.000
– Podeželje in agrarne operacije:
Nacionalni program namakanja  94,719.015

III. Komasacije in sanacija nedokončanih
komasacij  21,000.000
– Podeželje in agrarne operacije:
Komasacije in sanacija nedokončanih
komasacij  21,000.000

IV. Izdelava predhodnih analiz
in investicijsko tehnične dokumentacije  10,630.631
– Podeželje in agrarne operacije:
Izdelava predhodnih analiz in
investicijsko tehnične dokumentacije  10,630.631

V. Obnova in urejanje pašnikov  592.960
– Skupni nameni: Obnova
in urejanje pašnikov  592.960

VI. Podpore programom za preusmeritev
in prenovo kmetijske proizvodnje
in predelave ter nadomestilo škode
na kmetijskem gospodarstvu 1.720,427.526
– Podpore tržnim organizacijam
pridelovalcem  1,477.000
– Programi podpor za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje 1.587,835.026
– Programi podpor za
prestrukturiranje živilstva  130,115.500

VII. Podpore programom in ukrepom
podeželja 816,285.819
– Ukrepi prostorskega
urejanja – Obnova vasi  206,347.814
– Inovativni programi za razvoj
podeželskih ekonomij  120,687.814

– Podpore ekonomski diverzifikaciji
podeželja – alternativni dohodkovni viri  155,137.269
– Ukrepi prostorskega
urejanja – Razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem kmetijstva.«  334,112.922

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-23/2001
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1676. Uredba o poenostavljenem uvrščanju blaga v
kombinirano nomenklaturo

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) izdaja Vlada Republike Slo-
venije

U R E D B O
o poenostavljenem uvrščanju blaga

v kombinirano nomenklaturo

1. člen
Poenostavljeno uvrščanje blaga v kombinirano nomen-

klaturo (v nadaljnjem besedilu: KN) se, ne glede na določila
navodila za razvrščanje blaga v carinsko tarifo (Uradni list
RS, št. 77/99), lahko na zahtevo carinskega deklaranta
uporablja za naslednje blago v okviru naslednje carinsko
dovoljene uporabe oziroma rabe tega blaga:

1. carinski postopek za izvoz:
– delov za motorna vozila iz tarifnih številk 8701 do

8705 in iz tarifnih številk 8711 do 8713 KN,
– delov za stroje, naprave in aparate iz XVI. oddelka

KN, ki se uporabljajo za popravilo ali vzdrževanje,
– letalskih delov za civilno letalstvo, kot so opredeljeni

v temeljnih pravilih kombinirane nomenklature v uredbi o
kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami (Uradni list
RS, št. 120/00),

– brezplačnega sejemskega potrošnega materiala, na-
menjenega brezplačni razdelitvi ali porabi,

– selitvenih predmetov,
– humanitarnih pošiljk;
2. sprostitev v prost promet:
– letalskih delov za civilno letalstvo, kot so opredeljeni

v temeljnih pravilih kombinirane nomenklature v uredbi o
kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami,

– brezplačnega sejemskega potrošnega materiala, na-
menjenega brezplačni razdelitvi ali porabi,

– selitvenih predmetov, razen motornih vozil, plovil in
letal,

– humanitarnih pošiljk;
3. začasni izvoz z namenom ponovnega uvoza:
– orodij in drobnega inventarja,
– materialov in izdelkov za postavitev stojnic, panojev

ipd. na sejmih.

2. člen
(1) Poenostavljeno uvrščanje blaga v KN iz prejšnjega

člena te uredbe se lahko uporabi, če:
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– se carina in druge dajatve, ki se sicer plačujejo ob
sprostitvi blaga v prost promet, ne obračunajo,

– se blago v trenutku carinjenja uvršča najmanj v tri
različne tarifne oznake in

– za blago ni določen režim izvoza ali uvoza (D-dovolje-
nje, K-kontingent, S-soglasje) in zanj ne veljajo druge omeji-
tve in prepovedi.

(2) Ob vložitvi enotne carinske listine (ECL) se mora le-
tej priložiti specifikacija blaga s podatki o količini, vrsti in
vrednosti blaga.

(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
poenostavljenega uvrščanja blaga ni mogoče uporabiti v
primerih, ko je treba ob izvozu blaga izdati potrdilo o poreklu
(EUR 1).

3. člen
Pri poenostavljenem uvrščanju blaga v KN iz 1. člena

te uredbe se blago uvršča na naslednji način:
1. deli motornih vozil in drugih vozil ter deli batnih mo-

torjev (razen gotovih batnih motorjev):
– iz tarifnih številk 8701 do 8705 se uvrstijo v tarifno

podštevilko 8708 99 98,
– iz tarifnih številk 8711 do 8713 se uvrstijo v tarifno

podštevilko 8714 99 90.
Z izrazom deli so mišljeni gotovi izdelki (novi ali obnov-

ljeni rabljeni), ki se brez naknadne dodelave ali predelave
neposredno vgrajujejo v motorna vozila ali druga vozila;

2. deli in drugo blago za stroje, naprave in aparate iz XVI.
oddelka KN, ki se uporabljajo za popravilo in vzdrževanje:

– kadar se deli in drugo blago izvažajo skupaj s stroji,
napravami in aparati, za katere so namenjeni in se izvažajo v
količini, ki je običajna za vzdrževanje, enkratno popravilo
oziroma zamenjavo izrabljenih delov z novimi, se uvrstijo v
isto tarifno podštevilko kot stroj, naprava ali aparat,

– kadar se izvažajo samo deli in drugo blago iz različnih
tarifnih številk KN, namenjeno popravilu ali vzdrževanju, se
vsi deli in drugo blago uvrstijo v tarifno podštevilko za dele
določenega stroja, naprave ali aparata, za katerega so na-
menjeni;

3. letalski deli za civilna letala in tisti deli, za katere v
KN ni določena carinska stopnja »prosto«, se uvrstijo v

tarifno podštevilko 8803 90 91, razen gotovih pogonskih
letalskih motorjev, ki se uvrstijo v ustrezne tarifne podštevil-
ke v 84. poglavju KN;

4. brezplačni sejemski potrošni material, namenjen
brezplačni razdelitvi ali porabi, se uvrsti v tarifno podštevilko
blaga, ki predstavlja v pošiljki največjo vrednost;

5. selitveni predmeti se uvrstijo v tarifno podštevilko
blaga, ki ima v pošiljki največjo vrednost. S selitvenimi pred-
meti so mišljeni vsi običajni predmeti, ki se uporabljajo v
gospodinjstvu, razen motornih vozil, plovil in letal in blaga,
za katerega je določen režim izvoza ali uvoza;

6. humanitarne pošiljke se uvrstijo v tarifno podštevilko
blaga, ki ima v pošiljki največjo vrednost;

7. orodje in drobni inventar se uvrsti v tarifno podštevil-
ko blaga, ki ima v pošiljki največjo vrednost;

8. materiali in izdelki za postavitev stojnic, panojev ipd.
na sejmih, se uvrstijo v tarifno podštevilko blaga, ki ima v
pošiljki največjo vrednost.

4. člen
Ne glede na določbe 1. in 2. člena te uredbe se

poenostavljeno uvrščanje blaga v KN lahko uporablja pri
postopku uvoza blaga zaradi proizvodnje za izvoz, za katere-
ga carinski organ izda dovoljenje za uvoz zaradi izvoza v
skladu s tretjim odstavkom 92. člena carinskega zakona
(začasni uvoz blaga na oplemenitenje, Uradni list RS, št.
1/95, 28/95, 32/99, 40/99 in 13/01). Blago, ki se zača-
sno uvaža na oplemenitenje, se uvrsti v tarifno oznako pri-
dobljenega proizvoda.

5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 424-35/2001-1
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1677. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor
za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za
zunanji trg

Na podlagi 5. člena, v zvezi z 19. in 126. členom
zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o uvedbi podpor za

pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji
trg

1. člen
V uredbi o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelk-

ov in živil za zunanji trg (Uradni list RS, št. 23/01) se v
prilogi: “Seznam proizvodov in višina podpor za pripravo
kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg” besedilo k tarifnim
oznakam 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 in 0406 nado-
mesti z besedilom, ki se glasi:
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“0401* Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez
dodatnega sladkorja ali drugih sladil

0401 10 – Z največ 1 mas. % maščobe:
0401 10 10 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 7,50
0401 10 90 – – drugo 7,50
0401 20 – Z več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. % maščobe:

– – do vključno 3 mas. %:
0401 20 11 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:

– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % 7,50
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % 11,60

0401 20 19 – – – drugo:
– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. % 7,50
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. % 11,60
– – nad 3 mas. %:

0401 20 91 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:
– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 4 mas. % 14,68
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. % 14,68

0401 20 99 – – – drugo:
– – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 4 mas. % 14,68
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 4 mas. % 14,68

0401 30 – Z več kot 6 mas. % maščobe:
– – do vključno 21 mas. %:

0401 30 11 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – z več kot 10 mas. % do vključno 17 mas. % 33,86
– – – – – z več kot 17 mas. % 50,86

0401 30 19 – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe več kot 17 mas. % 50,86
– – nad 21 mas. % pa do vključno 45 mas. %:

0401 30 31 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 35 mas. % 123,58
– – – – – z več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. % 193,02
– – – – – z več kot 39 mas. % 212,85

0401 30 39 – – – drugo:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 35 mas. % 123,58
– – – – – z več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. % 193,02
– – – – – z več kot 39 mas. % 212,85
– – nad 45 mas. %:

0401 30 91 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 68 mas. % 242,58
– – – – – z več kot 68 mas. % 356,52

0401 30 99 – – – drugo:
– – – – vsebnost maščobe:
– – – – – do vključno 68 mas. % 242,58
– – – – – z več kot 68 mas. % 356,52

0402* Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom
sladkorja ali drugih sladil

iz 0402 10 – V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z manj kot 1,5 mas. % maščobe:
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil:

0402 10 11 – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 189,40
0402 10 19 – – – drugo 189,40

– – drugo:
0402 10 91 – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 48,38
0402 10 99 – – – drugo 48,38

– V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z več kot 1,5 mas. % maščobe:
0402 21 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %:
0402 21 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:

– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 11 mas. % 189,40
– – – – – – z več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 239,80
– – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 252,70
– – – – – – z več kot 25 mas. % 271,70
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– – – – drugo:
0402 21 17 – – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 11 mas. % 189,40
0402 21 19 – – – – – z vsebnostjo maščob več kot 11 mas. % pa do vključno 27 mas. %:

– – – – – – do vključno 17 mas. % 239,80
– – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 252,70
– – – – – – z več kot 25 mas. % 271,70
– – – – – z vsebnostjo maščob nad 27 mas. %:

0402 21 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 28 mas. % 273,70
– – – – – – z več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. % 275,40
– – – – – – z več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. % 278,90
– – – – – – z več kot 45 mas. % 362,20

0402 21 99 – – – – drugo:
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 28 mas. % 273,70
– – – – – – z več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. % 275,40
– – – – – – z več kot 29 mas. % do vključno 41 mas. % 278,90
– – – – – – z več kot 41 mas. % do vključno 45 mas. % 298,10
– – – – – – z več kot 45 mas. % do vključno 59 mas. % 304,80
– – – – – – z več kot 59 mas. % do vključno 69 mas. % 330,30
– – – – – – z več kot 69 mas. % do vključno 79 mas. % 345,20
– – – – – – z več kot 79 mas. % 362,20

iz 0402 29 – – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 27 mas. %:

0402 29 11 – – – – posebno mleko za dojenčke, v hermetično zaprti embalaži z neto vsebino
do 500 g, z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. %
– – – – drugo:

0402 29 15 – – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:
– – – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – – do vključno 11 mas. % 48,38
– – – – – – – z več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 193,18
– – – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 203,82
– – – – – – – z več kot 25 mas. % 219,30

0402 29 19 – – – – – drugo:
– – – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – – z več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 193,18
– – – – – – – z več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 203,82
– – – – – – – z več kot 25 mas. % 219,30
– – – z vsebnostjo maščob več kot 27 mas. %:

0402 29 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg: 220,59
0402 29 99 – – – – drugo:

– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 41 mas. % maščobe 220,59
– – – – – – z več kot 41 mas. % maščobe 240,26
– Drugo:

0402 91 – – brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 8 mas. %:

0402 91 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
15 in več % in vsebnostjo maščobe več kot 7,4 mas. % 42,00

0402 91 19 – – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe
15 in več % in vsebnostjo maščobe več kot 7,4 mas. % 42,00
– – – z vsebnostjo maščob več kot 8 mas. % pa do vključno 10 mas. %:

0402 91 31 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe 15 in več % 49,60

0402 91 39 – – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi mleka brez maščobe 15 in več % 49,60
– – – z vsebnostjo maščob več kot 10 mas. % pa do vključno 45 mas. %:

0402 91 51 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
0402 91 59 – – – – drugo

– – – z vsebnostjo maščob več kot 45 mas. %:
0402 91 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg 159,40
0402 91 99 – – – – drugo 159,40
0402 99 – – drugo:

– – – z vsebnostjo maščob do vključno 9,5 mas. %:
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0402 99 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo suhe snovi mleka
brez maščobe 15 ali več % in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. % 76,43

0402 99 19 – – – – drugo
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo suhe snovi mleka
brez maščobe 15 ali več % in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. % 76,43
– – – z vsebnostjo maščob več kot 9,5 mas. % pa do vključno 45 mas. %:

0402 99 31 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %:
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. % in vsebnostjo suhe snovi mleka
brez maščobe 15 ali več % 79,66
– – – – – z vsebnostjo maščobe od 21 do vključno 39 mas. % 80,30
– – – – – z vsebnostjo maščobe nad 39 mas. % 138,35

0402 99 39 – – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe do vključno 21 mas. %:
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. % in vsebnostjo suhe snovi mleka
brez maščobe 15 ali več % 79,66
– – – z vsebnostjo maščob nadt 45 mas. %:

0402 99 91 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg
0402 99 99 – – – – drugo

iz 0403* Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo
mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil,
aromatizirano ali z dodanim sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom

0403 10 – Jogurt:
– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 10 11 – – – – do vključno 3 mas. %:
– – – – – do vključno 1,5 mas. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 7,50
– – – – – z več kot 1,5 mas. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 11,60

0403 10 13 – – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 14,68

0403 10 19 – – – – več kot 6 mas. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 26,20
– – – drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 10 31 – – – – do vključno 3 mas. %:
– – – – – do vključno 1,5 mas. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 7,50
– – – – – z več kot 1,5 mas. %:
– – – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 11,60

0403 10 33 – – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 14,68

0403 10 39 – – – – več kot 6 mas. %:
– – – – – drugo, razen v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah 26,20
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 51 – – – – do vključno 1,5 mas. %
0403 10 53 – – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %
0403 10 59 – – – – več kot 27 mas. %

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 10 91 – – – – do vključno 3 mas. % 9,60
0403 10 93 – – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. % 14,68
0403 10 99 – – – – več kot 6 mas. % 26,20
iz 0403 90 – Drugo:

– – nearomatizirano ali brez dodanega sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 90 11 – – – – – do vključno 1,5 mas. % 186,20
0403 90 13 – – – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %:

– – – – – – do vključno 11 mas. % 186,20
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 237,50
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 250,30
– – – – – – več kot 25 mas. % 269,20

0403 90 19 – – – – – več kot 27 mas. % 271,20
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:



Uradni list Republike Slovenije Št. 27 / 13. 4. 2001 / Stran 2951

0403 90 31 – – – – – do vključno 1,5 mas. %:
0403 90 33 – – – – – več kot 1,5 mas. % do vključno 27 mas. %:

– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 25 mas. % 191,57
– – – – – – več kot 25 mas. % 217,04
– – – drugo:
– – – – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0403 90 51 – – – – – do vključno 3 mas. %:
– – – – – – do vključno 1,5 mas. % 7,50

0403 90 53 – – – – – več kot 3 mas. % do vključno 6 mas. %
0403 90 59 – – – – – več kot 6 mas. %:

– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 21 mas. % 50,86
– – – – – – več kot 21 mas. % do vključno 35 mas. % 123,58
– – – – – – več kot 35 mas. % do vključno 39 mas. % 190,92
– – – – – – več kot 39 mas. % do vključno 45 mas. % 190,92
– – – – – – več kot 45 mas. %
– – – – drugo, z vsebnostjo maščob:

0403 90 61 – – – – – do vključno 3 mas. %:
0403 90 63 – – – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
0403 90 69 – – – – – več kot 6 mas. %

– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 71 – – – – do vključno 1,5 mas. %
0403 90 73 – – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %
0403 90 79 – – – – več kot 27 mas. %

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:
0403 90 91 – – – – do vključno 3 mas. %
0403 90 93 – – – – več kot 3 mas. % pa do vključno 6 mas. %
0403 90 99 – – – – več kot 6 mas. %

iz 0404* Sirotka, koncentrirana ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil; izdelki iz na-
ravnih mlečnih sestavin z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih, ki niso
navedeni in ne zajeti na drugem mestu

0404 90 – Drugo:
– – brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščob:

0404 90 21 – – – do vključno 1,5 mas. %:
– – – – v prahu ali zrnih, z vsebnostjo vode manj kot 5 % in
vsebnostjo beljakovin v nemaščobni snovi:
– – – – – 29 ali več % vendar manj kot 34 % 41,28
– – – – – 34 ali več % 48,38

0404 90 23 – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – Drugo, z vsebnostjo maščob:
– – – – – – do vključno 11 mas. % 48,38
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 193,18
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 203,82
– – – – – – več kot 25 mas. % 219,30

iz 0404 90 29 – – – več kot 27 mas. %:
– – – – v prahu ali zrnih, z vsebnostjo maščobe:
– – – – – do vključno 28 mas. % 220,59
– – – – – več kot 28 mas. % do vključno 29 mas. % 222,53
– – – – – več kot 29 mas. % do vključno 45 mas. % 224,78
– – – – – več kot 45 mas. % 245,75
– – drugo, z vsebnostjo maščobe:

0404 90 81 – – – do vključno 1,5 mas. %:
– – – – v prahu ali zrnih 48,38

iz 0404 90 83 – – – več kot 1,5 mas. % pa do vključno 27 mas. %:
– – – – v prahu ali zrnih
– – – – – vsebnost maščobe:
– – – – – – do vključno 11 mas. % 48,38
– – – – – – več kot 11 mas. % do vključno 17 mas. % 193,18
– – – – – – več kot 17 mas. % do vključno 25 mas. % 203,82
– – – – – – več kot 25 mas. % 219,30
– – – – drugo, razen v prahu ali zrnih
– – – – – z vsebnostjo saharoze 40 in več mas. %, vsebnostjo suhe snovi mleka
brez maščobe 15 ali več % in vsebnostjo maščobe več kot 6,9 mas. % 76,43
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iz 0405* Maslo ter druge maščobe in
iz mleka; mlečni namazi

0405 10 – Maslo:
– – z vsebnostjo maščob do vključno 85 mas. %:
– – – naravno maslo:

0405 10 11 – – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 534,87
– – – – – – 82 ali več mas. % 548,25

0405 10 19 – – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 534,87
– – – – – – 82 ali več mas. % 548,25

0405 10 30 – – – rekombinirano maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 534,87
– – – – – – 82 ali več mas. % 548,25
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 82 ali več mas. % 548,25

0405 10 50 – – – sirotkino maslo:
– – – – v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 1 kg:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 82 ali več mas. % 548,25
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 82 mas. % 534,87
– – – – – – 82 ali več mas. % 548,25

0405 10 90 – – drugo 568,31
iz 0405 20 – Mlečni namazi:
0405 20 90 – – z vsebnostjo maščob več kot 75 mas. %, vendar z manj kot 80 mas. % maščobe:

– – – z vsebnostjo maščobe:
– – – – več kot 75 mas. % vendar manj kot 78 mas. % 501,46
– – – – 78 ali več mas. % 521,51

0405 90 – Drugo:
0405 90 10 – – z vsebnostjo maščob 99,3 mas. % ali več maščobe, ter z največ 0,5 mas. % vode 696,60
0405 90 90 – – drugo 548,25

0406* Sir in skuta
maks. min. vseb.

vsebnost maščobe
vode v % v SS v %

0406 10 – Sveži sir (vključno sir iz sirotke), nefermentiran, in skuta
0406 10 20 – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. %:

– – – sir iz sirotke, razen soljene Ricotta
– – – drugo:
– – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni
snovi, več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:
– – – – – Ricotta, soljena:
– – – – – – proizvoden izključno iz ovčjega mleka 55 45 121,52
– – – – – – Drugo 55 39 113,04
– – – – – Skuta 60 49,63
– – – – – Drugo:
– – – – – – z vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 5 mas. % 60 164,83
– – – – – – – 5 ali več mas. % vendar manj kot 19 mas. % 60 5 167,15
– – – – – – – 19 ali več mas. % vendar manj kot 39 mas. % 57 19 186,60
– – – – – – – Drugo, z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni
snovi:
– – – – – – – – več kot 47 mas. % vendar ne več kot 52 mas. % 40 39 274,22
– – – – – – – – več kot 52 mas. % vendar ne več kot 62 mas. % 40 39 228,52
– – – – – – – – več kot 62 mas. %
– – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi,
več kot 72 mas. %:
– – – – – smetanov sir, z vsebnostjo vode, izračunane
v nemaščobni snovi, več kot 77 mas. % vendar ne več
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kot 83 mas. % in vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – 60 ali več mas. % in manj kot 69 mas. % 60 60 84,75
– – – – – – 69 ali več mas. % 59 69 102,78
– – – – – Drugo
– – – – Drugo

0406 10 80 – – drugo
0406 20 – Sir, nariban ali v prahu, vseh vrst:
0406 20 10 – – zeliščni sir glarus (znan kot schabziger), narejen iz

posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči
0406 20 90 – – drugo:

– – – sirni izdelki iz sirotke
– – – Drugo:
– – – – z vsebnostjo maščobe več kot 20 mas. %, z
vsebnostjo laktoze manj kot 5 mas. % in vsebnostjo
suhe snovi:
– – – – – 60 ali več mas. % vendar manj kot 80 mas. % 40 34 189,53
– – – – – 80 ali več mas. % vendar manj kot 85 mas. % 20 30 250,13
– – – – – 85 ali več mas. % vendar manj kot 95 mas. % 15 30 265,77
– – – – – 95 ali več mas. % 5 30 297,02
– – – – Drugo

0406 30 – Sir, topljen, razen naribanega, ali v prahu:
0406 30 10 – – za proizvodnjo katerih se uporabljajo le siri, kot so ementalski sir, gruyere in

appenzell in ki lahko vsebujejo dodani zeliščni sir glarus (znan kot schabziger);
pripravljen za prodajo na drobno, z vsebnostjo maščob v suhi snovi do vključno 56
mas. %
– – drugo:
– – – z vsebnostjo maščob do vključno 36 mas. % in
z vsebnostjo maščob v suhi snovi:

0406 30 31 – – – – do vključno 48 mas. %:
– – – – – z vsebnostjo suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % in
vsebnostjo maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. % 60 24,96
– – – – – – – 20 in več mas. % 60 20 36,57
– – – – – – 43 in več mas. % in vsebnostjo maščobe v
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 20 mas. % 57 24,96
– – – – – – – 20 in več mas. % in manj kot 40 mas. % 57 20 36,57
– – – – – – – 40 in več mas. % 57 40 53,24

0406 30 39 – – – – več kot 48 mas. %:
– – – – – vsebnost suhe snovi:
– – – – – – 40 in več mas. % in manj kot 43 mas. % 60 48 36,57
– – – – – – 43 in več mas. % in manj kot 46 mas. % 57 48 53,24
– – – – – – 46 in več mas. % in vsebnostjo maščobe v
suhi snovi:
– – – – – – – manj kot 55 mas. % 54 48 53,24
– – – – – – – 55 in več mas. % 54 55 60,21

0406 30 90 – – – z vsebnostjo maščob več kot 36 mas. % 54 79 63,15
0406 40 – sir z modrimi ali podobnimi žlahtnimi plesnimi nastale

v jedru sira:
0406 40 10 – – roquefort
0406 40 50 – – gorgonzola 53 48 290,25
0406 40 90 – – drug 50 40 298,05
0406 90 – Sir, drug:
0406 90 01 – – za predelavo

– – drugi:
– – – ementalec, grojer, sbrinz, bergkaese in appenzell:
– – – – drugo:

0406 90 13 – – – – – ementalec 40 45 327,72
0406 90 15 – – – – – grojer, sbrinz:

– – – – – – grojer, sbrinz 38 45 338,66
0406 90 17 – – – – – bergkase, appenzell:

– – – – – – bergkase 38 45 338,66
0406 90 18 – – – Fromage fribourgeois, Vacherin mont d’Or

in Tete de Moine
0406 90 19 – – – glarus zeliščni sir (znan kot schabziger), narejen iz

posnetega mleka in zmešan s fino zdrobljenimi zelišči
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0406 90 21 – – – cheddar 39 48 331,85
0406 90 23 – – – edamec 47 40 291,41
0406 90 25 – – – tilsit 47 45 289,51
0406 90 27 – – – masleni sir (butterkaese) 52 45 262,19
0406 90 29 – – – kačkaval

– – – feta:
0406 90 31 – – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih s

slanico ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico B562
ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože:
– – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi,
do vključno 72 mas. % 56 43 240,97

0406 90 33 – – – – drugo:
– – – – – proizvedeno iz ovčjega oziroma kozjega mleka:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi,
do vključno 72 mas. % 56 43 240,97
– – – – – Drugo:
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi,
do vključno 72 mas. % 60 39 220,24
– – – – – – z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi,
več kot 72 mas. % 59 50 222,46

0406 90 35 – – – kefalo– tyri:
– – – – proizveden izključno iz ovčjega oziroma kozjega mleka 38 40 340,91
– – – – Drugo 38 40 340,91

0406 90 37 – – – finlandia 40 45 327,72
– – – Drugo:
– – – – Drugo:
– – – – – vsebnost maščobe do vključno 40 mas. % in
z vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas. %

0406 90 39 – – – jarlsberg
– – – drugo:

0406 90 50 – – – – siri iz ovčjega ali bivoljega mleka v čebričkih
s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože
– – – – drugo:
– – – – – z vsebnostjo maščob do vključno 40 mas. % in
vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni snovi:
– – – – – – do vključno 47 mas. %:

0406 90 61 – – – – – – – grana padano, parmigiano reggiano 35 32 361,20
0406 90 63 – – – – – – – fiore sardo, pecorino:

– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega mleka 35 36 359,30
– – – – – – – – Drugo 35 36 345,43

0406 90 69 – – – – – – – drugi:
– – – – – – – – Siri proizvedeni iz sirotke 38 30 345,43
– – – – – – več kot 47 mas. % do vključno 72 mas. %:

0406 90 73 – – – – – – – provolone 45 44 300,83
0406 90 75 – – – – – – – asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 45 39 302,83
0406 90 76 – – – – – – – danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:

– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 45 mas. %
in več vendar manj kot 55 mas. %:
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 50 mas. % in več
vendar manj kot 56 mas. % 50 45 273,09
– – – – – – – – – vsebnost suhe snovi 56 mas. % in več 44 45 305,89
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 55 mas. % in več 46 55 291,02

0406 90 78 – – – – – – – gauda:
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi manj kot 48 mas. % 50 20 282,19
– – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi 48 mas. %
in več vendar manj kot 55 mas. % 45 48 299,22
– – – – – – – – Drugo 45 55 296,41
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0406 90 79 – – – – – – – esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin,
taleggio 56 40 241,94

0406 90 81 – – – – – – – cantal, cheshire, wensleydale, lancashire,
double gloucester, blarney, colby, monterey 44 45 305,89

0406 90 82 – – – – – – – camembert
0406 90 84 – – – – – – – brie
0406 90 85 – – – – – – – kefalograviera, kasseri:

– – – – – – – – proizveden izključno iz ovčjega oziroma
kozjega mleka 40 39 330,34
– – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – vsebnost vode do vključno 40 mas. % 40 39 330,34
– – – – – – – – – vsebnost vode več kot 40 mas. %
do vključno 45 mas. % 40 39 302,83
– – – – – – – – – drugo
– – – – – – – drugi siri z vsebnostjo vode, izračunane
nemaščobnih snovi:

0406 90 86 – – – – – – – – več kot 47 mas. % pa do vključno 52 mas. %:
– – – – – – – – – siri prozvedeni iz sirotke
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas % 52 277,90
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj kot 19 mas. % 51 5 281,90
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj kot 39 mas. % 47 19 299,51
– – – – – – – – – – 39 mas. % in več 40 39 330,34

0406 90 87 – – – – – – – – več kot 52 mas. % pa do vključno 62 mas. %:
– – – – – – – – – siri proizvedeni iz sirotke, izvzet je Manouri
– – – – – – – – – drugo, vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – manj kot 5 mas % 60 231,59
– – – – – – – – – – 5 mas. % in več vendar manj kot 19 mas. % 55 5 258,87
– – – – – – – – – – 19 mas. % in več vendar manj kot 40 mas. % 53 19 265,61
– – – – – – – – – – 40 mas. % in več:
– – – – – – – – – – – Idoazabal, Manchego and Roncal,
proizvedeni iz ovčjega mleka 45 45 300,41
– – – – – – – – – – – Maasdam 45 45 300,41
– – – – – – – – – – – Manouri 43 53 127,97
– – – – – – – – – – – Hushallsost 46 45 294,96
– – – – – – – – – – – Murukoloinen 41 50 320,11
– – – – – – – – – – – Drugo 47 40 326,53

0406 90 88 – – – – – – – – več kot 62 mas. % pa do vključno 72 mas. %:
– – – – – – – – – sir proizveden iz sirotke
– – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – Gradost 42 60
– – – – – – – – – – Drugo:
– – – – – – – – – – – vsebnost maščobe v suhi snovi:
– – – – – – – – – – – – 10 mas. % ali več vendar manj kot 19 % 60 10 228,65

0406 90 93 – – – – – – več kot 72 mas. %
0406 90 99 – – – – – drugo

* Višina podpore velja za 1 kg proizvoda. V ECL, rubrika št. 31: “Tovorki in opis blaga” ali na fakturo je potrebno navesti ustrezen opis
proizvoda, ki omogoča uvrstitev proizvoda v določeno alineo znotraj tarifne oznake oziroma določitev ustrezne podpore (vsebnost
maščobe v proizvodu; vsebnost suhe snovi brez maščobe; vsebnost vode, izračunane v nemaščobni snovi; vsebnost maščobe v suhi
snovi; v prahu ali zrnih idr.).”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-22/2000-5
Ljubljana, dne 5. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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–  za tarifno oznako 0812 90 10 doda besedilo, ki se glasi:
“0904 Poper rodu Piper; suha, zdrobljena ali zmleta paprika rodu Capsicum

ali Pimenta
– Poper:

0904 11 00 – – nezdrobljen in nezmlet ...................................................................................... pr“

–  za tarifno oznako 0908 doda besedilo, ki se glasi:
“0908 10 00 – Muškatni orešček ............................................................................................... pr“

–  pri tarifni oznaki 0908 20 00 številka “2.0“ nadomesti z besedo “pr“

– za tarifno oznako 0908 20 00 doda besedilo, ki se glasi:
“0909 Seme janeža, badijan (zvezdasti janež), komarčka, koriandra, orientalske kumine in brina
0909 20 00 – Seme koriandra .................................................................................................. pr
0909 40 00 – Seme kumine (Carum carvi) ................................................................................. 4.0“

–  za tarifno oznako 0910 doda besedilo, ki se glasi:
“0910 10 00 – Ingver ............................................................................................................... pr“

–  za tarifno oznako 1302 19 98 doda besedilo, ki se glasi:
“1302 20 – Pektinske snovi, pektinati in pektati:
1302 20 10 – – suhe .............................................................................................................. pr“

–  za tarifno oznako 1702 30 91 doda besedilo, ki se glasi:
“1702 30 99 – – – – drugo ....................................................................................................... 5.0

2005  Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali
ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

2005 70 – Olive:
2005 70 90 – – drugo
iz 2005 70 90 10 – – – v izvirnem pakiranju, z neto vsebino odcejene substance nad 10 kg ..................... 5.0“

–  za tarifno oznako 2008 80 91 doda besedilo, ki se glasi:
“2009 Sadni sokovi (tudi grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in

brez dodatka alkohola, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih
– Pomarančni sok:

2009 11 – – zamrznjen:
– – – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20° C:

2009 11 99 – – – – drugo ....................................................................................................... pr
2009 19 – – drugo:

 – – – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20° C:
2009 19 99 – – – – drugo ....................................................................................................... pr
2009 20 – Sok grenivke:

– – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20° C:
2009 20 99 – – – drugo .......................................................................................................... pr
2009 30 – Sok drugih agrumov:

– – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20° C:
– – – katerega vrednost ne presega 30 EUR za 100 kg neto mase:
– – – – limonin sok:

1678. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o
avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o carinski
tarifi (Uradni list RS, št. 66/00) ter v zvezi s prvim odstavkom
3. člena uredbe o natančnejših pogojih za določitev avtonom-
nih ukrepov znižanja ali ukinitve carinskih stopenj (Uradni list
RS, št. 120/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembi in dopolnitvah uredbe o

avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve
carinskih stopenj za določeno blago

1. člen
V prilogi k uredbi o avtonomnem ukrepu znižanja ali

ukinitve carinskih stopenj za določeno blago (Uradni list RS,
št. 121/00 in 4/01) se:
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2009 30 59 – – – – – brez dodanega sladkorja .......................................................................... pr
– – – – drugi sadni sokovi iz agrumov:

2009 30 99 – – – – – brez dodanega sladkorja .......................................................................... pr
2009 40 – Ananasov sok:

– – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20° C:
– – – drugo:

2009 40 99 – – – – ki ne vsebuje dodanega sladkorja ................................................................. pr
2009 90 – Mešanice sokov:

– – gostote do vključno 1,33 g/cm3 pri 20° C:
– – – drugo:
– – – – vrednosti do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:
– – – – – drugo:
– – – – – – brez dodanega sladkorja:

2009 90 97 – – – – – – – mešanice sokov iz tropskih sadežev ..................................................... pr“

–  za tarifno oznako 3921 90 doda besedilo, ki se glasi:
“– – iz proizvodov dobljenih s kondenzacijo ali preureditveno polimerizacijo, kemično
modificiranih ali nemodificiranih:
– – – iz poliestrov:

3921 90 19 – – – – drugo ....................................................................................................... 5.0“

–  za tarifno oznako 7318 15 51 doda besedilo, ki se glasi:
 “– – – – – – vijaki s šesterokotno glavo brez zareze:

7318 15 61 – – – – – – – iz nerjavnega jekla ............................................................................. pr
7318 16 – – matice:

– – – druge:
7318 16 30 – – – – iz nerjavnega jekla ...................................................................................... pr

– Izdelki brez navoja:
7318 24 00 – – zatiči in razcepke ............................................................................................. pr“

–  za tarifno oznako 7410 11 00 doda besedilo, ki se glasi:
“– S podlago:

7410 21 00 – – iz rafiniranega bakra ......................................................................................... pr“

–  za tarifno oznako 8413 60 59 doda besedilo, ki se glasi:
“ 8413 70 – Druge centrifugalne črpalke:

– – druge:
– – – druge, z izhodnim premerom:
 – – – – nad 15 mm:

8413 70 50 – – – – – kanalno lopataste črpalke in bočno kanalne črpalke ..................................... pr“

–  za tarifno oznako 8413 81 90 doda besedilo, ki se glasi:
 “– Deli:

8413 91  – – črpalk:
8413 91 90 – – – drugi ........................................................................................................... pr“

–  za tarifno oznako 8504 10 99 doda besedilo, ki se glasi:
“– Transformatorji s tekočim dielektrikom:

8504 23 00 – – z močjo nad 10.000 kVA .................................................................................. pr“

–  za tarifno oznako 9603 doda besedilo, ki se glasi:
“– Zobne ščetke, čopiči za britje, ščetke za lase, ščetke za nohte, ščetke za trepalnice in
druge toaletne ščetke za osebno nego, vključno ščetke, ki so deli aparatov:

9603 29 – – drugo:
9603 29 80 — – drugo ............................................................................................................ 4.0“

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

listu Republike Slovenije.

Št. 424-14/2000-3
Ljubljana, dne 12. aprila 2001.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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VLADA
1674. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na od-

seku Kronovo-Smednik 2936
1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za obdobje začasnega
financiranja Republike Slovenije 2946

1676. Uredba o poenostavljenem uvrščanju blaga v
kombinirano nomenklaturo 2946

1677. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za
pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg 2947

1678. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o av-
tonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih
stopenj za določeno blago 2956

1612. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela
Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v jav-
ni raziskovalni zavod 2857

MINISTRSTVA
1613. Odredba o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki

se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu 2857
1614. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o načinu označevanja cen blaga in storitev 2863
1615. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih pro-

dajalnah in obračunu razlike trošarine 2863
1616. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic 2867
1617. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva,

ki deluje v javnem interesu na področju izvajanja
družinske politike 2867

1618. Pravilnik o načinu imenovanja pravne osebe za
preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov
iz plemenitih kovin s predpisi 2868

1619. Navodilo o načinu označevanja izdelkov iz ple-
menitih kovin 2869

1620. Seznam zdravil, za katera so bile od 13. 3. 2001
do 5. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju do-
voljenja za promet 2871

1621. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati do-
voljenje za promet 2873

1622. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi 2874

BANKA SLOVENIJE
1623. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 16. do 22. 4. 2001 2874

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
1624. Spremembe in dopolnitve notarske tarife 2877
1625. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec

2001 2880

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1626. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejav-

nosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licen-
ce za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma po-
sredovanja turističnih potovanj 2880

VSEBINA

OBČINE

LJUBLJANA
1627. Sklep o razpisu prvih volitev v svete četrtnih sku-

pnosti Mestne občine Ljubljana 2881

BRASLOVČE
1628. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto

2001 2881
1629. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za

bencinski servis Letuš 2883

BREŽICE
1630. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta
2000 v delu, ki ga opredeljuje usklajen predlog
lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška
vas–Obrežje 2883

1631. Program priprave sprememb in dopolnitev uredi-
tvenega načrta mestno jedro Brežice – del ka-
reja A 2891

1632. Program priprave za lokacijski načrt za napajalni
plinovod Krško–Brežice in za spremembo in do-
polnitev PIA na območju plinifikacije Občine Bre-
žice 2893

ČRENŠOVCI
1633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Črenšovci za leto 2000 2894
1634. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Čren-

šovci 2894
1635. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Črenšovci 2897

ČRNA NA KOROŠKEM
1636. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem

za leto 2001 2900
1637. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih upo-

rabnikov občinskega proračuna 2901

DOBRNA
1638. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Dobrna za leto 2000 2902
1639. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna 2902
1640. Odlok o priznanjih Občine Dobrna 2905

GROSUPLJE
1641. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2001 2907

KOZJE
1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Kozje za leto 2000 2909
1643. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2001 2909

KRANJ
1644. Odredba o višini voznine za uporabo javnih pro-

metnih površin v območju umirjenega prometa za
kratkotrajno parkiranje 2911
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KRŠKO
1645. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2001 2912
1646. Sklep o javni razgrnitvi – osnutka odloka o spre-

membah in dopolnitvah dolgoročnega plana Ob-
čine Krško za obdobje 1986–2000 in družbene-
ga plana Občine Krško za obdobje 1986–1990;
– osnutka odloka o lokacijskem načrtu za obvoz-
nico in most v Kostanjevici na Krki; – osnutka
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica;
– osnutka odloka o ureditvenem načrtu »Videm
– staro mestno jedro« 2914

LJUTOMER
1647. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Ljutomer za leto 2000 2914
1648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem-ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v
Ljutomeru 2915

METLIKA
1649. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Metlika za leto 2000 2915

MEŽICA
1650. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2001 2916

POSTOJNA
1651. Sklep o ukinitvi javne poti 2917
1652. Sklep o ukinitvi javnega dobra 2917
1653. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta kra-

jevne skupnosti Mačkovci – vas Mačkovci 2918

SEMIČ
1654. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Semič za leto 2000 2918
1655. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Obči-

ni Semič 2918
1656. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Semič 2922

SEVNICA
1657. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Sevnica za leto 2000 2923
1658. Program priprave odloka o spremembah in do-

polnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske
cone Sevnica 2923

1659. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra 2925
1660. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgo-

je in rezervacije 2925

SLOVENSKE KONJICE
1661. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Slovenske Konjice za leto 2000 2926
1662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu ob Mizarski – objekt Karitas 2926
1663. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinske-

ga sveta občine Slovenske Konjice 2928

SV. ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH
1664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv.

Andraž v Slovenskih goricah za leto 2000 2929

ŠMARJE PRI JELŠAH
1665. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000 2929
1666. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za

leto 2001 2930
1667. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Šmarje pri Jelšah 2931

ŠTORE
1668. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o usta-

novitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
OŠ Štore 2931

1669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-
zidalnem načrtu obrtne cone v Štorah 2932

TABOR
1670. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tabor 2932
1671. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja o obratova-

nju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obra-
tovalnem času na območju Občine Tabor 2933

VOJNIK
1672. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine

Vojnik za leto 2000 2935
1673. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih upo-

rabnikov občinskega proračuna Občine Vojnik 2935

MEDNARODNE POGODBE

23. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugosla-
vije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki
naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in
Rusko federacijo (BRUNSNJ) 597

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne po-
godbe 604
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktor in
odgovorni urednik Marko Polutnik – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2001 je 20.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8% DDV – Naročnina za
tujino je 60.000 SIT – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana,
Slovenska 9 – Poštni predal 379 – Telefon tajništvo 425 14 19, računovodstvo 200 18 60, prodaja 200 18 38,
preklici 425 02 94, naročnine 425 23 57, telefaks 425 14 18, uredništvo 425 73 08, uredništvo (javni
razpisi … ) 200 18 66, uredništvo – telefaks 425 01 99 – Internet http://www.uradni-list.si – uredništvo e-pošta:

objave@uradni-list.si –Žiro račun 50100-601-273770

POMORSKI ZAKONIK
z uvodnimi pojasnili dr. Marka Ilešiča in dr. Marka Pavlihe

Slovenija z manj kot petdesetimi kilometri morske obale je po dolgih letih priprav dobila prvi
pomorski zakonik, ki v 999 členih določa vsa pravila ravnanja na morju, na njegovih plovnih poteh,
na ladji, v čolnu, v ladjedelnici, pri sklepanju plovbnih poslov, v pomorskem zavarovanju, pri
reševanju na morju in o prekrških.

Uvodna pojasnila k pomorskemu zakoniku, ki v knjižni obliki izide maja, pripravljata vodilna
slovenska strokovnjaka na tem področju, in sicer profesor civilnega prava na ljubljanski pravni
fakulteti dr. Marko Ilešič in predstojnik katedre za pomorsko in prometno pravo na Fakulteti za
pomorstvo in promet profesor dr. Marko Pavliha.

Na koncu knjige bo podrobno stvarno kazalo, ki bo olajšalo iskanje po doslej najobsežnejšem
slovenskem zakonu. Pripravlja ga mag. Alenka Andrijašič.

Cena 8640 SIT z DDV 10550

v mesecu maju izide

P R E D N A R O Č I L O Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

POMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKPOMORSKI ZAKONIKONIKONIKONIKONIK Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig
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