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DRŽAVNI ZBOR

2885. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim
odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
javnimi podjetji in javnimi zavodi

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega
odstavka 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja jav-
ne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Uradni list RS, št.
49/92 in 50/92 – popr.) po obravnavi na seji dne 20. junija
2001 objavlja

S P R E M E M B O   P O R O Č I L A
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih,

za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena
zakona o nezdružljivosti opravljanja javne

funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved
poslovanja z državo, javnimi podjetji

in javnimi zavodi

(Uradni list RS, št. 55/93, 66/93, 22/94, 61/94,
18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97, 35/97,
64/97, 67/97 – popr., 72/97, 15/98, 41/98, 16/99,

41/99, 108/99, 28/00, 66/00, 84/00, 119/00,
9/01, 16/01 in 43/01):

dodajo se podjetja:
82. IPZT, Inštitut za prenos znanja in tehnologij.
Sedež: Dunajska 104, Ljubljana.

83. NOV’NA RAZVOJ, razvoj lokalnih skupnosti d.o.o.
Sedež: Prežihova 24, Ravne na Koroškem.

84. COLLEGIUM, akademska popotniška agencija d.o.o.
Sedež: Kersnikova 3, Ljubljana.

85. SPRING, arhitekturni biro Tomaž Kancler d.o.o.
Sedež: Gregorčičeva ulica 22, Maribor.

86. EXPERT, Podjetje za finančno, komercialno in dav-
čno izvedenstvo, Ljubljanska 3a, Celje d.o.o.

Sedež: Ljubljanska 3a, Celje.

87. ZAVAROVALEC PLUS, podjetje za zastopanje in
posredovanje zavarovanj, d.o.o.

Sedež: Ferrarska ulica 8, Koper.

88. MASEL, trgovina in storitve d.o.o.
Sedež: Dolenjska cesta 122, Ljubljana.

Št. 432-03/00-01
Ljubljana, dne 20. junija 2001.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2886. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob deseti obletnici osamosvojitve podeljujem za zaslu-
ge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republi-
ke Slovenije

Častni znak svobode Republike Slovenije
Francu Bevcu
Davorinu Bratušu
Zdenki Celina
Janezu Drevenšku
Zlatku Erzinu
Slavku Gerželju
Francu Kokotu
Srečku Kropetu
Rajku Mehu
Edvardu Mlačniku
Vinku Mlinšku
Mladenu Mrmolji
Stanetu Plohlu
Janezu Sodržniku
Borutu Useniku
Stanislavu Venigerju
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Dragu Vidrihu
Bojanu Vrečiču
Dragu Zadnikarju
Miroslavu Žaberlu
Antonu Želetu.

Št. 996-01-18/2001
Ljubljana, dne 22. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2887. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

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

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Ob deseti obletnici osamosvojitve podeljujem za izjem-
ne zasluge pri uvedbi in uveljavitvi slovenskega monetarne-
ga sistema ob osamosvajanju Republike Slovenije

Zlati častni znak svobode Republike Slovenije
dr. Francetu Arharju
prof. dr. Jožetu Mencingerju,

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije
dr. Marku Kranjcu.

Št. 996-01-20/2001
Ljubljana, dne 22. junija 2001.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2888. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti
izdelkov iz plemenitih kovin

Na podlagi tretjega odstavka 22. člena zakona o izdel-
kih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o stroških
ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov

iz plemenitih kovin

1. člen
V uredbi o stroških ugotavljanja in potrjevanja skladno-

sti izdelkov iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 97/00; v
nadaljnjem besedilu: uredba) se 3. člen spremeni tako, da
se glasi:

Dobavitelj, ki sam zagotavlja skladnost izdelkov s pred-
pisi, je dolžan poravnati letni strošek nadzora, ki je določen
v tarifi letnih stroškov za nadzor (v nadaljnjem besedilu: tarifa
za nadzor) v prilogi 3, ki je sestavni del te uredbe.

Letni strošek nadzora in s tem povezano število nad-
zornih pregledov je odvisno od obsega letne proizvodnje
oziroma uvoza izdelkov posameznega dobavitelja. Če je do-
bavitelj hkrati izdelovalec in uvoznik, se letni strošek nadzora
določi glede na dejavnost, ki je prevladujoča. Tak dobavitelj
je dolžan plačati letni strošek nadzora, ki velja za prevladujo-
čo dejavnost ter strošek v znesku 15.000 SIT za dodatni
pregled izdelkov in tehnične dokumentacije tiste dejavnosti,
ki ni prevladujoča.

Nadzor se opravi najmanj enkrat letno in obsega pre-
verjanje sistema zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi,
preverjanje tehnične dokumentacije ter skladnosti izdelkov s
podatki v tehnični dokumentaciji. Letni strošek nadzora ne
vključuje stroške preskusa vzorcev odvzetih ob nadzoru, če
so vzorci neustrezni.

V primeru ponovljenega oziroma izrednega nadzora, je
dobavitelj dolžan poravnati stroške ponovljenega oziroma
izrednega nadzora v znesku 30.000 SIT, ki ne vključuje
stroške preskusa vzorcev odvzetih ob nadzoru, če so vzorci
neustrezni.«.

2. člen
Za 3. členom se doda novi 3.a člen, ki se glasi:

»3.a člen
Strošek pregleda iz prvega odstavka 28. člena zakona

o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00)
znaša 220.000 SIT. Strošek pregleda ne vključuje stroške
preskusa vzorcev odvzetih ob pregledu, če so vzorci neus-
trezni.«.

3. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Delavci Urada Republike Slovenije za meroslovje (v

nadaljnjem besedilu: urad) lahko, kolikor to dopušča obseg
načrtovanega dela, označijo izdelke v poslovnem prostoru
dobavitelja. Delovni prostor in oprema za označevanje izdel-
kov, ki ga da dobavitelj na razpolago, mora izpolnjevati pred-
pisane tehnične zahteve. V tem primeru se stroški, določeni
s to uredbo, lahko zmanjšajo za 15%.«.

4. člen
V 7. členu se številka »500« spremeni v številko

»2.000«.

5. člen
V 9. členu se besedilo prvega in drugega odstavka

spremeni tako, da se glasi:
»Letni strošek nadzora plača dobavitelj enkrat letno, s

tem, da dobavitelj prvikrat poravna strošek pred izdajo odloč-
be o znaku dobavitelja, s katero se določi način zagotavlja-
nja skladnosti dobaviteljevih izdelkov s predpisi, kasneje pa
vsakič po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila, in
sicer v roku petnajstih dni od izstavitve računa.



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 29. 6. 2001 / Stran 5635

Ostali stroški, določeni s to uredbo, se plačujejo v roku
petnajstih dni od izstavitve računa.«.

Tretji odstavek se črta, dosedanji četrti odstavek posta-
ne tretji odstavek.

6. člen
Črta se 10. člen.

7. člen
Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Stroški za vloge, ki so bile vložene pred začetkom

veljavnosti te uredbe, se plačujejo na podlagi uredbe o
stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti izdelkov iz ple-
menitih kovin (Uradni list RS, št. 97/00).«.

8. člen
V prilogi 2 se Tarifa stroškov za označevanje izdelkov iz

plemenitih kovin spremeni tako, da se glasi:

»I. Označitev z oznako skladnosti, če je skupno število
kosov izdelkov manjše ali enako 10:

1. Platina  88 SIT/kos,
2. Paladij 104 SIT/kos,
3. Zlato  50 SIT/kos,
4. Srebro  6 SIT/kos.

II. Označitev z oznako skladnosti, če je skupno število
kosov izdelkov večje kot 10:

5. Platina 44 SIT/g,
6. Paladij 52 SIT/g,
7. Zlato 25 SIT/g,
8. Srebro 3 SIT/g.

9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 394-01/2001-1
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

PRILOGA 3

TARIFA
LETNIH STROŠKOV ZA NADZOR

I. Izdelovalci izdelkov
1. do 2400 kosov  50.000 SIT,
2. od 2400 do 4800 kosov  80.000 SIT,
3. od 4800 do 10.000 kosov 120.000 SIT,
4. nad 10.000 kosov 220.000 SIT.

II. Uvozniki izdelkov
1. do 10.000 kosov 120.000 SIT,
2. nad 10.000 kosov 220.000 SIT.

MINISTRSTVA

2889. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

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

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

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 189,93 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 40/01).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

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

Minister
za okolje in prostor

mag. Janez Kopač l. r.

2890. Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrašče

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela

gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Hrašče

1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Hrašče, št. 05-07/98 z dne
21. marca 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slove-
nije, Območna enota Postojna, za obdobje od 1. 1. 1998
do 31. 12. 2007.

Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Hrašče na ravneh celotne gozdnogospodarske eno-
te, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.

2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogo-

spodarske enote Hrašče je izdelan v treh izvodih za 1986,48
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hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Postojna, v občini Postojna, oziroma v katastrskih občinah
Hrašče, Hrenovice, Hruševje, Orehek, Rakitnik, Studenec,
Velika Brda, Zagon, Zalog in Rakulik.

3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega na-

črta gozdnogospodarske enote Hrašče je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Po-
stojna, Vojkova 9, Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove
Slovenije, Krajevne enote Postojna, Vojkova 9, Postojna in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Repu-
blike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Hrašče.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-05-3/99
Ljubljana, dne 24. maja 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2891. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih
preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi
spongiformnimi encefalopatijami

Na podlagi prvega odstavka 77. člena ter v zvezi z
drugim odstavkom 99. člena zakona o veterinarstvu (Uradni
list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

O D R E D B O
o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih

ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi
encefalopatijami

1. člen
V odredbi o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s

transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami (Uradni list
RS, št. 115/00) se v prvem odstavku 7. člena besedilo
»30. 6. 2001« nadomesti z besedilom »31. 7. 2001«.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-445/00-1
Ljubljana, dne 27. junija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2892. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Šentjernej

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 59/99 –
ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spre-
jel dne 7. 6. 2001

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Šentjernej

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentjernej,
izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih občine Šentjernej, Trubarjeva 5. Javna razgrnitev
se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Novo mesto,
Šmihelska 14, Novo mesto, ter na kraju javne razgrnitve.

4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve

organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih ter na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije,
Krajevne enote Novo mesto, objavljen naknadno.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-07-4/00
Ljubljana, dne 7. junija 2001.

Minister
za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

2893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano
vrednost

Na podlagi 46., 53., 54., 55., 56., 57. in 66. člena
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št.
89/98) izdaja minister za finance

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

o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

1. člen
V pravilniku o izvajanju zakona o davku na dodano

vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99,
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27/00,17/00 – odl. US, 19/00 – odl. US, 27/00 – odl.
US, 22/01 in 28/01) se v 19. a členu v prvem odstavku za
besedo »zastopnika« doda naslednje besedilo »oziroma se
ne registrira«.

2. člen
V 63. členu se za prvim odstavkom dodata nova drugi

in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Davčni zavezanec, ki izdaja račune v skladu s

35. členom ZDDV, mora na računu navesti najmanj nasled-
nje podatke:

1. kraj in datum izdaje ter zaporedno številko računa;
2. firmo oziroma ime; svoj sedež oziroma stalno prebi-

vališče ter svojo davčno številko;
3. prodajno ceno blaga oziroma storitve z vračunanim

DDV in prodajno vrednost blaga oziroma storitve z vračuna-
nim DDV in

4. znesek DDV, vračunan v prodajno vrednost blaga
oziroma storitve.

(3) Če davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka oprav-
lja promet blaga in storitev po različnih davčnih stopnjah,
izkaže prodajno vrednost z vračunanim DDV in ločeno zne-
sek vračunanega DDV po davčnih stopnjah.”

3. člen
V 77. členu se pika nadomesti z vejico in doda nasled-

nje besedilo: »razen v primeru iz tretjega odstavka 59. člena
ZDDV.«

4. člen
V 90. členu se v prvem odstavku v 5. točki četrta in

peta alinea spremenita tako, da se glasita:
“– pod oznako 71 (plačilo DDV) se vpiše znesek DDV,

ki ga mora davčni zavezanec plačati in je enak razliki med
obveznostjo DDV za davčno obdobje (oznaka 51) in preno-
som iz preteklega obdobja (oznaka 61), v primeru, da je
obveznost DDV večja od prenosa iz preteklega obdobja;

– pod oznako 72 (vračilo DDV) se vpiše znesek DDV,
ki bo davčnemu zavezancu vrnjen (če bo to zahteval) ali pa
prenesen v naslednje davčno obdobje in je enak:

– razliki med prenosom iz preteklega obdobja (ozna-
ka 61) in obveznostjo za davčno obdobje (oznaka 51), v
primeru, da je prenos iz preteklega obdobja večji od obvez-
nosti DDV za davčno obdobje, ali pa

– vsoti med presežkom DDV v davčnem obdobju (oz-
naka 52) in prenosom iz preteklega obdobja (oznaka 61);”.

5. člen
V 108. členu se v prvem odstavku v 7. točki besedilo:

»ta znesek se nato razčlenjuje v stolpcih od 9 do 18

(vpisuje se tudi vrednost oproščenega prometa)« nadome-
sti z besedilom: »ta znesek se nato razčlenjuje v stolpcih
od 11 do 18;«

6. člen
V 114. členu se v šestem odstavku besedilo »Tuja

oseba, ki opravlja dejavnost preko podružnice,« nadome-
sti z besedilom: »Tuja oseba, ki opravi promet preko po-
družnice, se vpiše v register zavezancev za DDV najkasne-
je na dan, ko opravi prvi promet blaga oziroma storitev v
Sloveniji;«

V sedmem odstavku se namesto pike postavi vejica in
doda naslednje besedilo: »ter ime in priimek odgovorne in
kontaktne osebe.«

7. člen
V obrazcu DDV-O se oznaka »02« (Zahtevam vračilo)

nadomesti z oznako »03«.

8. člen
Obrazec DDV–P2 se nadomesti z novim obrazcem

DDV-P2, ki je sestavni del tega pravilnika.

9. člen
Obrazec DDV-P3 se nadomesti z novim obrazcem DDV-

P3, ki je sestavni del tega pravilnika.

10. člen
Obrazec »Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezan-

cu, ki nima sedeža v Sloveniji« se nadomesti z novim obraz-
cem » Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki
nima sedeža v Sloveniji«, ki je sestavni del tega pravilnika.

11. člen
Obrazec DDV-VE se nadomesti z novim obrazcem DDV-

VE, ki je sestavni del tega pravilnika.

12. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2001.
Drugi in tretji odstavek 63. člena prenehata veljati

31. decembra 2001.

Št. 415-35/99
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Minister
za finance

mag. Anton Rop l. r.
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2894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o koncesijah na področju socialnega
varstva

Na podlagi drugega odstavka 99. člena zakona o upra-
vi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – odl.
US in 80/99) v zvezi s 44. in 47. členom zakona o social-
nem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US,
1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) izdaja minister za
delo, družino in socialne zadeve

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

o koncesijah na področju socialnega varstva

1. člen
V pravilniku o koncesijah na področju socialnega var-

stva (Uradni list RS, št. 72/97 in 57/99) se črta prvi odsta-
vek 5. člena.

2. člen
Črta se drugi odstavek 9. člena.

3. člen
Črta se četrta alinea prvega odstavka 18. člena in se za

osmo alineo doda nova deveta alinea, ki se glasi:
– kalkulacija cene,
ter doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če ponudnik, ki v času natečaja še ne rapolaga s

primernim objektom oziroma prostorom za izvajanje dejav-
nosti, ki je predmet koncesije in iz tega razloga še ne more
predložiti dokazil iz pete, šeste, sedme in osme alinee prej-
šnjega odstavka se šteje, da je njegova vloga popolna, če
namesto teh dokazil predloži:

– dokazilo o lastništvu ali najemno pogodbo za objekte
ali prostore, ki še niso primerni za izvajanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije oziroma dokazilo o lastništvu stavbnega
zemljišča, če gre za novogradnjo v kateri bo ponudnik izvajal
dejavnost, ki je predmet koncesije,

– urbanistično mnenje pristojnega občinskega organa,
da bo ponudnik lahko na predmetni lokaciji rekonstruiral že
obstoječi objekt oziroma na novo zgradil objekt za izvajanje
dejavnosti, ki je predmet koncesije,

– izjavo občine, v kateri se bo izvajala dejavnost, da se
strinja z namero ponudnika za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,

– projektno dokumentacijo za nedokončan objekt ozi-
roma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih
tehničnih pogojev za izvajanje dejavnosti, ki je predmet kon-
cesije,

– navedbe in dokazila o virih sredstev za dokončanje
investicije,

– terminski plan o poteku izvajanja investicije do začet-
ka opravljanja dejavnosti in

– izjavo ponudnika o predvidenem začetku opravljanja
dejavnosti.”

4. člen
V 19. členu se dodata tretji in četrti odstavek, ki se

glasita:
“Če je na natečaju izbran ponudnik iz drugega odstav-

ka prejšnjega člena, koncedent izda izbranemu ponudniku
odločbo o podelitvi koncesije z odložnim pogojem v kateri
določi rok, v katerem mora koncesionar predložiti vsa doka-
zila iz prvega odstavka prejšnjega člena. Če koncesionar v
določenem roku ne predloži vseh dokazil iz prvega odstavka
prejšnjega člena, izgubi pravico do koncesije.

Koncedent lahko koncesionarju, ki mu je bila izdana
odločba z odložnim pogojem, rok iz prejšnjega odstavka na
njegovo zahtevo podaljša iz objektivnih razlogov, na katere
koncesionar ni mogel vplivati.”

5. člen
V 21. členu pravilnika se doda nov drugi odstavek, ki

se glasi:
“Če je bila koncesionarju izdana odločba iz tretjega

odstavka 19. člena tega pravilnika, koncedent in koncesio-
nar opredelita v pogodbi tudi terminski plan poteka izvajanja
investicije do začetka opravljanja dejavnosti, obveznosti, ki
jih mora koncesionar izpolnjevati na podlagi odločbe o po-
delitvi koncesije z odložnim pogojem in odškodninsko od-
govornost koncesionarja, v primeru za neizpolnitev pogod-
benih obveznosti.”

6. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 017-01-018/01-02
Ljubljana, dne 21. junija 2001.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
dr. Vlado Dimovski l. r.

* Ta pravilnik delno povzema vsebino priloge 3 k direktivi ES o gradbenih
proizvodih (89/106/EGS, kot je dopolnjena z 93/68/EGS).

2895. Pravilnik o potrjevanju skladnosti in
označevanju gradbenih proizvodov

Na podlagi 11. člena, tretjega odstavka 24. člena in
četrtega odstavka 25. člena zakona o gradbenih proizvodih
(Uradni list RS, št. 52/00) izdaja ministrica za gospodarstvo

P R A V I L N I K
o potrjevanju skladnosti in označevanju

gradbenih proizvodov *

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa sisteme potrjevanja skladnosti grad-

benih proizvodov, ki jih je treba upoštevati in podrobneje
opredeliti v tehničnih specifikacijah za posamezen gradbeni
proizvod, vsebino listin o skladnosti ter dolžnost in način
označevanja določenih gradbenih proizvodov.

II. SISTEMI POTRJEVANJA SKLADNOSTI

2. člen
Standardi oziroma tehnična soglasja (v nadaljnjem be-

sedilu: tehnične specifikacije) morajo biti praviloma obliko-
vani tako, da pri opisu izbora in kombinacije metod kontrole
skladnosti gradbenih proizvodov iz prvega odstavka 23. čle-
na zakona o gradbenih proizvodih (v nadaljnjem besedilu:
zakon) in ob upoštevanju meril iz drugega odstavka
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24. člena zakona izberejo med sistemi potrjevanja skladno-
sti, ki opredeljujejo različne naloge proizvajalca in ustrezne-
ga organa, vključenega v potrjevanje skladnosti, in ki so
navedeni v 4. do 7. členu tega pravilnika.

3. člen
Organ, vključen v potrjevanje skladnosti v smislu tega

pravilnika je s strani proizvajalca izbrani certifikacijski organ,
kontrolni organ ali preskuševalni laboratorij, ki izpolnjuje
zahteve iz 27. in 28. člena zakona.

4. člen
Sistem certificiranja gradbenega proizvoda pri certifika-

cijskem organu, ki vključuje:
a) (naloge proizvajalca)
– kontrolo proizvodnje in
– nadaljnje preskušanje vzorcev, odvzetih v proizvo-

dnem obratu po predpisanem načrtu preskušanja, ter
b) (naloge organa, vključenega v potrjevanje skladno-

sti)
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda,
– začetno preverjanje proizvodnega obrata in kontrole

proizvodnje,
– stalni nadzor, oceno in odobritev kontrole proizvod-

nje in,
– po potrebi, kontrolno preskušanje vzorcev, odvzetih

v proizvodnem obratu, na trgu ali na gradbišču.

5. člen
Sistem izjave proizvajalca o skladnosti gradbenega pro-

izvoda, ki vključuje:
a) (naloge proizvajalca)
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda,
– kontrolo proizvodnje in,
– po potrebi, preskušanje vzorcev, odvzetih v proizvo-

dnem obratu po predpisanem načrtu preskušanja, ter
b) (naloge organa, vključenega v potrjevanje skladno-

sti)
– certificiranje kontrole proizvodnje z začetnim prever-

janjem proizvodnega obrata in kontrole proizvodnje in,
– po potrebi, stalni nadzor, oceno in odobritev kontro-

le proizvodnje.

6. člen
Sistem izjave proizvajalca o skladnosti gradbenega pro-

izvoda, ki vključuje:
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda,

ki ga opravi preskuševalni laboratorij, in
– kontrolo proizvodnje.

7. člen
Sistem izjave proizvajalca o skladnosti gradbenega pro-

izvoda, ki vključuje:
– začetno tipsko preskušanje gradbenega proizvoda,

ki ga opravi proizvajalec, in
– kontrolo proizvodnje.

8. člen
Vsi elementi, zahteve in ukrepi, ki jih sprejme proizvaja-

lec v zvezi s kontrolo proizvodnje, omenjeno v 4. do 7. členu
tega pravilnika, morajo biti skladno z drugim odstavkom 23.
člena zakona sistematično dokumentirani v obliki zapisane
politike in postopkov, da se s tem zagotovi enotno razumeva-
nje zagotavljanja kakovosti, omogoči doseganje zahtevanih
lastnosti gradbenega proizvoda in zagotovi preverjanje učin-
kovitosti delovanja sistema kontrole proizvodnje.

9. člen
Da bi pripravljalci tehničnih specifikacij čim lažje in

pregledneje opisali izbrane sisteme potrjevanja skladnosti iz
4. do 7. člena tega pravilnika, se le-ti označijo s številko
tako, kot je to razvidno iz priloge 1, ki je sestavni del tega
pravilnika.

III. VSEBINA LISTIN O SKLADNOSTI

10. člen
Po izvedenih postopkih ugotavljanja skladnosti, upoš-

tevajoč zahteve tehničnih specifikacij, proizvajalec oziroma
njegov zastopnik s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadalj-
njem besedilu: zastopnik) potrdi skladnost gradbenega pro-
izvoda z izjavo o skladnosti.

Če je določen način potrjevanja skladnosti iz druge
alinee prvega odstavka 24. člena zakona, se skladnost grad-
benega proizvoda potrdi s certifikatom o skladnosti, ki ga
izda certifikacijski organ.

11. člen
Izjava o skladnosti iz prve alinee prvega odstavka

25. člena zakona mora biti napisana v slovenskem jeziku in
mora vsebovati predvsem:

– ime in naslov proizvajalca oziroma njegovega zasto-
pnika,

– opis gradbenega proizvoda (tip, oznaka, namen upo-
rabe …),

– zahteve, s katerimi je gradbeni proizvod skladen,
– posebne pogoje, povezane z uporabo proizvoda,
– ime in naslov organa, vključenega v potrjevanje skla-

dnosti (če je potrebno), in
– ime in položaj osebe, ki je pooblaščena za podpis

izjave v imenu proizvajalca oziroma njegovega zastopnika.

12. člen
Certifikat o skladnosti iz druge alinee prvega odstavka

25. člena zakona mora biti napisan v slovenskem jeziku in
mora vsebovati predvsem:

– ime in naslov certifikacijskega organa,
– številko certifikata,
– ime in naslov proizvajalca oziroma njegovega zasto-

pnika,
– opis gradbenega proizvoda (tip, oznaka, namen upo-

rabe …),
– zahteve, s katerimi je gradbeni proizvod skladen,
– posebne pogoje, povezane z uporabo proizvoda,
– pogoje in obdobje veljavnosti certifikata (če je potre-

bno), in
– ime in položaj osebe, ki je pooblaščena za podpis

certifikata.

IV. OZNAČEVANJE

13. člen
Proizvajalec oziroma njegov zastopnik, ki namerava da-

ti v promet gradbeni proizvod v skladu s 6. ali 9. členom
zakona, mora zagotoviti, da se ta gradbeni proizvod pred
tem označi z znakom skladnosti iz 15. člena tega pravilnika
(v nadaljnjem besedilu: znak CE).

Z namestitvijo znaka CE proizvajalec oziroma njegov
zastopnik potrdi, da je bil gradbeni proizvod izdelan skladno
z zahtevami zakona, da je bil izveden predpisani postopek
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potrjevanja skladnosti in da je bila podana izjava o skladnosti
gradbenega proizvoda oziroma izdan ustrezen certifikat o
skladnosti iz 25. člena zakona.

Kadar za gradbeni proizvod veljajo tudi zahteve drugih
predpisov, ki obravnavajo njegove druge vidike in določajo
označitev z znakom CE, ta znak pomeni, da gradbeni proiz-
vod izpolnjuje tudi zahteve teh predpisov.

14. člen
Znak CE se namesti na gradbeni proizvod, če pa to

zaradi fizičnih, tehničnih ali ekonomskih razlogov ni mogo-
če, se namesti na nanj pritrjeno etiketo, na njegovo embala-
žo ali na spremne komercialne dokumente. Znak CE mora
biti nameščen tako, da je viden, razločen in neizbrisen.

Poleg znaka CE se lahko na gradbeni proizvod namesti
katerakoli druga oznaka, vendar le, če ne gre za oznako, ki
bi lahko ustvarila zmedo na trgu ali zavedla potrošnike glede
pomena in oblike znaka CE. Namestitev dodatne oznake ne
sme zmanjšati vidnosti in razločnosti znaka CE.

15. člen
Znak CE je sestavljen iz začetnic “CE”, oblikovanih

tako, kot je prikazano spodaj:

Če se znak CE pomanjša ali poveča, je treba zadržati
razmerja iz gornje slike. Posamezni elementi znaka CE mo-
rajo biti enako visoki in ne smejo biti nižji od 5 mm.

Znaku CE mora slediti identifikacijska številka organa,
ki je vključen v potrjevanje skladnosti (če je potrebno).

16. člen
Znak CE morajo spremljati naslednje dodatne informa-

cije:
– ime in identifikacijska oznaka proizvajalca,
– zadnji dve številki leta, v katerem je bil znak name-

ščen,
– številka certifikata o skladnosti (če je bil izdan) in
– podatki za identifikacijo lastnosti gradbenega proiz-

voda na podlagi tehničnih specifikacij (če je potrebno).

17. člen
Gradbenih proizvodov, ki so bili dani v promet skladno

s posebnimi predpisi, navedenimi v 2. členu zakona, oziro-
ma so bili dani v promet skladno s 7. ali 10. členom zakona,
ni dovoljeno označiti z znakom CE, morajo pa biti opremljeni
z informacijami iz prve, tretje in četrte alinee prejšnjega
člena tega pravilnika ter z zadnjima dvema številkama leta, v
katerem je bil gradbeni proizvod dan v promet.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Gradbeni proizvodi, ki se dajejo v promet skladno s

spodaj navedenimi tehničnimi predpisi o gradbenih proizvo-
dih, morajo biti označeni skladno z zahtevami odredbe o
videzu in uporabi certifikacijskega znaka za označevanje
proizvodov, ki jih je treba certificirati (Uradni list RS,
št. 55/96 in 40/97):

– odredba o obveznem atestiranju frakcioniranega ka-
menega agregata za beton in asfalt (Uradni list SFRJ, št.
41/87),

– odredba o obveznem atestiranju cementa (Uradni list
SFRJ, št. 34/85),

– odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu
(Uradni list SFRJ, št. 34/85),

– odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih
elementov iz celičastega betona (Uradni list SFRJ, št.
34/85),

– odredba o obveznem atestiranju betonskih cevi za
kanalizacijo, dolgih več kot en meter (Uradni list SFRJ, št.
34/85),

– pravilnik o obveznem atestiranju fasadnih opečnih
zidakov in blokov in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije združenega dela, pooblaščene za atestiranje
teh proizvodov (Uradni list SFRJ, št. 24/90),

– pravilnik o obveznem atestiranju opečnih strešnikov
in o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združene-
ga dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni
list SFRJ, št. 24/90),

– odredba o obveznem atestiranju hidroizolirnega z bi-
tumnom impregniranega materiala in bitumenskih trakov
(Uradni list SFRJ, št. 46/87),

– odredba o obveznem atestiranju vijakov, matic in
podložk za vezavo nosilnih jeklenih konstrukcij (Uradni list
SFRJ, št. 61/85),

– odredba o obveznem atestiranju ivernih plošč za splo-
šno rabo in gradbeništvo (Uradni list SFRJ, št. 61/83),

– pravilnik o obveznem atestiranju elementov tipskih
gradbenih konstrukcij glede odpornosti proti požaru in o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega
dela, pooblaščene za atestiranje teh proizvodov (Uradni list
SFRJ, št. 24/90),

– odredba o obveznem atestiranju sistema za zračenje
zaklonišč in objektov (Uradni list SFRJ, št. 61/87).

Tehnični predpisi iz prejšnjega odstavka se uporabljajo
do sprejema tehničnih specifikacij iz zakona oziroma do
sprejema posebnih predpisov iz prvega odstavka 2. člena
zakona.

19. člen
Določbe 13. do 16. člena tega pravilnika se začnejo

uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski
uniji ali z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega spora-
zuma z Evropsko unijo.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 017-1/00-6
Ljubljana, dne 5. junija 2001.

Ministrica
za gospodarstvo

dr. Tea Petrin l. r.
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priloga 1

Številčna označitev ravni sistemov potrjevanja skladno-
sti (8. člen pravilnika)

Sistemi potrjevanja skladnosti

Raven Skladno Številčna
skladnosti s členom označitev ravni

Certificiranje skladnosti (4. člen s četrto alineo pod b) 1+
Certificiranje skladnosti (4. člen brez četrte alinee pod b) 1
Izjava o skladnosti (5. člen z drugo alineo pod b) 2+
Izjava o skladnosti (5. člen brez druge alinee pod b) 2
Izjava o skladnosti (6. člen) 3
Izjava o skladnosti (7. člen) 4

2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih in metodologiji izbiranja
predlogov za subvencioniranje nakupa
raziskovalne opreme

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja ministrica za šolstvo, zna-
nost in šport

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

pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme

1. člen
V pravilniku o pogojih in metodologiji izbiranja predlo-

gov za subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme (Urad-
ni list RS, št. 14/94) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

“Ta pravilnik določa pogoje in metodologije izbiranja
predlogov za subvencioniranje nakupov raziskovalne, infor-
macijske in komunikacijske opreme (v nadaljnjem besedilu:
raziskovalna oprema), izvajanje in spremljanje nakupov ter
obveščanje o rezultatih izvajanja programa subvencioniranja
nakupov raziskovalne opreme.“

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedi-

lu: ministrstvo) subvencionira nakup raziskovalne opreme v
okviru posebnega programa na podlagi javnega razpisa in z
neposredno dodelitvijo sredstev organizacijam informacij-
ske in komunikacijske infrastrukture, katerih dejavnost je
infrastrukturni pogoj za izvajanje nacionalnega raziskovalne-
ga programa.“

3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Posebni program subvencioniranja obsega subvenci-

je za nakup raziskovalne opreme, katere nabavna vrednost
enote na dan objave razpisa presega 10.000 EURO v tolar-
ski protivrednosti.

Subvencija za nakup raziskovalne opreme v okviru tega
programa lahko znaša največ 75% nabavne vrednosti na
enoto raziskovalne opreme.“

4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Raziskovalna oprema, katere nabavna vrednost za eno-

to ne presega 10.000 EURO v tolarski protivrednosti na dan

objave javnega razpisa, se lahko subvencionira v okviru
materialnih stroškov posameznih raziskovalnih projektov ali
programov.“

5. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Sklep o objavi javnega razpisa za izbor predlogov za

subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme sprejme mi-
nister.“

6. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Na javni razpis se lahko prijavijo javni zavodi, ki izpol-

njujejo pogoje za opravljanje raziskovalne dejavnosti in so
vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij.“

7. člen
V 18. členu se črta tretji odstavek. Dosedanji četrti

odstavek postane tretji.

8. člen
V drugem odstavku 19. člena se črta besedilo na kon-

cu odstavka: “ter obseg proračunskih sredstev.“

9. člen
Za 21. členom se doda novo IV.A poglavje z novim

21.a členom, ki se glasi:

“IV.A NEPOSREDNA DODELITEV SREDSTEV

21.a člen
Ministrstvo na podlagi usklajenih predlogov organizacij

informacijske in komunikacijske infrastrukture, katerih de-
javnost je infrastrukturni pogoj za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa, prednostno zagotavlja sredstva
za:

– investicije v razvoj akademskega in raziskovalnega
omrežja ARNES,

– nabavo opreme za potrebe dejavnosti javnega zavo-
da ARNES,

– investicije v računalniške sisteme vozlišč omrežja CO-
BISS in

– nabavo opreme za potrebe dejavnosti javnega zavo-
da IZUM.

Predlogi investicij javnih zavodov ARNES in IZUM iz
prejšnjega odstavka s podanimi prioritetami morajo biti v
skladu s sprejetimi letnimi programi dela.

Ne glede na določbe 3. in 4. člena tega pravilnika
lahko ministrstvo dodeli za namene iz prvega odstavka tega
člena sredstva do višine 100% nabavne vrednosti opreme.
Obseg financiranja določi minister s sklepom.“

10. člen
22. člen se dopolni tako, da se za besedo “listo“ doda

besedilo:
“in za subvencioniranje raziskovalne opreme za name-

ne iz 21.a člena tega pravilnika.“

11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati

pravilnik o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za
sofinanciranje nakupa informacijske in komunikacijske opre-
me (Uradni list RS, št. 62/95).
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12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 11/2001.
Ljubljana, dne 18. junija 2001.

dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica

za šolstvo, znanost in šport

2897. Odločba o spremembi odločbe o imenovanju
komisije za zdravila za uporabo v veterinarski
medicini

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o zdravi-
lih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99 in
70/00) in na podlagi prvega odstavka 2. člena pravilnika o
komisiji za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Ura-
dni list RS, št. 69/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdar-
stvo in prehrano

O D L O Č B O
o spremembi odločbe o imenovanju komisije
za zdravila za uporabo v veterinarski medicini

V odločbi o imenovanju komisije za zdravila za uporabo
v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 100/00) se v
1. točki spremeni tretja alinea tako, da se glasi:

»– Dr. Vojka Bole-Hribovšek, dr. vet. med. – doktorica
veterinarskih znanosti – mikrobiologija – Veterinarska fakul-
teta«

in sedma alinea tako, da se glasi:
»– Dr. Janko Mrkun, dr. vet. med. – doktor veterinar-

skih znanosti – reprodukcija domačih živali – Veterinarska
fakulteta«.

Št. 323-362/00-1
Ljubljana, dne 7. junija 2001.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

USTAVNO SODIŠČE

2898. Odločba o razveljavitvi tretjega stavka prvega
odstavka 8. člena, delni razveljavitvi tretjega
odstavka istega člena in razveljavitvi dvanajste
alinee tretjega odstavka 8. člena ter 18. in 30.
člena pravilnika o uporabi igralnih avtomatov
zunaj igralnic

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družbe Rebus, d.o.o., Ljub-
ljana, in drugih, ki jih zastopa Dušan Ambrožič, odvetnik v
Ljubljani, na seji dne 14. junija 2001

o d l o č i l o:

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti prvega odstavka 11. člena, zadnjega odstavka
20. člena in drugega odstavka 5. člena pravilnika o uporabi
igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 97/00)
se zavrže.

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti drugega in tretjega odstavka 2. člena ter pete
alinee tretjega odstavka 3. člena istega pravilnika se zavrne.

3. Tretji stavek prvega odstavka 8. člena, beseda “naj-
manj” v tretjem odstavku istega člena in dvanajsta alinea
tega odstavka 8. člena ter 18. in 30. člen istega pravilnika
se razveljavijo.

4. Razveljavitev 18. in 30. člena začne učinkovati tri
mesece po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki kot prireditelji iger na srečo zunaj igralnic

izpodbijajo določbi v 2. členu pravilnika o uporabi igralnih
avtomatov zunaj igralnic (v nadaljevanju: pravilnik), ki dolo-
čata, da so za igre na srečo zunaj igralnic lahko v uporabi
igralni avtomati z največ osmimi igralnimi mesti in da je
vplačilo v igro na igralnih avtomatih z več igralnimi mesti
možno samo preko sprejemnikov bankovcev. Ti določbi si
razlagajo tako, da morajo zaradi nje tisti prireditelji, ki ob
uveljavitvi pravilnika uporabljajo igralne avtomate z več kot
osmimi igralnimi mesti, te avtomate umakniti in kupiti nove,
kar prinese vsakokrat več kot desetmilijonski izdatek. Za
prireditelje pomeni to omejevanje svobode gospodarske po-
bude, ki jo zagotavlja ustava (prvi odstavek 74. člena), trde
pobudniki. Opozarjajo še, da je isto ustavno načelo kršeno
tudi prodajalcem igralnih avtomatov. Minister za finance (v
nadaljevanju: minister) kot izdajatelj pravilnika o tem odgo-
varja, da lahko prireditelji, ki imajo igralne avtomate z več kot
osmimi igralnimi mesti, presežna mesta preprosto zapečati-
jo, in da je tudi vgradnja sprejemnikov bankovcev (tretji
odstavek 2. člena pravilnika) mogoča na vseh vrstah igralnih
avtomatov, omejitev na osem igralnih mest pa da je instru-
ment omejevanja dejavnosti, upravičen tem bolj, ker se me-
sečna taksa (98. člen zakona o igrah na srečo, Uradni list
RS, št. 27/95 in nasl. – v nadaljevanju: ZIS) plačuje od
igralnega avtomata in ne od igralnega mesta. Pripominja, da
so zunaj igralnic v uporabi pretežno elektronske rulete z
osmimi igralnimi mesti.

2. Pobudniki dalje izpodbijajo peto alineo tretjega od-
stavka 3. člena pravilnika, ki zahteva od prireditelja v okviru
prijave igralnega avtomata “dokazilo o lastništvu”, kar razu-
mejo kot zahtevo, da mora biti lastnik avtomata le prireditelj
sam. Minister pojasnjuje, da izpodbijana določba zahteva le
dokumentiran podatek o tem, kdo je lastnik.

3. Določbe 8. člena pravilnika, da tako imenovani on-
line sistem “mora zabeležiti tudi vse druge podatke, ki so
pomembni za nadziranje pravilnosti in upravičenosti pose-
gov v igralni avtomat” in da mora igralni avtomat, vključen v
ta sistem, omogočati “beleženje drugih dogodkov, pomem-
bnih za nadzor igranja na posameznih avtomatih”, po mne-
nju pobudnikov omogočajo – ob vseh dovolj natančnih do-
ločbah pravilnika o tem – arbitrarno odločanje državnega
organa o tem, kdaj so pogoji izpolnjeni, to pa da je v neskla-
dju z načeli pravne države (2. člen ustave). Minister odgo-
varja, da namen omenjenih določb ni tak in da je ob upošte-
vanju določb navodila o načinu izpolnjevanja pogojev za
povečanje višine vložkov v igralne avtomate (Uradni list RS,
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št. 100/00 – v nadaljevanju: navodilo), ki ga je prav tako
izdal minister, vsaj določljivo, za kakšne zahteve gre.

4. Pobudniki menijo, da pravilnik v nasprotju s prvim
odstavkom 160. člena ustave ter 97., 107., 108. in 109.
členom ZIS daje Uradu za nadzor prirejanja iger na srečo (v
nadaljevanju: UNPIS) pristojnosti, ki mu jih ta zakon ne daje
(V. poglavje) ali pa jih izrecno daje davčnemu organu obmo-
čja (97. člen ZIS); tako izpodbijajo prvi odstavek 11. člena,
zadnji odstavek 20. člena in drugi odstavek 5. člena praviln-
ika. Minister odgovarja, da UNPIS po zakonu izvaja nadzor
in analizo prirejanja iger na srečo in je zato prav, da ima
vpogled v vse faze prirejanja iger, davčni organ pa da ima
nadzor le v tistem delu, ko gre za določanje davčne osnove
in podobno. Dovoljenje za povečanje vložka lahko na podla-
gi kriterijev, določenih v navodilu, strokovno utemeljeno izda
le UNPIS, sporoča minister.

5. Pobudniki izpodbijajo 18. člen pravilnika, po kate-
rem ima prireditelj lahko v uporabi največ tri igralne avto-
mate, hkrati pa 30. člen, po katerem lahko tisti prireditelji,
ki imajo ob uveljavitvi pravilnika v uporabi več igralnih avto-
matov, na njih “še naprej v nespremenjenem obsegu” pri-
rejajo igre na srečo. Ti določbi po njihovem neupravičeno
omejujeta svobodo gospodarske pobude (74. člen usta-
ve), hkrati pa prinašata diskriminacijo. Minister ti določbi
opravičuje s potrebo po omejevanju dejavnosti iger na
srečo zunaj igralnic.

6. Pobudniki na stališča ministra niso odgovorilil.

B)
7. Dejavnost prirejanja iger na srečo zunaj igralnic po

svoji naravi terja kontrolo. Podrobnejše predpise o njej izda
po 96. členu ZIS minister. Vprašanje, kateri od državnih
organov bo ta nadzor ali del tega nadzora opravljal, ne
zadeva neposredno prijaviteljevih pravic, pravnega interesa
ali pravnega položaja. Zato je bilo treba pobudo, kolikor
izpodbija pristojnosti, ki jih pravilnik daje UNPIS, zavreči.

8. Besedilo drugega in tretjega odstavka 2. člena pravil-
nika je mogoče razlagati tako, kot ga je pojasnil minister, ki
ga je tudi izdal. Ob taki razlagi in uporabi pa očitki, ki jih nanj
naslavljajo pobudniki, niso utemeljeni. Omejitev števila igral-
nih mest – prav tako kot omejitev števila igralnih avtomatov –
je brez dvoma ukrep, s katerim lahko minister v skladu s
pristojnostmi iz 96. člena ZIS uravnava način in obseg obrav-
navane dejavnosti. V tem delu je pobuda očitno neutemelje-
na. Za pobudo s stališča prodajalcev igralnih avtomatov bi
pobudniki, ki so uporabniki teh avtomatov, ne imeli pravne-
ga interesa (24. člen zakona o ustavnem sodišču, Uradni list
RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

9. V prejšnji točki zapisano velja tudi za izpodbijano
določbo pete alinee tretjega odstavka 3. člena pravilnika: s
pojasnilom ministra o njeni pravi vsebini in torej tudi uporabi
so razlogi za njeno izpodbijanje odpadli; besedilo samo tako
razlago dopušča.

10. V ostalem delu je ustavno sodišče pobudo spreje-
lo. Ker so bili procesni pogoji izpolnjeni, je o stvari tudi takoj
odločilo.

11. Izpodbijani določbi 8. člena pravilnika – ob vseh
zahtevah, formuliranih v tretjem odstavku tega člena in do-
polnjenih še v 6. do 14. členu navodila – vendarle postavlja-
ta pred prizadete še nejasne dodatne zahteve. Od izpolnje-
nosti teh zahtev je lahko odvisno, ali bo prireditelj smel
uporabljati igralni avtomat. Formulacija “vsi drugi podatki, ki
so pomembni za nadziranje pravilnosti in upravičenosti po-
segov v igralni avtomat” (prvi odstavek) in “drugi dogodki,
pomembni za nadzor igranja” (zadnja alinea tretjega odstav-
ka) po eni strani prizadetemu ne dajejo dovolj opore, da bi
mogel predvidevati, kaj mora še zagotoviti, da bo UNPIS

njegovemu on-line sistemu dal soglasje, po drugi strani pa
daje temu organu premalo jasne smernice glede tega, kaj
mora od interesenta še zahtevati, a mu hkrati pušča preveč
proste roke pri oblikovanju morebitnih takih zahtev. Določbi
torej nista v skladu z načeli pravne države (2. člen ustave) in
ju je ustavno sodišče zato razveljavilo.

12. Enako, z ustavo neskladno, pa lahko učinkuje tudi
beseda “najmanj” v tretjem odstavku 8. člena pravilnika:
UNPIS dopušča, da poleg vseh predpisanih zahtev po lastni
vsakokratni presoji postavlja še nepredvidljive zahteve prija-
vitelju, zaradi česar ostaja ta v negotovosti, ali bo za nabav-
ljeni igralni avtomat v on-line sistemu dobil soglasje. Ustavno
sodišče je zato z uporabo načela koneksitete (30. člen
ZUstS) razveljavilo tudi ta del določbe.

13. Člena 18 in 30 pravilnika sta vsebinsko enaka
členoma 18 in 29b prej veljavnega pravilnika o uporabi
igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96 in
nasl.), ki ju je ustavno sodišče z odločbo št. U-I-42/99 z
dne 16. 11. 2000 (Uradni list RS, št. 115/00 in OdlUS IX,
272) razveljavilo, začetek učinkovanja te odločbe pa prelo-
žilo za šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS. Točke
14., 15., 19. in 22. obrazložitve omenjene odločbe veljajo
zato tudi kot obrazložitev k tej odločbi; da bi ne bilo nepotre-
bnega ponavljanja, se ustavno sodišče sklicuje nanje.

14. Ustavno sodišče je že z odložitvijo učinkovanja
razveljavitve v pravkar omenjeni odločbi za šest mesecev
zagotovilo pristojnemu ministru primeren čas, da bi poiskal z
ustavo skladno ureditev obravnavanega področja. Ko je v
pravilniku, ki je izšel neposredno pred objavo odločbe ustav-
nega sodišča v Uradnem listu RS, enaka ureditev ponovlje-
na, bo za isti namen zadoščal krajši dodatni čas odložitve
učinkovanja razveljavitve.

C)
15. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi

25. člena, drugega odstavka 26. člena, 30. člena in tretje-
ga odstavka 45. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Ciril Ribičič,
dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in dr. Dragica Wedam-Lukić.
Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-293/00-7
Ljubljana, dne 14. junija 2001.

Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE

2899. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) ter
drugega odstavka 20. člena in 35. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slo-
venije

S K L E P
o tolarski likvidnostni lestvici
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I. UVOD

1. S tem sklepom se določi vsebina in način ugotavlja-
nja ter poročanja banke o izpostavljenosti likvidnostnemu
tveganju.

Banka mora upravljati z likvidnostjo tako, da skrbi za
usklajenost naložb in obveznosti glede na preostalo dospe-
lost.

Za naložbe po tem sklepu štejejo tolarske naložbe in
blagajniški zapisi Banke Slovenije v tolarjih in v tujem denar-
ju, za obveznosti pa tolarske obveznosti.

II. KOLIČNIK LIKVIDNOSTI

2. Količnik likvidnosti posameznega razreda je razmer-
je med vsoto naložb in vsoto obveznosti posameznega raz-
reda glede na preostalo dospelost.

3. Za namene iz 2. točke tega sklepa sta predpisana
dva razreda naložb in obveznosti z določenimi roki dospelo-
sti. Naložbe in obveznosti se razvrstijo v razreda po preostali
dospelosti, in sicer v:

– prvi razred: naložbe in obveznosti s preostalo dospe-
lostjo do 30 dni, in

– drugi razred: naložbe in obveznosti s preostalo do-
spelostjo do 180 dni.

4. Banka mora dnevno izračunavati količnika likvidno-
sti. Količnik likvidnosti posameznega razreda mora biti naj-
manj 1.

5. Naložbe prvega razreda sestavljajo naslednje po-
stavke:

– imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem raču-
nu

– imetja na računu izločene obvezne rezerve
– gotovina v blagajni
– terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo

do 30 dni
– prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev

do Banke Slovenije
– prosti znesek državnih vrednostnih papirjev
– krediti s preostalo dospelostjo do 30 dni
– drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

30 dni.
Obveznosti prvega razreda sestavljajo naslednje po-

stavke:
– vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni
– obveznosti do centralne banke in bank s preostalo

dospelostjo do 30 dni
– izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

30 dni.
6. Naložbe drugega razreda sestavljajo naslednje po-

stavke:
– imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem raču-

nu
– imetja na računu izločene obvezne rezerve
– gotovina v blagajni
– terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo

do 180 dni
– prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev

do Banke Slovenije
– prosti znesek državnih vrednostnih papirjev
– krediti s preostalo dospelostjo do 180 dni
– drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

180 dni.

Obveznosti drugega razreda sestavljajo naslednje po-
stavke:

– vloge s preostalo dospelostjo do 180 dni
– obveznosti do centralne banke in bank s preostalo

dospelostjo do 180 dni
– izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do

180 dni.
7. Preostala dospelost je obdobje med datumom, za

katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom do-
spetja posamezne naložbe ali obveznosti, razen:

– pri še neodpoklicanih obveznostih z možnostjo od-
poklica je preostala dospelost enaka najkrajšemu možnemu
odpoklicnemu roku,

– pri naložbah ali obveznostih, ki dospevajo v rednih
časovnih razmikih, je preostala dospelost posameznega de-
la naložbe ali obveznosti enaka obdobju med datumom, za
katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom do-
spelosti le-tega.

8. Banka, ki na dan uveljavitve tega sklepa, ne dosega
predpisanega količnika posameznega razreda, mora to do-
seči najkasneje do 30. 6. 2002.

Banka lahko obveznost iz prvega odstavka te točke
izpolni postopoma in sicer trimesečno po četrtinah.

Od uveljavitve tega sklepa dalje banka iz prvega od-
stavka te točke ne sme poslabšati že doseženega količnika
posameznega razreda na dan 30. 6. 2001.

9. Banka mora poročati Banki Slovenije o povprečnih
mesečnih količnikih likvidnosti, in sicer najkasneje deseti
dan v tekočem mesecu za pretekli mesec v obliki in na način
predpisan z navodilom.

Navodilo izda guverner Banke Slovenije.
Izjemoma lahko banka do vključno decembra 2001

izračunava in poroča Banki Slovenije o količnikih likvidnosti
po stanju na zadnji dan v mesecu.

Prvo poročilo po tem sklepu predloži banka po stanju
31. 7. 2001.

10. Do 31. 3. 2002 banka pri naložbah in obveznostih
lahko uporablja ocene preostale dospelosti, določene z na-
vodilom.

III. DNEVNO NAČRTOVANJE TOLARSKE LIKVIDNOSTI

11. Banka je dolžna dnevno načrtovati tolarske denar-
ne pritoke in odtoke. Načrtovanje se nanaša tako na znane,
kot tudi morebitne in pričakovane denarne tokove, ki lahko
vplivajo na sposobnost banke, da tekoče poravnava svoje
pogodbene obveznosti do komitentov ter druge obveznosti,
neločljivo povezane s poslovanjem banke.

12. Pri načrtovanju tolarskih denarnih tokov mora ban-
ka upoštevati načelo previdnosti, kar pomeni, da lahko med
pritoke vključuje samo tiste, za katere obstaja velika verjet-
nost, da jih bo ob dnevu dospelosti tudi prejela, med odtoke
pa vse obveznosti, ki na določen dan dospejo v izplačilo.

13. Med tolarske pritoke se vključujejo predvideni pri-
toki iz vseh vrst vlog, vračila kreditov, pritoki iz prodaje
vrednostnih papirjev, deviz, pritoki na podlagi instrumentov
Banke Slovenije, iz medbančnih kreditov ter drugi pritoki.

14. Med tolarske odtoke se vključujejo predvideni od-
toki na podlagi črpanih kreditov, vlog, nakupov vrednostnih
papirjev, deviz, instrumentov Banke Slovenije, drugih ob-
veznosti, iz medbančnih kreditov ter drugi odtoki.

15. Banka mora poročati Banki Slovenije o predvide-
nih tolarskih denarnih tokovih za tekoči in naslednji delovni
dan dnevno najkasneje do 12.00 po telefaksu ali na elek-
tronski način v obliki, ki je predpisana z navodilom.

Navodilo izda guverner Banke Slovenije.
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IV. SPREMLJANJE KONCENTRACIJE DEPONENTOV

16. Pomemben dejavnik upravljanja z likvidnostnim tve-
ganjem je zagotavljanje razpršenosti tolarskih vlog glede na
izvor in rok dospelosti.

17. Banka mora poročati Banki Slovenije o največjih
deponentih po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu
najkasneje deseti dan v tekočem mesecu v obliki in na
način, ki je predpisan z navodilom.

Navodilo izda guverner Banke Slovenije.

V. IZVAJANJE SKLEPA

18. Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi
za podružnico tuje banke ter za podružnico banke iz države
članice.

19. Uprava banke mora sprejeti ustrezne interne po-
stopke za izvajanje določil sklepa in navodil ter zagotoviti:

– da notranja revizija pregleduje poslovanje na podro-
čju likvidnosti ter izvajanje sprejetih politik in postopkov;

– vzpostavitev računovodskih postopkov in ustreznega
informacijskega sistema za spremljanje izvajanja sklepa ter
za pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije.

20. V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je
banka dolžna predložiti poročila tudi po stanju na dan, ki je
naveden v zahtevi in v zahtevanem roku.

21. Ta sklep začne veljati 1. 7. 2001. Z dnem, ko
začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o obvezni uskla-
ditvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev, ra-
zen za hranilnice (Uradni list RS, št. 40/99).

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

2900. Sklep o spremembi sklepa o devizni likvidnostni
lestvici

Na podlagi 74. člena in 92. člena v zvezi s 6. točko
91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) ter
20. člena in 35. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o devizni likvidnostni

lestvici

1
V sklepu o devizni likvidnostni lestvici (Uradni list RS,

št. 87/00, v nadaljevanju: sklep) se doda nova 4.a točka, ki
se glasi:

»Devizni likvidnostni količnik je razmerje med aktivnimi
in pasivnimi postavkami v tuji valuti.

Devizni likvidnostni količnik v razredu od 0 do 30 dni
mora biti najmanj 1.

Devizni likvidnostni količnik v razredu od 0 do 180 dni
mora biti najmanj 1.«

2
Doda se nova 7.a točka, ki se glasi:
»Banke, ki na dan uveljavitve tega sklepa v razredu od

0 do 180 dni ne dosegajo predpisanega količnika, morajo

predpisan količnik doseči najkasneje 1. 1. 2002 tako, da v
prehodnem obdobju ne poslabšajo količnika, doseženega
na dan uveljavitve tega sklepa.«

3
Ta sklep začne veljati 1. 7. 2001.

Ljubljana, dne 26. junija 2001.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
Mitja Gaspari l. r.

2901. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 2. 7. do 8. 7. 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 2. 7. do 8. 7. 2001

Naziv pravne osebe Transak. račun

A & S SAFESTEPS D.O.O. 17000-0000024578
AB INŽENIRING D.O.O. 02056-0016225618
ACTA D.O.O. 02010-0017375285
ADAMČIČ-GRAMEH K.D. 02053-0035835285
ADS STUDIO D.O.O. 30000-0003877223
AEROKLUB MURSKA SOBOTA 12340-0016188466
AJAT D.O.O. 02017-0050548845
AJU TRADE D.O.O. 06000-0098679854
ALADINO D.O.O. 10100-0029073902
ALAK, D.O.O. 02053-0012227619
ALEXIA D.O.O. 02280-0053805925
ALPIMEX D.O.O. 03112-1006011732
ALUPAK D.O.O. 04430-0000212641
ANGSTER D.O.O. 04102-0000280026
ANTONIO TRADE D.O.O. 02011-0016609615
AQUARIUM D.O.O. 07000-0000090203
AR TRADE D.O.O. 02379-0012082441
ARMED D.O.O. 11430-0016043033
ARNE D.O.O. 27000-0000093977
ASKOT D.O.O 02150-0016548775
AVTO CENTER NAPRUDNIK D.O.O. 06000-0064840046
AVTO MOTO DRUŠTVO LAŠKO 06000-0003702886
AVTO PRSTEC D.O.O. 02150-0052099469
AVTOHIŠA ŠKORJANEC D.O.O. 06000-0077791971
AVTOTEAM D.O.O. 02043-0018500711
AZA D.O.O. 13426-0015961234
B & FORUM D.O.O. 03103-1008411856
B.T.C. D.O.O. 20470-0010317647
BABY CENTER D.O.O. 02922-0011097086
BAGRAS D.O.O. 04515-0000280547
BALINARSKI KLUB KOLEKTOR

IDRIJA 02244-0015375319
BELUPO D.O.O. 03100-1012272506
BEMING D.O.O. 04515-0000276764
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Naziv pravne osebe Transak. račun

BERČON D.O.O. 03110-1008857616
BILAN D.O.O. 26338-0015233486
BILGRAF D.O.O. 24100-9003682666
BIMEX D.O.O. 03118-1006196029
BIRO - 10 D.O.O. 06000-0352732845
BOJTA D.O.O. 02021-0012488953
BOLT D.O.O. 02011-0019569085
BON D.O.O. 02083-0013354065
BREST - TAPETNIŠTVO D.O.O. 02053-0016314714
BRUNO GABRIJELE D.O.O. 02379-0019020851
BUYITC D.O.O. 24100-9004250504
CATERING D.O.O. 05100-8010046476
CENTRA SPORT D.O.O. 02922-0019655978
CESTNO PODJETJE KOPER D.D. 10100-0029045675
CEVOS D.O.O. 06000-0105568212
C-MARSS IDEAL D.O.O. 02312-0011826346
CONTALL D.O.O. 04750-0000280769
COOP TRADE D.O.O. 03117-1006714252
COR+MEDICO KRALJ K.D. 02017-0090420210
ČAMIL-MEVMEDOVSKI IN

MEVMEDOVSKI D.N.O. 06000-0350978891
ČEBEL.DRUŽ.SV.TROJICA-LENART 04102-0000276922
ČIP D.O.O. 30000-0080022320
DAR D.O.O. 03104-1007784023
DARIMA D.O.O. 03121-1012781212
DASI D.O.O. 06000-0113947945
DEKOR SENČILA D.O.O. 02045-0017190046
DELMAR D.D. IZOLA 10100-0028187807
DEMM D.O.O. 05100-8000076428
DICHT-ING D.O.O. 06000-0352732845
DILING D.O.O. 13426-0012482814
DIVJAK INŽENIRING D.O.O. 05100-8000086516
DOTA D.O.O. 10100-0029075648
DRAGON LES D.O.O. 03110-1008453126
DRUŠ.PODEŽELSKIH ŽENA

GOR. POSOČJA 04753-0000270825
DRUŠ.REJCEV DROBNICE

ZGOR. POSOČJA 04753-0000270922
DRUŠ.SL.POV.IN ŽIV.NA TUJEM

TRIGLAV 03158-1003256230
DRUŠT.UNIVERZA ZA

3. ŽIVLJ.OBDOBJE 04750-0000281448
DRUŠTO ZA RAZVOJ

ŠENTJURSKE OBČINE 06000-0517852550
DRUŠTVO “JOGA V VSAKD. ŽIVLJ.“ 02010-0019526939
DRUŠTVO ABSOLVENTOV ŠOLE

ZA KMETOVALCE ŠENTJUR 06000-0007386558
DRUŠTVO DIABETIKOV CERKNICA 02029-0014144545
DRUŠTVO INŽENIRJEV

IN TEHNIKOV PREVENT 20470-0017727768
DRUŠTVO LJUBITELJEV

KRIŽNE JAME 02035-0050894544
DRUŠTVO ROD SOŠKIH MEJAŠEV 04750-0000280672
DRUŠTVO TABORNIKOV

ROD MRZLI STUDENEC 20470-0012438358
DRUŠTVO TABORNIKOV RUŠEVEC 20470-0016823923
DRUŠTVO UPOKOJENCEV BOČNA 13426-0014729140
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LENART 04102-0000279929
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

REČICA OB SAVINJI 13426-0014309906
DRUŠTVO ŽIVINOREJCEV 10100-0029078073
DRUŠTVO ŽIVINOREJCEV

TOLMINSKE 04753-0000271019
DRUŽINSKI RAJ D.O.O. 02150-0019830770
EDICOM D.O.O. 06000-0111089646
EIPF, D.O.O. 02010-0013838083

Naziv pravne osebe Transak. račun

EKO LES D.O.O. 02150-0017030574
EKO TIM D.O.O. 06000-0897149807
ELCOS D.O.O. 03137-1012612424
EMITT D.O.O. 04202-0000276581
EPSI TURIZEM D.O.O. 06000-0097142113
EST. FABJAN D.O.O.

SPL. IN PLAST. KIR. 02068-0089786532
ESTATE D.O.O. 02053-0050308752
ESTET D.O.O. 06000-0083752039
EUROCLAS & CO. D.O.O. 02053-0019972584
EUROWELD D.O.O. 03115-1010746349
EVENTUS, NOVO MESTO, D.O.O. 11970-0018308392
EVITA D.O.O. 10100-0000061008
EXKODAR D.O.O. 05100-8000042769
EXTIM D.O.O. 03121-1010653420
EXTRA D.O.O. 20470-0018310738
FAKTOTUM D.O.O. 03106-1009806957
FALCO D.O.O. 04750-0000281254
FE-GO D.O.O. 18309-0013734437
FERIJA D.O.O. 02321-0010935445
FILIPIČ & SITAR D.O.O. 04102-0000278765
FINGERS, TRGOVSKO

PODJETJE D.O.O. 12341-0015237332
FJA ODA TEAM D.O.O. 04515-0000225451
FMR PLUS D.O.O. 02011-0012765020
FOTON D.O.O. 02321-0010239664
FRELIH & FRELIH D.N.O. 03119-1061091093
FRIGOMAR, D.O.O. 10100-0000043742
GALEB GRADBENIŠTVO D.O.O. 17000-0000020892
GARDONA D.O.O. 02150-0014044817
GASILSKA ZVEZA OBČINE KOBARID 14000-0597447041
GASILSKA ZVEZA

ZGORNJESAVINJSKE DOLINE 13426-0012074056
GEMCAR D.O.O. 02027-0015499345
GEODETING D.O.O. 02011-0018883974
GEOPLIN D.O.O.

LJ. DR. ZA TRG. IN TR. ZP. 02923-0016962530
GIANINI D.O.O. 02053-0051367410
GIDLES D.O.O. 02321-0016692686
GLOBUS MARINE

INTERNATIONAL D.O.O. 05100-8010045118
GOCAN D.O.O. 05100-8000007752
GOLAVABUKA D.O.O. 20470-0010364207
GORLES D.O.O. 02321-0017075060
GOZDAR D.O.O. 03138-1012548646
GP GRADING, G.P., KRANJ, D.O.O. 02068-0014224502
GRAFITI D.O.O. 06000-0110548580
GRANIT D.O.O. 04802-0000271431
GRIN D.O.O. CELJE 06000-0103800193
GRIŽI PREVOZN. IN TRG. PODJ. D.O.O. 02023-0017003138
GURA D.O.O. 02236-001745019
GURA D.O.O. 10100-0000016776
H3 D.O.O. 04202-0000279297
HABJAN D.O.O. 24300-9004041369
HEMI-DI D.O.O. 07000-0000065468
HEMIT D.O.O. 05100-8010046767
HIDROCONSULTING D.O.O. 05100-8000075749
HISTRIA COMMERCE D.O.O. 10100-0000012896
HIT D.D. 14000-0523205860
HMEZAD JEKLO D.O.O. 25100-9706279163
HOLZ-IMPEX D.O.O. 03110-1010671710
HOM D.O.O. 03153-1012678570
HRAST ŠENTLOVRENC D.O.O. 11971-0018714967
HRIBI D.O.O. 10100-0029024529
IKOPLAST D.O.O. 03138-1010511452
IMPERL D.O.O. 03152-1009870372
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Naziv pravne osebe Transak. račun

IN SVETOVANJE D.O.O. 02085-0052487938
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI D.O.O. 03138-1012668150
INPLET D.D. 02379-0019333579
INPLET D.D. 05100-8010042984
INTEGRAL PRIMORSKA D.O.O. 14000-0510775019
INTEREM D.O.O. 04515-0000281517
INTEREUROPA D.D. 10100-0000006785
INTERFLASH D.O.O. 24800-9003950812
INTERIER D.D. 10100-0000037631
INTERMARK D.O.O. 06000-0074766153
INTERMEDIA D.O.O. 13426-0013037460
IPC CORPORATION D.O.O. 03125-1005819714
IPLUS D.O.O. 03128-1012585220
IRLES D.O.O. 24302-9004184637
I-ROSE D.O.O. 24300-9003966485
ITEM D.O.O. 30000-0002982980
IZOLACIJA - KERN D.O.O. 02312-0014381326
IZOTERM-PLAMA, D.D. 10100-0000008434
J & M PRIMA D.O.O. 06000-0062540079
JAK D.O.O. 05100-8010046282
JAKLAND D.O.O. 13426-0013898044
JANA-JEROTIĆ K.D. 03135-1061274027
JELEN D.D. 02280-0017593303
JEREB D.O.O. 24300-9004301523
JERUZALEM ORMOŽ SAT D.D. 04103-0000232350
JERUZALEM ORMOŽ VVS D.D. 02151-0017177480
JERUZALEM ORMOŽ VVS D.D. 04103-0000219546
JOL D.O.O. 03103-1007230590
JONA D.O.O. 06000-0112510987
JONATHAN YACHTING D.O.O. 05100-8000076525
JSD GLOBAL TRADE, D.O.O. 02010-0014057594
K & L TRGOVINA D.O.O. 03138-1010917009
KAIVA D.O.O. 11430-0010839274
KAM-BUS D.D. 03103-1008566959
KARUN D.O.O. 17000-0000040292
KAŽIPOTI D.O.O. 02021-0017513359
KCOOP D.O.O. 04751-0000278004
KEA D.O.O. 06000-0070749092
KENNA D.O.O. 04102-0000280317
KFM MARKETING, D.O.O. 02312-0019243645
KGP D.O.O. 24202-9004170428
KGZ HOLZER Z.O.O. 02244-0014099769
KLASJE STORITVE D.O.O. 06000-0144876589
KLEMETAL D.O.O. 02280-00116177327
KLUB MAKSA PERCA

UPOK.DELAVCEV 04750-0000276016
KLUB UPOKOJENCEV SPLOŠNE

BOLNIŠNICE SL.GRADEC 20470-0010190868
KLUN&KLUN D.O.O. 02321-0014268753
KOLDING D.O.O. 20470-0013689173
KOLOVOZ D.O.O. 02021-0015133561
KOMPAS. ING POS D.D. 30000-0003082405
KONČNIK D.O.O. 13426-0018536002
KONISA D.O.O. 06000-0066853281
KONITEX D.O.O. 06000-0145522221
KONSTILL D.O.O. 02083-0012117024
KONTO 2000 PLANINC

IN DRUGI D.N.O. 03110-1012355921
KONTRA KOTAR IN OSTALI D.N.O. 03110-1009806858
KOOP D.O.O. 04802-0000259306
KOPED D.O.O. 10100-0029012404
KOPLAS KRIŽE D.O.O. 07000-0000090494
KRANTES D.O.O. 02085-0050648818
KRS D.D. VELENJE 13426-0010139973
KULTUR. DRUŠ. JOŽE LACKO

CERKVENJAK 04102-0000276825

Naziv pravne osebe Transak. račun

KULTURNO DRUŠTVO “ROVTAR“
ŠMIHEL NAD MOZIRJEM 13426-0020193441

KULTURNO DRUŠTVO
ANTON AŠKERC RIMSKE TOPLICE 06000-0007982041

KULTURNO DRUŠTVO BOČNA 13426-0018018798
KULTURNO DRUŠTVO GODBA

ZGORNJESAVINJSKE DOLINE 13426-0012498140
KULTURNO DRUŠTVO

HETES GENTEROVCI 12342-0017826892
KULTURNO DRUŠTVO

LJUBNO OB SAVINJI 13426-0014811590
KULTURNO DRUŠTVO NAZARJE 03117-1000751662
LAJOVIC TUBA EMBALAŽA 24201-9001904072
LAMCOM D.O.O. 06000-0111148525
LE $ JA D.O.O 04102-0000278668
LEPOBELO NESTOV & CO. D.N.O. 02029-0019280792
LESARSTVO DANIJEL D.O.O. 13426-0019447996
LESMO D.O.O. 02321-0014438115
LEŠNIK IN SEDOVNIK D.O.O. 25100-9705785141
LIBERA D.O.O. 02053-0019743567
LIDO FLISEK IN DRUŽBENIKI D.N.O. 03158-1010955217
LIGNUM D.O.O. 20470-0011655277
LINDPLAST D.O.O. 03124-1010728254
L-INSTAL D.O.O. 03121-1012277394
LM-KO, PROIZVODNJA

IN STORITVE D.O.O. 12342-0087599186
LOMOK D.O.O. 03125-1006680492
LOS D.O.O. 03128-1009273349
LOS INŽENIRING D.O.O. 11970-0015683184
LOVSKA DRUŽINA DOBRAVA 04102-0000275855
LOVSKA DRUŽINA DRETA NAZARJE 13426-0017147835
LOVSKA DRUŽINA GORNJI GRAD 13426-0020162886
LOVSKA DRUŽINA LUČE 13426-0017993481
LOVSKA DRUŽINA SV.ANA 04102-0000277116
LOVSKA DRUŽINA ŠENTJANŽ 02984-0010319503
LOVSKA DRUŽINA VELIKA LOKA 11971-0018972114
LPKF D.O.O. 07000-0000009984
LUNA D.O.O. 04515-0000278219
LUVIN D.O.O. 24100-9004300653
M & M D.O.O. 02150-0017275887
M.K.S., D.O.O. 02053-0050856026
MABAT INT D.O.O. 04802-0000216917
MAIN & DEUS D.O.O. 20470-0014316472
MAKS TRADE D.O.O. 06000-0113339076
MALEX D.O.O. 20470-0019245333
MALPAN D.O.O. 03125-1012639978
MANI D.O.P 10100-0029078461
MARINA ŠPORT D.O.O. 10100-0029078267
MARKETING GALEB D.O.O. 17000-0000035151
MARKETINO D.O.O. 06000-0114188020
MARRENT D.O.O. 10100-0029077879
MATRIX D.O.O. 05100-8000100290
MAVINKOS D.O.O. 04102-0000279541
MAXIMO TEKSTIL D.O.O. 17000-0000040680
MEDISAN MED.IN

ORTOP. PRIP. D.O.O. 02068-0017458288
MEDOBČ. DRUŠTVO NOG. SODNIKOV 04750-0000281060
MEDOBČ. NOGOMETNA ZVEZA N.G. 04750-0000280866
MEJA D.D. 06000-0026491193
MERKUR D.D. 03138-1002701594
MESTNA GODBA KAMNIK 02312-0020194051
METROPOL GROUP D.D. 10100-0029052174
METROPOL GROUP D.D. 02237-0013824244
MG MARKETING D.O.O. 14000-0136537185
MIAN D.O.O. 05100-8000089329
MIGRAM D.O.O. 90672-0000011022
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MILA D.O.O. 04515-0000177339
MIRT COMMERCE D.O.O. 02379-0011876219
MITOS D.O.O. 24900-9003838048
MLADINA D.D. 06000-0663490582
MLEKOPROMET, MLEKARSTVO

IN SIRARSTVO D.D. 12343-0019140417
MOBIT D.O.O 24100-9003918473
MODA DIANA D.O.O. 10100-0028187710
MONTPREIS D.O.O. 06000-0085209076
MOTO KLUB KROKAR CERKNICA 02029-0051600998
MPI MAR. PR. INŽ. KRANJ

BRITOF D.O.O. 02068-0018593285
MR2 D.O.O. 03139-1008084657
MRM-COMP D.O.O. 03128-1086055736
NGG D.O.O. 10100-0029077976
NI.MA.GO. D.O.O. 04750-0000281351
NOGOMETNI KLUB ELKROJ MOZIRJE 03117-1001770065
NOGOMETNI KLUB LENART 04102-0000278183
NOGOMETNI KLUB PAPIRNIČAR

RADEČE 06000-0106157778
NOJ D.O.O. 02053-0018560846
NORD D.O.O. 06000-0090262485
NOVEL D.O.O. 02018-0019764876
NTU TOVARNA GUMIRANE ZIME

IN PENASTIH MAS D.D. 25100-9704495138
OBM. ZDR. BORCEV IN UD. NOB

RIBNICA 02321-0012082276
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA

LAŠKO 06000-0026292731
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA

LJUTOMEER 12343-0010024842
OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA

ŠENTJUR 06000-0026047903
OBMOČNA ORGANIZACIJA RK LITIJA 03110-1001003138
OBMOČNO ZDRUŽENJE BORCEV

IN UDELEŽENCEV NOB MOZIRJE 13426-0017625269
OBNOVA D.O.O. 02237-0017238159
OKA LJUBLJANA 24200-9003862648
OMIKEM D.O.O. 02010-0016795807
ONIS D.O.O. 30000-0003751026
OPSA D.O.O. 19100-0010025974
OPZ-BISTRCA Z.O.O. 10100-0029078170
OROPLAST, D.O.O. 02312-0013761884
PA GAT D.O.O. 20470-0013714490
PAGOMARKETING D.O.O. 25100-9704520164
PANIKA, GLASBENA ZALOŽBA,

D.O.O. 02068-0020254507
PARCIVAL D.O.O. 10100-0029074387
PARTENON GRAD. TRG.

IN STOR. D.O.O. 02068-0089002093
PATENT COMMERCE D.O.O. 02922-0013765944
PATENTNA PISARNA D.O.O. 02922-0011386631
PAVLIN D.O.O. 33000-8306608086
PERAL D.O.O. DRAMLJE 06000-0073884035
PETER D.O.O. 05100-8010046185
PETRA MARKETING D.O.O. 30000-0080070917
PEVSKO DRUŠTVO ZVON 24202-9004189343
PGD BENEDIKT 04102-0000277019
PGD BOČNA 13426-0019644033
PGD CERKVENJAK 04102-0000275758
PGD DOL. LOGATEC 02025-0010855374
PGD DOLENJI LAZI 02321-0016452514
PGD DORNAVA 04202-0000279782
PGD GRUŠOVLJE 13426-0011400294
PGD JOŽE STARIČ GOLNIK 07000-0000092725
PGD KOSTANJEVICA NA KRASU 04750-0000281157

Naziv pravne osebe Transak. račun

PGD LIPOVEC 02321-0012591526
PGD MAVČIČE 07000-0000090397
PGD MOZIRJE 13426-0015028579
PGD NAZARJE 13426-0019182216
PGD OKONINA 13426-0014025211
PGD PTUJ 02150-0014013971
PGD RADENSKA 12341-0017196441
PGD STEKLARNA LUMINOS 04430-0000260656
PGD SVETI ROK 11971-0011038581
PGD TREBELNO 11971-0035106124
PGD VRHE 03153-1012720474
PGD ZAGORICA 11971-0010357156
PHILIP MORRIS LJUBLJANA D.O.O. 32000-2210209802
PINTAR & DRUGI D.N.O. 02280-0090179373
PINTER D.O.O. 13426-0016506665
PIROS D.O.O. 02036-0012671645
PIRS D.O.O. 03110-1009822281
PLANINSKO DRUŠTVO GORNJI

GRAD 13426-0011371291
PLANINSKO DRUŠTVO REČICA

OB SAVINJI 13426-0010094868
PLANINSKO DRUŠTVO SATURNUS 02056-0010556841
PLANINSKO DRUŠTVO ŠENTJUR 06000-0041391751
PLEMAS D.O.O. 02280-0011407904
PLUTON PLUS D.O.O. 02011-0017035445
PMV SODALIS D.O.O. 20470-0014803121
PRIVATE PRESS ZALOŽN.D.O.O. 02044-0050763153
PROGRES LOVŠIN K.D. 02321-0010777820
PROJEKT DESIGN D.O.O. 10100-0029065463
PROSTOR D.O.O. 20470-0016411575
PROTECT-TRADE D.O.O. 06000-0092298612
PROTOKOL D.O.O. 02236-0012439909
PTS D.O.O. 03138-1006393608
R. K. SLO. O.Z. CERKNICA L.D.

BLOKE 02029-0011108930
R. CONTACT DESIGN D.O.O. 03114-1012363776
R.S.L. D.O.O. 06000-0064860416
R.S.T. D.O.O. 04103-0000219643
RAUCH D.O.O. 27000-0000046544
RAZVOJNI CENTER TIM D.O.O. 02056-0017881020
RCM D.O.O. 20470-0012228450
REALINVEST D.O.O 02017-0018459596
REJA D.O.O. 03130-1005995815
RIBIŠKA DRUŽINA RADEČE 06000-0008038107
RK SLOVENIJE-OBM. ZDRUŽ.

SEVNICA 02379-0017732206
ROBEL D.O.O. 03118-1007058262
ROBOMAT D.O.O. 06000-0513254168
ROGAŠKA CRYSTAL DRUŽBA

POOBLAŠČENKA D.D. 06000-0512347024
ROMO D.O.O. 06000-0105869009
RONES D.O.O. 02011-0017296569
SANI ART, D.O.O. 02010-0089521654
SCT IAK D.D. 90672-0000010537
SCT IAK D.D. 06000-0076065080
SENEX TRG. PROIZ. PODJ.

KRŠKO D.O.O. 02379-0012996181
SGP POSAVJE SEVNICA D.D. 02379-0010328487
SHULZ D.O.O. 02045-0014107871
SIGNAL D.O.O. 05100-8010043760
SIND. DR. JERA MIX D.O.O. 02029-0018950992
SIND. PODJ. SADJ. LENART

NEODV. KNSS 04102-0000279444
SINDIKAT BANKE ZASAVJE D.D. 26330-0011362802
SINDIKAT DRUŽBE HENKEL

SLOVENIJA 04515-0000278510
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Naziv pravne osebe Transak. račun

SINDIKAT DRUŽBE MEJA
ŠENTJUR-NEODVISNOST KNSS 06000-0899151014

SINDIKAT DRUŽBE TERME MARIBOR 04515-0000279383
SINDIKAT GLASBENE ŠOLE SEVNICA 03158-1061111395
SINDIKAT KOLINSKA PE MIRNA 11971-0012327129
SINDIKAT NOVE KBM D.D. PODR.N.G.04750-0000278344
SINDIKAT PODJETJA GLIN IPP

NAZARJE 03117-1086405863
SINDIKAT PREVZGOJNI DOM

RADEČE 06000-0008014439
SINDIKAT RADGONSKE GORICE

G. RADGONA 12341-0016246811
SINDIKAT VIZ GLASBENA ŠOLA

OBČINE LAŠKO 06000-0104857008
SINDIKAT VVZ CICIBAN SEVNICA 03158-1001585405
SINDIKAT VZGOJNO VARSTVENI

ZAVOD RADENCI 12341-0014431165
SINDIKAT ZDRAVSTVENEGA DOMA

ŠENTJUR 06000-0007786004
SINDIKAT ZSVS ZD ORMOŽ 04103-0000279880
SINDINKAT PODJETJA TONDACH

OPEKARNA 12343-0014788803
SIRARSKO DRUŠTVO TOLMINC 04753-0000270728
SKLAD ZA DOPOLNILNO

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV LAŠKO 06000-0020845017
SKUPNOST ITALJANOV DANTE A. 10100-0027259808
SKY-LAND-OCEAN D.O.O. 03100-1012407045
SLAPNIK D.O.O. 13426-0015407170
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 05100-8010047155
SLOVENTRANS D.O.O. 12341-0019842213
SMB D.O.O. 19100-0010001142
SMERDEL & VIKI D.N.O 24100-9004138081
SMIT D.O.O. 24300-9004212089
S-NET D.O.O. 05100-8000077689
SODALIS D.O.O. 20470-0019090424
SOMARO D.O.O. 03157-1012088129
SONČEK D.O.O. 03139-1006266489
SORA JARITZ D.O.O. 05100-8010045409
SPLENDOR D.O.O. 06000-0074808057
SPLOŠNA PLOVBA D.O.O. 10100-0000006397
SPLOŠNO MIZARSTVO

PEKLAJ D.O.O. 02053-0018702660
SPORT CLUB D.O.O. 02012-0015867807
SSS, SINDIKAT TP RESEVNA

ŠENTJUR 06000-0007712769
STANDOM ENGINEERING

LOBODA K.D. 19100-0010009678
STANOVANJSKO PODJETJE D.O.O. 20470-0018512595
STARA FUŽINA, D.O.O. 02312-0013674390
STEKLARNA ROGAŠKA D.D. 07000-0000014931
STEKLARNA ROGAŠKA D.D. 06000-0030010159
STEKLARSKI HRAM D.O.O. 06000-0145824861
STOJAN PONGRAC & CO., K.D. 02150-0089719173
STANOV. ZADRUGA JAGODJE 10100-0029036363
STUDIO ALP 04515-0000271526
STUDIO STIL D.O.O. 02043-0010721893
SVIZ OŠ NOTRANJSKI ODRED 02029-0019090187
SVIZ OŠ ŠMARTNO PRI LITIJI  24202-9001003863
SVIZ SINDIKAT OŠ BLANCA 02379-0015075764
SVIZ SLOVENIJE OOS VVZ TREBNJE 11971-0017999010
SVIZ SLOVENIJE

OŠ ANTONA AŠKERCA
RIMSKE TOPLICE 06000-0008018707

SVIZ-SINDIKAT
OŠ MARJANA NEMCA RADEČE 06000-0007973117

SWEMA D.O.O. 02922-0019868893

Naziv pravne osebe Transak. račun

ŠAHOVSKO DRUŠTVO DOBJE 06000-0526646764
ŠPICA INTERNATIONAL D.O.O. 02922-0016092198
ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA 12341-0016694175
ŠPORTNO DRUŠTVO BOČNA 13426-0014858150
ŠPORTNO DRUŠTVO CERKVENJAK 04102-0000280123
ŠPORTNO DRUŠTVO

KMN MAK JUR.DOL 04102-0000275661
ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI 12341-0011912075
ŠPORTNO DRUŠTVO RADUHA 13426-0016293556
ŠPORTNO DRUŠTVO SEDRAŽ 06000-0144017945
ŠPORTNO TURISTIČNO

DRUŠTVO KROKAR 03113-1012871329
TAG TRADE, TRG. IN GOST. D.O.O. 02068-0051541081
TAPIS TRADE D.O.O. 02011-0014027766
TEA D.O.O. 14000-0530966248
TEAMPLAN D.O.O. 06000-0118582993
TECNOCOM D.O.O. 10100-0028122138
TEHNOOPTIKA SMOLNIKAR D.O.O. 05100-8010045991
TELIČ D.O.O. 03115-1012085240
TELOH ZELENI D.O.O. 04430-0000277825
TENIS KLUB AFOR-TENA 13426-0035166458
TENIŠKI KLUB RADEČE 06000-0084274578
TERMIT D.D. 18300-0016408877
TESTOR D.O.O. 02012-0014628244
TEXTKO D.O.O.  25100-9706156166
TIGOS D.O.O. 04751-0000276258
TIM MUŠIČ IN ČLANI D.N.O. 11430-0019465290
TPS ROBO - TRADE D.O.O. 06000-0114185692
TRAFCONS D.O.O. 02010-0018459745
TRANSLES D.O.O. 03128-1009083326
TRGOPROTRADING D.O.O. 02025-0053803579
TRGOTRADE D.O.O. 02320-0011903554
TRIARH D.O.O. 03181-1007873564
TRIDOM, D.O.O. 02053-0016555662
TRSNIČARSKA ZADRUGA

ŽIHER Z.O.O. 04103-0000276485
TSP ROBO-TRADE D.O.O 90672-0000010052
TURISTIČNO DRUŠTVO

GORICA PRI SLIVNICI 06000-0045916025
TURISTIČNO DRUŠTVO LUČE 13426-0019234111
TURISTIČNO DRUŠTVO

REČICA OB SAVINJI 13426-0012355938
TURISTIČNO DRUŠTVO

RIMSKE TOPLICE 06000-0003694350
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO 24202-9004317189
TURISTIČNO IN OLEPŠEVALNO

DRUŠTVO ŠENTJUR 06000-0007375015
TYMY ORODJARSTVO D.O.O. 03104-1012805519
UJČIČ D.O.O. 10100-0000031229
UMETNIŠKI KABINET

PRIMOŽ PREMZL D.O.O. 04515-0000280450
UNIPLAST INŽENIRING, D.O.O. 02027-0019638723
URŠIČ D.O.O. 18300-0010755620
USTVARJALNO SREDIŠČE

BREZNIKAR 02023-0018241440
VAN-DEN D.O.O. 07000-0000055574
VAVPOTIČ D.O.O. 02027-0088583995
VEGELJ INŽENIRING D.O.O. 03155-1012859571
VENTINSTAL D.O.O. LAŠKO 06000-0115817135
VERITAS & CO D.O.O. 02014-0018835812
VETER.BOLNICA IN

LEKAR. POST. LENART 04102-0000277213
VILLA LITTA KLUB FONDACIJA LITIJA 03110-1012118562
VINPROM D.O.O. 03171-1012754027
VINŠEK KRANJ D.O.O. 03138-1008073939
VISIT D.O.O. 02011-0014654483
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Naziv pravne osebe Transak. račun

VITAN TRADE D.O.O. 02280-0016164687
VP RADLJE OB DRAVI 20470-0051148245
VZAJEMNOST D.O.O. 03104-1005914154
WOLF, D.O.O. 02027-0012156434
Z.M.E.S. D.O.O. TOLMIN 14000-0553213295
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV

IN AVTOMEHANIKOV RADEČE 06000-0041359353
ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA

ZADRUGA Z.O.O. 13426-0013244652
ZGORNJESAVINJSKO MEDOBČINSKO

DRUŠTVO INVALIDOV MOZIRJE 13426-0016456128
ZIKOM, D.O.O. 02027-0014861570
ZLATOROG SPORT D.O.O. 06000-0096249034
ZSSS, SIND. PODJ.KOMO POLŠNIK 02023-0089189859
ZVEZA LIONS KLUBOV DISTR. 129 SL. 02014-0018643267
ZVEZA LOVSKIH DRUŽIN ZASAVJE 03110-1004722215
ZVONČEK D.O.O. 02321-0018137695
ŽAGA COMMERCE D.O.O.

GORNJI GRAD 06000-0065043940
ŽALUJKA D.O.O. DRAMLJE 06000-0143020397
ŽIDCOM D.O.O. 33000-4354820229

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 2. 7. do 8. 7. 2001 so
na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/

Ljubljana, dne 26. junija 2001.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga v
proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje
in primanjkljaj)

Na podlagi zakona o davku na dodano vrednost (Urad-
ni list RS, št. 89/98), v povezavi s 14. členom pravilnika o
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list
RS, št. 4/99, 45/99, 59/99 in 101/99) 31. člena statuta
Gospodarske zbornice Slovenije in pravilnika o organizaciji
dela združenja agroživilstva GZS, je upravni odbor Združe-
nja agroživilstva GZS na seji dne 12. 4. 2001 sprejel

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

stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji
hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in

primanjkljaj)

1. člen
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proiz-

vodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj

(Uradni list RS, št. 101/99) se v 11. členu na koncu
2. točke (pred 3. Testenine) doda nov odstavek, ki glasi:

Pri gotovih pekovskih izdelkih se priznava kalo iz naslo-
va osuška, ki je neločljivo povezan s prevozom, manipulaci-
jo in skladiščenjem v višini:

– pri kruhu 6,0%,
– pri slaščičarskih izdelkih 8%,
od vhodnega prometa skladišča.
Pri gotovih pekovskih, slaščičarskih in konditorskih iz-

delkih ter polizdelkih se priznava odpis, ki je neločljivo pove-
zan z manipulacijo v višini:

– pri pekovskih izdelkih 5%,
– pri slaščičarskih izdelkih 8%,
– pri konditorskih izdelkih 0,5%,
od vhodnega prometa skladišča.

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati

in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 013.13-UO/01-32/SZ-200
Ljubljana, dne 19. junija 2001.

Predsednik UO
Združenja agroživilstva

Gospodarske zbornice Slovenije
Janez Železnikar l. r.
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OBČINE

BREZOVICA

2903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 1999

Na podlagi 96. in 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 statuta Občine
Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski
svet občine Brezovica na 21. redni seji, ki je bila 13. 6.
2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Brezovica za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovi-

ca za leto 1999, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezervnega sklada Občine Brezovica.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto

1999 zajema:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

v SIT v SIT

prihodki 629,050.046,80
odhodki  555,342.514,77 70,851.663,00
presežek
/primanjkljaj 73,707.532,03  -70,851.663,00
povečana
sredstva
na računih 2,855.869,03

Sredstva rezerv SIT
– Doseženi prihodki iz prejšnjih let 7,963.183,46
– Razporejeni prihodki v sklad   378.887,00

– Stanje sredstev rezerv 8,342.070,46

3. člen
Presežek prihodkov v višini 2,855.869,03 SIT se po

zaključnem računu za leto 1999 razporedi med prihodke
proračuna Občine Brezovica za leto 2000.

4. člen
Saldo sredstev na računu stalne proračunske rezerve

(zmanjšan za rezervirana sredstva iz preteklih let) v višini
8,342.070,46 SIT se prenese med sredstva stalne prora-
čunske rezerve v leto 2000.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Bre-

zovica za leto 1999 je sestavni del tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 18/2001
Brezovica, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

2904. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2000

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94 in 56/98) in statuta občine Brezovica
(Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet
občine Brezovica na 21. redni seji, ki je bila 13. 6. 2001
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Brezovica za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovi-

ca za leto 2000, katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezervnega sklada Občine Brezovica.

2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto

2000 zajema:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov  financiranja

v SIT v SIT

prihodki 694,075.591,93
odhodki  542,687.758,50 14,000.000
presežek  151,387.833,43
povečana
sredstva
na računih 137,387.833,43

II.  Račun financiranja SIT
Odplačila kreditov   14,000.000,00
Neto zadolževanje 14,000.000,00

III.  Sredstva rezerv
Doseženi prihodki iz prejšnjih let  8,342.070,46
Drugi prihodki 437.017,00
Vračilo likvidnostnega posojila 1,000.000,00
Stanje sredstev rezerv 9,779.087,46

3. člen
Presežek prihodkov v višini 137,387.833,43 SIT, se

razporedi v splošni sklad proračuna v letu 2001.

4. člen
Sredstva rezerv v višini 9,779.087,46 SIT so prenese-

na v rezervni sklad Občine Brezovica.

5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Bre-

zovica za leto 2000 je sestavni del tega odloka.
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6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 19/2000
Brezovica, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Brezovica

Drago Stanovnik l. r.

DOBREPOLJE

2905. Odlok o določitvi in pogojih gradnje pomožnih
objektov

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85 in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97), 6. člena navodil o
merilih za to, kaj se šteje za objekte oziroma posege v
prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovolje-
nje in kaj se šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št.
27/85) ter 16. in 110. člena statuta Občine Dobrepolje
(Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepo-
lje na 25. seji dne 19. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o določitvi in pogojih gradnje pomožnih objektov

1. člen
S tem odlokom določamo vrsto, namen, največjo veli-

kost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe obča-
nov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovo-
ljenje in zadostuje priglasitev del.

2. člen
Za pomožne objekte za potrebe občanov in njihovih

družin se štejejo:
1. drvarnice, vrtne lope, garaže, če ne presegajo sku-

pne tlorisne površine 30 m2. Objekt je lahko lesen ali zidan,
v razmerju stranic vsaj 1:1,5, pritličen v sklopu ali na robu
funkcionalnih zemljišč stanovanjskih in gospodarskih objek-
tov; tipološko prilagojene;

2. pesjaki, kurniki in zajčniki, če ne presegajo 10 m2

skupne tlorisne površine, objekt je lahko lesen ali zidan,
pritličen, v sklopu stanovanjskih in gospodarskih objektov
na območjih, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpi-
som;

3. vrtne in dvoriščne ograje k stanovanjskim in gospo-
darskim objektom, oporni in podporni zidovi, do višine 1 m,
od roba utrjenega roba cestišča (bankine) odmaknjene naj-
manj 1 m, prilagojene tipologiji naselja;

4. žive meje ob cesti do višine 1 m, od roba utrjenega
cestišča (bankine) odmaknjene vsaj 1 m, med parcelami do
višine 2m; redno vzdrževane;

5. zaščitne in varovalne ograje k poslovnim, obrtnim,
industrijskim, športnim in komunalnim objektom do višine
3 m, od roba utrjenega vozišča (bankine) odmaknjene naj-
manj 1 m; ograje iz odpadnih materialov niso dovoljene;

6. vetrolove, nadstrešnice nad vhodi v stanovanjske
hiše, pergole, markize do 10  m2;

7. zimski vrtovi in pokrite terase do 30 m2; prepoved
uporabe refleksnega stekla;

8. kolektorji za zbiranje sončne energije, satelitske
antene, klima naprave;

9. frčade in strešna okna, če ne obsegajo več kot 20%
strešne površine in ne segajo preko obstoječega slemena;

10. nadstreški, pokriti parkirni prostori ipd., do tlorisne
velikosti 20 m2, s tem, da so izvedeni iz lesenih ali kovinskih
elementov na točkovnih temeljih;

11. svinjaki, hlevi za drobnico, kašče, lope za shrambo
sena, stelje, poljščin, strojev in orodja, če skupna površina
ne presega 30 m2, če so pritlično grajeni, v razmerju stranic
vsaj 1:1,5, v sklopu ali na robu funkcionalnih zemljišč stano-
vanjskih in gospodarskih objektov; tipološko prilagojene;

12. odprti ali pokriti silosi za krmo do 30 m2 tlorisne
površine, višina korita ne sme presegati kote terena za več
kot 1,5m; stolpni silosi, ki morajo biti postavljeni pod streho
hleva ali gospodarskega poslopja;

13. prestavitev ali postavitev enojnih kozolcev; pre-
stavitev in postavitev novih, v celoti tipološko ustreznih
toplarjev, če niso večji od treh polj, in so postavljeni v
namen primarne rabe, to je sušenje in shranjevanje živin-
ske krme, ter shranjevanje strojev in orodja za potrebe
kmetijstva. Postavitev ali prestavitev je mogoča le v sklopu
ali na robu funkcionalnih zemljišč stanovanjskih in gospo-
darskih objektov;

14. leseni čebelnjaki, pritlični, v širini do 3m in v dolžini
do 5m, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev objektov
kmetijskega gospodarstva, v soglasju z vsemi neposrednimi
mejaši;

15. obore do višine 2m na območju gozdnih zemljišč
in drugih kmetijskih površin ob soglasju OS Občine Dobre-
polje, s katerimi se varuje rastlinje ali zagrajene živali (gove-
do, ovce, koze…);

16. tople grede do maksimalne skupne površine
40 m2;

17. montažni rastlinjaki brez omejitve velikosti, če ne
potrebujejo temeljenja, nimajo nobenih komunalnih priključ-
kov in je mogoča hitra vzpostavitev v prejšnje stanje brez
gradbenih posegov;

18. agromelioracije;
19. montažni bazeni za kopanje ljudi, do 20 m2, z

vkopom do 1 m, v sklopu ali na robu funkcionalnih zemljišč
stanovanjskih objektov;

20. gradnja komunalnih naprav in objektov, ki niso
primarne in sekundarne rabe, kot so; obnova komunalnih
naprav in njihova zamenjava – vodovoda, kanalizacije, ze-
meljske telefonske instalacije, instalacij javne razsvetljave in
rekonstrukcije občinskih cest v obsegu, ki jih dovoljujejo
državni predpisi;

21. gradnja greznic;
22. gradnja gnojniščnih jam in gnojišč za potrebe kme-

tijskih gospodarstev;
23. gradnja vodnih rezervoarjev za zbiranje kapnice;
24. gradnja plinskih rezervoarjev do 5m3, z izvedbo

priključka na objekt;
25. obnova in prezidava dimnikov na obstoječih objek-

tih;
26. montažne nadstrešnice na avtobusnih postajali-

ščih;
27. spominske plošče, umetniška dela, znamenja, ka-

pelice in obeležja;
28. ureditev pokopališč, ki ne zahtevajo večjih uredi-

tvenih del;
29. plakatna in oglasna mesta, neprometni znaki, če

se lastniki objektov ali parcel s postavitvijo strinjajo;
30. tlakovanje in talne ureditve funkcionalnih zemljišč k

zgradbam;
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31. posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir hendi-
kepiranih oseb;

32. postavitev platojev in nadstrešnic na mestih, kjer
bodo postavljeni zabojniki za smeti;

33. zbiralnice za mleko do 15 m2 zidane ali montažne,
prilagojene tipologiji naselja;

34. postavitev dvižnih ramp in zapor pri vhodih na dvo-
rišča;

35. postavitev lovskih prež; izključno le lesene; upora-
ba odpadnih in drugih materialov je strogo prepovedana;

Za pomožne objekte iz prejšnjih točk ni potrebno loka-
cijsko dovoljenje ob upoštevanju predpogojev, da ti pomož-
ni objekti:

– ne poslabšujejo pogojev rabe zemljišč, sosednjih ob-
jektov in naprav;

– ne potrebujejo novih komunalnih in drugih priključ-
kov na javne komunalne objekte in naprave;

– zaradi enostavne konstrukcije in velikosti ne potrebu-
jejo posebnega statičnega in drugega gradbeno tehničnega
preverjanja;

– pomožni objekti se morajo ujemati z osnovnim objek-
tom glede barve fasade, barve in strukture kritine, naklona
strešin itd.

3. člen
Odmik ostalih pomožnih objektov iz 2. člena tega odlo-

ka mora biti od sosedove parcelne meje oddaljen najmanj
3 m, ob soglasju soseda pa je ta lahko manjši.

Če ne ovira normalne rabe zemljišča je odmik plakatne-
ga, oglasnega mesta ali neprometnega znaka za katerega ni
potrebno pridobiti sosedovega soglasja 1 m ali več.

Odmik ograj, plakatnih in oglasnih mest ter nepromet-
nih znakov od komunikacij mora biti v skladu z zakonom o
cestah, odmik od sosednjih zemljišč pa mora biti takšen, da
omenjeni objekti ne ovirajo normalne uporabe tega zemlji-
šča in da pri postavitvi in vzdrževanju ni potrebno uporabljati
sosedovega zemljišča. Odmik ograj od sosednjih kmetijskih
zemljišč – njiva, travnik, pašnik, pa mora biti zaradi nemote-
ne obdelave najmanj 80cm. V soglasju s sosedom se lahko
ograja postavi na meji.

4. člen
Gradnja objektov in drugih posegov v prostor ter grad-

nja pomožnih objektov iz prejšnjega člena je mogoča, če ni
v nasprotju z veljavno prostorsko dokumentacijo, ter če so
izpolnjeni vsi pogoji iz 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor.

5. člen
V smislu 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih

posegov v prostor upravni organ pristojen za urbanizem po
ugotovitvi, da za nameravana dela zadostuje priglasitev del,
ter da dela niso v nasprotju s prostorskim izvedbenim aktom
in da z njimi ne bodo prizadete pravice ali interesi drugih
oseb, izda o tem investitorju odločbo o dovolitvi priglašenih
del, sicer pa mu izdajo z odločbo zavrne. Izdano odločbo o
dovolitvi priglašenih del se pošlje v vednost Občinski upravi
občine Dobrepolje.

Odločba preneha veljati, če investitor s priglašenimi
deli ne začne v enem letu po prejemu odločbe.

6. člen
Skupna površina objektov zgrajenih na priglasitev del

ne more preseči površin, določenih v 2. členu tega odloka.
Pomožnih objektov ni mogoče dograjevati s ponavljanjem
postopka pridobitve odločbe o dovolitvi priglašenih del.

Če s prostorsko izvedbenim aktom ni drugače določe-
no, največja skupna zazidana površina pomožnih objektov
ne sme presegati 40% površine stavbišča oziroma bruto
tlorisne površine osnovnega objekta.

7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pristoj-

na urbanistična inšpekcija.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati: odlok o

določitvi in pogojih gradnje pomožnih objektov (Uradni list
RS, št. 11/00).

9. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 35001-1/2000
Dobrepolje, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

2906. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega
programa športa iz javnih sredstev na lokalni
ravni v Občini Dobrepolje

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št.
22/98) in 16. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list
RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na
25. seji, dne 19. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izvajalcev letnega programa

športa iz javnih sredstev na lokalni ravni
v Občini Dobrepolje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

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

ki za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za sofi-
nanciranje programov športa v Občini Dobrepolje.

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo iz-

vajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih špor-
tnih aktivnosti,

– da imajo urejeno evidenco o članstvu in o plačani
članarini.

3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društ-

va za posamezna območja oziroma panoge,
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– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-
ganizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,

– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavno-
sti v športu in so splošno koristne in neprofitne,

– vrtci in osnovne šole.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi

pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

4. člen
Če sredstva, ki so na razpolago za izvedbo letnega

programa, ne zadoščajo za realizacijo nacionalnega progra-
ma v posameznem letu v celoti, se v letnem programu
upoštevajo prednostne naloge.

Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo finan-
ciranje nacionalnega programa je potrebno upoštevati pred-
nostne naloge. Prednostne naloge so razvrščene v dve sku-
pini. Prednost pri financiranju imajo naloge iz prve skupine:

Prva skupina:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– vrhunski šport,
– gradnja in vzdrževanje športnih objektov,
– izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu,
– založniška dejavnost,
– preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in po-

stopkov,
– informacijski sistem na področju športa,
– spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje

treninga,
– mednarodna dejavnost,
– delovanje društev in občinskih športnih zvez,
– šport invalidov.
Druga skupina:
– kakovostni šport,
– znanstveno raziskovalna dejavnost,
– športna dejavnost študentov,
– športnorekreativna dejavnost,
– velike mednarodne športne prireditve.

5. člen
Izvajalce letnega programa športa v občini izbere na

podlagi javnega razpisa župan Občine Dobrepolje na pred-
log strokovne komisije. Župan imenuje strokovno komisijo,
ki zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov.

6. člen
Vrednost sofinanciranih športnih programov in nalog je

odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem
proračunu za področje športne dejavnosti. Vrednost progra-
mov in nalog po pogojih in merilih, ki so opredeljeni v prilogi
tega pravilnika, je izražena v točkah. Vrednost točk po posa-
meznih programih in nalogah so različne in se določijo po
sprejetem proračunu za vsako leto posebej. Do sprejetja
proračuna za tekoče leto se programi in naloge sofinancira-
jo na podlagi vrednosti točk za preteklo leto.

7. člen
Občina sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih

programov. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, roke na-
kazil sredstev, nadzora nad porabo sredstev in realizacijo
programov (poročila).

Izvajalci morajo po opravljenih nalogah oziroma v časov-
nih razdobjih, določenih s pogodbo, o izvedbi programov
športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s po-
godbo se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva.

8. člen
Izvajalci letnega programa se na izbor javnega razpisa

lahko pritožijo v skladu z zakonom.

III. NORMATIVI ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH
PROGRAMOV – TABELARIČNI DEL

9. člen
Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih pro-

gramov so opredeljeni v prilogi in so sestavni del tega pravil-
nika. Spremembe in dopolnila k normativom se dopolnjujejo
glede na spremembe tekmovalnih programov oziroma siste-
mov NPZ (nacionalna panožna zveza). Dopolnila in spre-
membe sprejema Komisija za šport Občine Dobrepolje na
predlog skupščine ZŠO Dobrepolje.

IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

10. člen
S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

financiranju klubov, društev in vadbenih skupin na področju
športa, ki ga je sprejel Občinski svet občine Dobrepolje na
47. seji, dne 30. 9. 1998.

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

nem listu RS.

Št. 65000-1/98
Dobrepolje, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

KAMNIK

2907. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 63. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84, 32/85, 33/89) v zvezi s 56.
členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 191. člena zakona o davčnem postopku (Uradni
list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98) ter 16. člena
statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01)
je Občinski svet občine Kamnik na 21. seji dne 13. 6. 2001
sprejel

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

stavbnega zemljišča

1. člen
Besedilo drugega odstavka 16. člena odloka o nadome-

stilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95,
11/97, 7/00 in 93/00) se spremeni tako, da se glasi:

“Vrednost točke se določi enkrat letno.“
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2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 01504-0048/99
Kamnik, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2908. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o
kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 18. člena uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št.
49/97) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 21.
seji dne 13. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik

1. člen
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik

(Uradni list RS, št. 57/99) se spremeni in dopolni tako, da
se:

v 6. členu v tabeli dodajo novi odseki po naslednjem
seznamu:

Zap. št. Št. ceste Zač. ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

42-1 660217 660221 ULICA LJUDEVITA STIASNYA HŠ 1 60 V 0
92-1 660298 660297 PRISOJNA POT HŠ 10 57 V 0
92-2 660299 660297 PRISOJNA POT NH ZORMAN 47 V 0
85-1 660283 R1 225 POSLOVNO-OBRTNA CONA ZARJA 660283 860 V 0

v 6. členu se v tabeli popravi odsek pod zaporedno št. 42 tako, da se glasi:

Zap. št. Št. ceste Zač. ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

42 660213 660221 ULICA LJUDEVITA STIASNYA HŠ 12 61 V 0

2. člen
V 7. členu odloka se v tabeli dodajo novi odseki po naslednjem seznamu:

Zap. št. Št. ceste Zač. ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

7-1 660018 644 MALA POT HŠ 3 50 V 0
62-1 660117 160511 PODGORJE-KLEMENČEV HRIB HŠ 92 155 V 0
93-1 660399 160031 TUNJICE HŠ 6 192 V 0
149-1 660506 660502 SPODNJE STRANJE HŠ 40 164 V 0
259-1 661043 160021 VRANJA PEČ-CERKEV CERKEV 84 V 0
308-1 661167 161031 GOZD-CERKEV HŠ 8 103 V 0



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 29. 6. 2001 / Stran 5663

V 7. členu se v tabeli popravita odseka pod zaporedno št. 25 in 59 tako, da se glasita:

Zap. št. Št. ceste Zač. ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

25 660051 160721 MLINARSKA ULICA HŠ 7 82 V 0
59 660113 160511 PODGORJE HŠ 104 93 V 0

V 7. členu se cestni odseki pod zaporedno št. 36, 39, 44 in 45 združijo v enega z zaporedno št. 36.
Prav tako se združita cestna odseka pod zaporedno št. 316 in 322 v enega z zaporedno št. 316. Iz tabele se črtajo

zaporedne številke odsekov 39, 44, 45 in 322. Tabela se popravi na naslednji način:

Zap. št. Št. ceste Zač. ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina ceste Namen Preostala dolžina
ali odseka ali odseka ali odseka v občini (v m) uporabe ceste v sosednji

občini (v m)

36 660071 071082 VOLČJI POTOK-PRODAJNI CENTER
ARBORETUM- ŠUŠTAR 072082 1179 V 0

316 661191 R225 KRIVČEVO-KRANJSKI RAK R924 3300 V 0

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 344-3/2001
Kamnik, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

2909. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 16. člena odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 47/95, 11/97,
7/00 in 93/00) in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni
list RS, št. 47/99, 40/01) je Občinski svet Občine Kamnik
na 21. seji dne 13. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča za II. polletje 2001 znaša:
– za zazidano stavbno zemljišče 0,0378 SIT,
– za nezazidano stavbno zemljišče 0,0122 SIT.

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

Republike Slovenije.

Št. 42008-4/00-6/3
Kamnik, dne 13. junija 2001.

Župan
Občine Kamnik

Anton Tone Smolnikar l. r.

KIDRIČEVO

2910. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih
svečanostih v Občini Kidričevo

Na podlagi 25. člena zakona o pokopališki in pogrebni
dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št.
34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), zakona o prekrških
(Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97,
87/97, 73/98 in 31/00) in 21. člena statuta Občine Kidri-
čevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet
občine Kidričevo na seji dne 19. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih

v Občini Kidričevo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa:
– način in čas pokopa,
– urejanje pokopališč,
– oddajanje prostorov za grobove v najem,
– vzdrževanje, urejenost, red, čistoča in mir na poko-

pališčih ter postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spome-
nika,

– pogrebne svečanosti,
– kazenske določbe.

2. člen
Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje poko-

pališč v Občini Kidričevo se opravlja neposredno v okviru
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občinske uprave ali pa jo opravlja fizična oziroma pravna
oseba (v nadaljnjem besedilu: upravljalec), s katero občina
sklene ustrezno pogodbo na predlog odbora za gospodarje-
nje s premoženjem Občine Kidričevo.

Do podelitve koncesije za opravljanje pokopališke in
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v Občini Kidri-
čevo, se opravlja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter
urejanja pokopališč neposredno v okviru občinske uprave.

3. člen
Na območju Občine Kidričevo so pokopališča v nase-

lju: Cirkovce, Njiverce in Lovrenc na Dr. polju.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

4. člen
Pokop v smislu tega odloka je:
– zemeljski pokop posmrtnih ostankov umrlih v krsti,
– položitev žare s pepelom v zemljo, grobnico ali v za

to določen prostor.
Pokopi so lahko s pogrebnimi svečanostmi, anonimni,

skladno z voljo umrlega ali naj bližnjega sorodnika.

5. člen
Vse umrle, ki imajo pred smrtjo svoje stalno prebivali-

šče na območju Občine Kidričevo, se praviloma polaga na
mrtvaški oder v mrliški veži.

6. člen
Pokopi so vsak dan.
Uporabo mrliške veže določa upravljalec pokopališča.

Mrliška veža je odprta od 7. do 22. ure, v poletnem času pa
od 7. do 23. ure.

III. UREJANJE POKOPALIŠČ

7. člen
Na pokopališču so lahko naslednje vrste grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, ter grobnice),
– žarni grobovi,
– skupna grobišča.
V načrtu pokopališča so določene tudi površine, kraj in

oblika različnih zvrsti grobov in spomenikov.

8. člen
Enojni in dvojni grobovi so globoki 1,80 m in se lahko

poglobijo do 2,50 m, če to dopuščajo geološki pogoji.
Širina enojnega groba je do 1,30 m in dolžina do 2,20 m,
širina dvojnega groba do 1,80 m in dolžine do 2,20 m,
razen na starih delih pokopališč, kjer se upošteva dejansko
stanje.

9. člen
Žare se shranjujejo v žarnih grobovih, v obstoječih

grobovih, grobnicah in žarnih zidovih. Globina žarnega gro-
ba je 0,70 m, širina 1 m, dolžina 1 m. Žarni grob se lahko
poglobi za 0,30 m za nove žare.

Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča, z izje-
mo določil, ki jih dopušča zakon.

10. člen
Skupna grobišča so prostori za skupen pokop ob mo-

rebitnih množičnih naravnih in drugih nesrečah, v vojnih in
izrednih razmerah.

11. člen
V obstoječe grobnice na pokopališčih je dovoljeno po-

kopavati le v krstah iz trdega lesa s kovinskim vložkom.

12. člen
Ponoven pokop v isti enojni grob je mogoč po preteku

mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od 10 let. Če je ta
grobna jama predhodno poglobljena, je ponoven pokop v
isto jamo možen tudi pred pretekom 10 let. Če je bil grob
odprt pred pretekom mirovalne dobe, mora nad zadnjo kr-
sto ostati vsaj, 0,10 m zemlje. V družinski grob je možen
pokop pred potekom mirovalne dobe.

Oblika in velikost spomenikov morata sovpadati s po-
kopališko podobo obstoječih spomenikov, kar je določeno
v pokopališkem načrtu.

IV. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE
V NAJEM

13. člen
Na pokopališču se pokop umrlih opravi po vrstnem

redu grobov, razen kadar gre za pokope v obstoječe grobo-
ve in skupna grobišča.

Upravljalec pokopališča oddaja prostor za grobove v
najem z najemno pogodbo, ki mora biti sklenjena v pisni
obliki.

14. člen
Najemna pogodba mora določiti:
– stranki najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– obveznosti najemodajalca in najemojemalca,
– ukrepe v primeru ne izvrševanja obveznosti najemo-

jemalca iz pogodbe.

15. člen
Prostor za grob se odda za dobo 10 let.
Višino najemnine določa občinski svet.
Višino vzdrževanja določa občinski svet, skladno s po-

trjenim letnim programom vzdrževanja skupnih objektov in
naprav na pokopališču.

16. člen
Pogodba se lahko podaljša. Najmanj 60 dni pred pote-

kom najemne pogodbe, mora upravljalec pisno opozoriti na
možnost podaljšanja pogodbe oziroma posledice, če ta ne
bo podaljšana.

Če pogodbenika najemne pogodbe ne podaljšata, je
najemnik dolžan odstraniti iz groba nagrobnik in druge pred-
mete ter jih odstraniti iz območja pokopališča v 90 dneh. Če
najemnik nagrobnika ne odstrani, to stori upravljalec poko-
pališča na stroške najemnika, grob oziroma prostor za grob
pa lahko odda drugemu najemniku.

17. člen
Če se pravni nasledniki najemnika groba oziroma pro-

stora za grob odpovedo, ali če pravnih naslednikov ni, lahko
najemno razmerje s pogodbo podaljšajo tudi drugi.

Upravljalec izroči grobni prostor najemniku takoj po
sklenitvi najemne pogodbe.
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V. VZDRŽEVANJE, UREJENOST, RED, ČISTOČA IN MIR
NA POKOPALIŠČIH TER POSTAVLJANJE,

SPREMINJANJE ALI ODSTRANITEV SPOMENIKA

18. člen
Območje pokopališča je določeno z načrtom pokopali-

šča. Pokopališki načrt mora vsebovati standarde hortikultur-
ne urejenosti.

Na območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega

prostora,
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in

objektov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališki prostor in objekte v

območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov, nasadov in dru-

gih naprav in predmetov na območju pokopališča,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških

prostorov in z objektov v območju pokopališča,
– v času napovedane pogrebne svečanosti ni dovolje-

no opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, ključavni-
čarskih in drugih del na območju pokopališča,

– na pokopališču je prepovedan promet z vsemi pre-
voznimi sredstvi, razen otroških, invalidskih in ročnih vozič-
kov ter službenih vozil upravljalca,

– brez dovoljenja upravljalca na pokopališču ni dovo-
ljeno opravljati prevozov, zidarskih, kamnoseških, ključavni-
čarskih in podobnih del,

– na pokopališču se lahko sadi ali odstranuje drevje in
grmičevje samo z dovoljenjem upravljalca.

19. člen
Upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in dol-

žnosti:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– organizira in nadzira razna dela na pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi

neposredni okolici,
– skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in

njenega funkcionalnega prostora,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopali-

šča,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– oddaja prostore in grobove v najem in vodi register

sklenjenih pogodb,
– določa mesto pokopa,
– pooblašča izvajalca, da organizira in opravlja pogre-

be,
– prijavlja kršitelje pokopališkega reda pristojnemu or-

ganu,
– upravljalec pokopališča je dolžan zagotoviti redno,

tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in
naprav v območju pokopališča kot:

– odlagališča smeti in odpadkov,
– ograje, stopnice in poti v območju pokopališča,
– zagotavlja vodo za zalivanje,
– ozvočenje na območju pokopališča,
– osvetlitev pokopališča,

– izobesi žalno zastavo.

20. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vme-

sne prostore med grobovi in vse odpadke odlagati na poko-
pališko smetišče oziroma zbiralnik smeti.

Če je grob tako zanemarjen in če je stanje nagrobnika
takšno, da ogroža varnost ljudi ali sosednjih grobov, je uprav-

ljalec dolžan najemnika opozoriti ter določiti rok za ureditev
groba.

Če najemnik teh nepravilnosti sam ne odpravi, opravi
to upravljalec na stroške najemnika.

21. člen
Upravljalec daje na podlagi katastra pokopališča sogla-

sje k postavitvi nagrobnih obeležij, robnikov in krovnih plošč
ali spremembam arhitektonske zasnove grobnih prostorov.
Soglasje se izdaja k velikosti nagrobnih obeležij in k arhitek-
tonski zasnovi, kar je posebej določeno s pokopališkim
načrtom.

Če najemnik postavi nagrobnik, robnike ali krovne plo-
šče ali spremeni arhitektonsko zasnovo groba v nasprotju s
soglasjem upravljalca, mora upravljalec obvestiti najemnika,
da nepravilnosti odpravi v 8 dneh.

Če najemnik teh nepravilnosti sam ne odpravi, opravi
to upravljalec na stroške najemnika.

VI. POGREBNE SVEČANOSTI

22. člen
Pogrebno svečanost, ki se organizira na pokopališču,

vodi pooblaščena oseba upravljalca pokopališča v skladu s
krajevnimi običaji ter po predhodnem sporazumnem naroči-
lu pokojnikovih svojcev.

23. člen
Če je to skladno z voljo umrlega oziroma najbližjih

sorodnikov, se pogrebni sprevod razvije tako, da je na čelu
sprevoda križ ali drugi simbol. Sledijo mu zastavonoša s
slovensko zastavo z žalnim trakom ali črno zastavo (če je bil
umrli tuji državljan) in prapori.

24. člen
Za vojaške enote, organe za notranje zadeve in društ-

va, ki sodelujejo pri pogrebnih svečanostih, kakor tudi za
organizacijo in potek le-teh pogrebov, veljajo njihova pravila,
vendar v skladu s poprejšnjo voljo umrlega ali svojcev.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

25. člen
Z denarno kaznijo 20.000 SIT se kaznuje za prekršek:
– kdor se nedostojno vede (18. člen),
– najemniki grobov, ki le-teh ne vzdržujejo redno in ne

odlagajo odpadkov na pokopališko smetišče oziroma zbiral-
nik smeti (20. člen),

– kdor opravlja prevoze, kamnoseška, ključavničarska
in podobna dela na območju pokopališča brez predhodne-
ga dovoljenja (18. člen),

– kdor uporablja na pokopališču prevozna sredstva,
razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih
vozil upravljalca (18. člen),

– kdor sadi ali odstranjuje drevje oziroma grmičevje
brez dovoljenja upravljalca (18. člen),

– kdor vodi živali na pokopališki prostor (18. člen),
– kdor odlaga smeti in odpadke izven za to določene-

ga prostora,
– kdor poškoduje mrliško vežo, grobove, nasade in

druge objekte in naprave na območju pokopališča,
– odtujuje predmete tujih grobov, pokopaliških prosto-

rov in objektov ali naprav v območju pokopališča,
– odlaga smeti, ki po svojem izvoru ne izhajajo iz poko-

pališča.
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VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo

pristojni občinski upravni organi in delavci upravljalca poko-
pališča.

27. člen
Upravljalec pokopališča mora za vsako pokopališče

izdelati pokopališki kataster in načrt pokopališča v roku šestih
mesecev od začetka veljavnosti tega odloka.

28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-7/01
Kidričevo, dne 20. junija 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

2911. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne
pomoči občankam in občanom Občine
Kidričevo

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98) in 21. člena statuta Občine Kidričevo (Urad-
ni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine
Kidričevo na seji dne 19. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o zagotavljanju brezplačne pravne pomoči
občankam in občanom Občine Kidričevo

1. člen
S tem pravilnikom se do sprejema zakona o nadome-

stnem reševanju sporov in brezplačni pravni pomoči določa-
jo merila, načini in postopek zagotavljanja brezplačne prav-
ne pomoči občanom in občankam Občine Kidričevo (v na-
daljevanju: upravičenci).

2. člen
Brezplačna pravna pomoč obsega nudenje pravnih na-

svetov o pravicah stranke in sestavo vlog oziroma zahtevkov
za začetek postopka v vseh zadevah, s katerimi upravičenci
rešujejo svoj socialni položaj, kot so:

– postopki uveljavljanja ali pridobivanja pravic iz družin-
skih razmerij,

– pravnih poslih, ki vplivajo na socialni status upravi-
čenca,

– uveljavljanje pravic iz osnovnega pokojninskega var-
stva, zdravstvenega varstva in socialno varstvenih pravic,

– varstva otrok,
– varstvo pravic iz delovnega razmerja, če je upraviče-

nec predhodno izkoristil pravna sredstva, ki izhajajo iz pro-
grama dela sindikata.

V izjemnih primerih lahko brezplačna pravna pomoč
zajema tudi zastopanje upravičenca v postopku, za katerega
mu je brezplačna pravna pomoč dodeljena.

3. člen
Naloge v zvezi z zagotavljanjem brezplačne pravne

pomoči po tem pravilniku opravlja Center za socialno delo
Ptuj, ki organizira pisarno za brezplačno pravno pomoč.
Sredstva za izvajanje nalog se zagotovijo v proračunu
Občine Kidričevo.

4. člen
Brezplačno pravno pomoč lahko uveljavlja upraviče-

nec:
– ki je prejemnik denarne pomoči kot edinega vira za

preživljanje,
– denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu,
– državne pokojnine,
– ki ni prejemnik nobene pomoči iz prejšnjih alinej,

vendar s potrdilom o premoženjskem stanju in mnenjem
Centra za socialno delo Ptuj dokaže upravičenost do brez-
plačne pravne pomoči.

V izjemnih primerih se brezplačna pravna pomoč lahko
zagotavlja tudi upravičencu, ki sicer presega dohodkovni
cenzus, če bi bilo to nujno zaradi socialne ogroženosti.

Kljub izpolnjevanju pogojev iz prvega odstavka tega
člena se lahko prošnja za brezplačno pravno pomoč zavrne,
če postopek glede na dejansko stanje ne bi bil razumen.

5. člen
Prošnja za brezplačno pravno pomoč se vloži v pisarni

za brezplačno pravno pomoč. Prošnja mora vsebovati po-
datke o prosilcu, opis željene pravne pomoči in druge potre-
bne podatke. Prošnji mora upravičenec priložiti odločbo, s
katero mu je bil dodeljen denarni prejemek, oziroma potrdilo
o premoženjskem stanju z mnenjem Centra za socialno delo
Ptuj, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti izpolnjevanje
meril iz 4. člena tega pravilnika.

6. člen
O prošnji odloča svetovalec, zaposlen v pisarni za brez-

plačno pravno pomoč. Če je prošnja za brezplačno pravno
pomoč zavrnjena, se lahko upravičenec pritoži na komisijo,
ki jo sestavljajo: direktor Centra za socialno delo Ptuj, soci-
alni delavec, ki je pristojen za območje, na katerem ima
upravičenec stalno prebivališče, delavec, ki opravlja delo na
področju družbene dejavnosti v Občini Kidričevo in tajnik
Občine Kidričevo.

Komisija je pristojna tudi za odločanje o upravičenosti
do brezplačne pravne pomoči po drugem odstavku 2. člena
in drugem odstavku 4. člena tega pravilnika.

Odločitev komisije je dokončna.

7. člen
Če je upravičenec v postopku uspel, je dolžan v roku

15 dni povrniti znesek, ki mu je bil povrnjen za pravdne
stroške v postopku, za katerega mu je bila brezplačna prav-
na pomoč dodeljena. Znesek se nakaže na žiro račun
Občine Kidričevo.

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

nem listu RS.

Št. 029-02/01
Kidričevo, dne 20. junija 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.
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2912. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske
kulturne dejavnosti v Občini Kidričevo

Na podlagi 65. 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 21. člena statuta Občine Kidri-
čevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet
občine Kidričevo na seji dne 19. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
za vrednotenje programov ljubiteljske kulturne

dejavnosti v Občini Kidričevo

1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za sofi-

nanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Obči-
ni Kidričevo.

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po
sprejetih programskih nalogah zagotavlja občina v občin-
skem proračunu, namenjenih za ljubiteljsko kulturno dejav-
nost.

2. člen
Pravico do sofinanciranja programov ljubiteljske kultur-

ne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki
so registrirani za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti in
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v občini oziroma da opravljajo dejav-
nost v občini,

– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in orga-
nizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih aktivnosti na
področju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da imajo organizirano redno dejavnost za katero so
registrirani,

– da imajo urejeno evidenco članstva.

3. člen
Sredstva se dodelijo za delovanje in nastopanje:
– na območni ravni. Prvi obrok zapade do 15. 3. in

drugi obrok do15. 8.,
– na medobčinski ravni in republiški ravni na podlagi

poročil do 15. 11.,
– v tujini ob vsakem nastopu.

4. člen
Na podlagi vsakoletnega razpisa, ki ga objavi občina,

zbrane predloge in poročilo o delu v preteklem letu obdela
občinska uprava in opravi delitev razpoložljivih sredstev.

5. člen
Prejemniki sredstev morajo po opravljenih nalogah

predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor
izvajalci ne izpolnijo obveznosti, se jim ukinejo finančna
sredstva.

Prejemniki sredstev podajo vsako leto poročilo o pora-
bi dodeljenih sredstev ob zaključnem računu.

6. člen
Sestavni del tega pravilnika so merila za vrednotenje

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Kidri-
čevo.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 015-03-8/01
Kidričevo, dne 20. junija 2001.

Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV
LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

Za delovanje in nastopanje na

– območni ravni
Ljudske pevke – pevci 80 točk
Pevski zbor 160 točk
Tamburaški orkester 200 točk
Folklorna skupina 250 točk
Dramska sekcija 200 točk
Lutkovna sekcija 150 točk
Mažuretke 100 točk

– medobmočni ravni za vsak nastop posebej
Ljudske pevke – pevci 20 točk
Pevski zbor 50 točk
Tamburaški orkester 50 točk
Folklorna skupina 50 točk
Dramska sekcija 50 točk
Lutkovna sekcija 50 točk
Mažuretke 50 točk

– republiški ravni
Ljudske pevke – pevci 20 točk
Pevski zbor 50 točk
Tamburaški orkester 50 točk
Folklorna skupina 50 točk
Dramska sekcija 50 točk
Lutkovna sekcija 50 točk
Mažuretke 50 točk

– nastopi v tujini
Na podlagi vloge. Za ta namen se nameni
10% proračunskih sredstev namenjenih
za kulturo.
Za delovanje:
Knjižnice (male) 100 točk
Knjižnice (večje) 200 točk
Likovna sekcija 150 točk
Recitacijska sekcija 100 točk
Kreativne dejavnosti 100 točk

KOSTEL

2913. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko
ureditvenih pogojev Občine Kostel

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list
RS, št. 58/99) in 37. 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) je župan Občine Kostel dne 22. 6. 2001
sprejel
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S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih

pogojev Občine Kostel

1. člen
Javno se razgrne osnutek prostorsko ureditvenih po-

gojev Občine Kostel, ki ga je v maju 2001 pod št. PUP10/01
pripravil Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.

2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa z osnutkom odloka, bo

javno razgrnjen v prostorih Občine Kostel, Vas1, 1336 Vas
(ogled je možen ponedeljek in torek od 7.30 do 15. ure, v
sredo od 7.30 do 16.30 in petek ter četrtek od 7.30 do 14.
ure). Javna razgrnitev dokumenta bo osmi dan po objavi
tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni. V času
javne razgrnitve bodo organizirane tudi javne obravnave.
Obvestilo o času in kraju javnih obravnav bo naknadno ob-
javljeno na krajevno običajen način.

3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo naslov Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 350-03 02/01
Kostel, dne 22. junija 2001.

Župan
Občine Kostel

Valentin Južnič l. r.

LAŠKO

2914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
zazidalnem načrtu za stanovanjsko izgradnjo v
Rimskih Toplicah

Občinski svet občine Laško je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Urad-
ni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter
21. člena statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00) na
seji dne 13. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o zazidalnem načrtu za stanovanjsko izgradnjo
v Rimskih Toplicah

1. člen
S tem odlokom se v skladu z določili prostorskih sesta-

vin Dolgoročnega plana Občine Laško za obdobje 1986–
2000 in Srednjeročnega plana Občine Laško za obdobje
1986–1990 (Uradni list SRS, št. 46/87, 44/88 in Uradni
list RS, št. 26/93) po projektu št. 251/00-01, Vizura d.o.o.
Celje, Jenkova 24, spremeni in dopolni osnovni odlok o

zazidalnem načrtu za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih To-
plicah. Odlok je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine
Laško, št. 5/71. Spremembe in dopolnitve odloka o zazidal-
nem načrtu za stanovanjsko izgradnjo v Rimskih Toplicah je
izdelal VIZURA d.o.o. Jenkova 24, 3000 Celje (št. proj.
251-00/01 april 2000 – varianta I).

2. člen
2. člen odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko

izgradnjo v Rimskih Toplicah (Uradni vestnik Laško, št.
5/71), se dopolni z novimi poglavji, ki glasijo:

Meja in velikost

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se nana-
šajo na kompleks Osnovne šole Rimske Toplice. Meja ure-
ditvenega območja poteka na zahodni strani ob vzhodnem
robu obstoječe servisne ceste po robovih parcel 917/2 in
955/7, nato se pri uvozu k šoli obrne proti vzhodu in poteka
vzdolž južne meje parcel 955/7 in 955/5. Na jugozaho-
dnem robu obstoječega zunanjega šolskega igrišča se meja
obrne proti severu in poteka ob brežini igrišča ob vzhodnem
robu parcele 955/7, se obrne proti vzhodu tako, da zajame
parcelo 947/1, poteka dalje po južnih robovih parcel 943/7,
966, 944/2, 941 in 943/3 in se zaključi na izhodiščni točki
ob obstoječi servisni cesti. Vse parcele so v k.o. Rimske
Toplice.

Velikost ureditvenega območja meri 19.006,92 m2 in
zajema naslednje parcelne številke: 947/2, 955/7, 955/5
in 947/1 k.o. Rimske Toplice.

Namembnost ureditvenega območja

Osnovna šola Antona Aškerca v Rimskih Toplicah se
zaradi potreb po novih šolskih prostorih, pa tudi zaradi pre-
hoda na devetletni program šolanja, dozida za potrebe nove
telovadnice. Obstoječi šolski objekt se preuredi in rekon-
struira, preuredijo se tudi zunanja igrišča ter uredi nova
dovozna cesta s parkirišči, ki služijo tudi za potrebe otroške-
ga vrtca.

Predvideni objekti

Obstoječa šola se v smislu zahtev v zvezi s prehodom
na devetletni program preuredi in rekonstruira v za potrebe
šolskih dejavnosti v okviru obstoječih gabaritov.

Na severni strani obstoječe šole se predvidi nov vhodni
objekt v dimenzijah ca. 6 x 10 – 12 m, ki bo služil za
potrebe novega devetletnega programa in hkrati tudi kot
smiselna povezava s predvideno servisno cesto in parkiri-
ščem na severni strani. Na vzhodni strani obstoječe šole je
predvidena nova telovadnica v dimenzijah ca. 38 x 38 m z
višino v slemenu oziroma najvišji točki ločne konstrukcije
ca. 12 m. Telovadnica je z veznim traktom v dimenzijah ca.
3,50 x 35 m povezana z obstoječo šolo. Višinske kote v
predvidenih objektih se morajo prilagoditi zahtevam in fun-
kciji obstoječega objekta.

Predvideni objekti se morajo oblikovno prilagoditi ob-
stoječemu objektu. Dopustne pa so tudi konstrukcijsko in
oblikovno sodobnejše izvedbe ob pogoju, da v končni fazi z
osnovnim objektom tvorijo homogeno celoto.

Zunanja igrišča

Zunanja šolska igrišča so predvidena na severni in
vzhodni strani šolskega kompleksa.

Večnamensko igrišče za rokomet in košarko v dimenzi-
jah ca. 25 x 42 m je predvideno na severni strani nove
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telovadnice in bo grajeno z žično ograjo višine ca. 3 m, na
južni strani pa je mogoče urediti stopničaste tribune za gle-
dalce.

Igrišče za odbojko v dimenzijah ca. 16 x 28 m je
predvideno na parceli 947/1 k.o. Rimske Toplice v peščeni
ali drugačni izvedbi.

Prav tako je vzdolž parcele 947/1 k.o. Rimske Toplice
predvidena ureditev za skok v daljino in proge za tek v
dolžini cca 80,00 m.

Dovozne ceste in parkirišča ter zunanja ureditev

Ob severnem delu kompleksa je predvidena za potre-
be šole in otroškega vrtca servisna cesta z obojestranskimi
parkirišči za osebna vozila. Od tod pa do vhoda v šolo je
predvidena peš pot.

Obstoječa servisna cesta na južni strani šole se podalj-
ša za potrebe predvidene telovadnice in jo je mogoče s
fizično zaporo med obstoječo šolo in telovadnico pregraditi.

Plato ob južni in vzhodni strani telovadnice je mogoče
uporabiti kot večnamenski prireditveni prostor.

Višinske razlike med terenom in obstoječo servisno
cesto do stanovanjskih objektov na južni strani, je mogoče
premostiti z diferenčnim zidom (škarpo), na severni strani
med predvideno telovadnico in večnamenskim igriščem pa
s stopničastimi tribunami za gledalce.

Obstoječo hortikulturno ureditev je potrebno v čim ve-
čji meri ohraniti, dodatna zasaditev je potrebna med večna-
menskim igriščem in učilnicami na severni strani ter ob
severni strani predvidene servisne ceste ob meji z individual-
nimi stanovanjskimi hišami in otroškim vrtcem.

Okolica šolskega kompleksa fizično ne bo ograjena,
po potrebi je le vzdolž parcele 947/1 k.o. Rimske Toplice in
ob vzhodni strani predvidene telovadnice, mogoča nizka
zimzelena zasaditev.

Tolerance

Kot tolerance so mogoče smiselne in utemeljene spre-
membe gabaritov in oblikovanja telovadnice s prizidkom,
dimenzioniranja in lege zunanjih igrišč, komunalne in pro-
metne infrastrukture ter ureditve zelenih površin, ob pogoju
arhitekturno, prometno in komunalno boljših rešitev ter z
upoštevanjem, da takšne rešitve ne bodo porušile zasnove
ureditvenega območja sprememb in dopolnitev zavedenega
zazidalnega načrta.

3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je sestavni del odloka in

je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi
Občine Laško.

4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 35005-01/2000-013-02
Laško, dne 18. junija  2001.

Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

MEDVODE

2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi pomožnih objektov v Občini Medvode

Na podlagi drugega odstavka 51. člena zakona o ure-
janju naselji 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 17. člena statuta Občine Med-
vode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občin-
ski svet občine Medvode na 21. seji dne 19. 6. 2001
sprejel

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

pomožnih objektov v Občini Medvode

1. člen
V odloku o določitvi pomožnih objektov v Občini Med-

vode (Uradni list RS, št. 27/98) se doda nov 1.a člen, ki se
glasi:

“1.a člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– osnovni objekt: objekt zgrajen na gradbeni parceli z

gradbenim dovoljenjem, namenjen je bivanju oziroma dru-
gim dejavnostim,

– stanovanjska hiša: osnovni stanovanjski oziroma po-
čitniški objekt, ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni
strukturi družinskih hiš,

– večstanovanjska hiša: osnovni stanovanjski objekt,
ki je po velikosti in obliki prilagojen gradbeni strukturi blo-
kov, stolpičev in stolpnic,

– garaža za osebni avto: pomožni objekt enostavne
gradbene konstrukcije brez stropne betonske plošče oziro-
ma v naprej izdelan montažni objekt,

– nadstrešek: pomožni objekt s streho obešeno ali
podprto s točkovnimi podporniki, najmanj dve stranici sta
odprti, v kvadraturi je upoštevana velikost tlorisa nosilne
konstrukcije,

– pergola: pomožni objekt, ki ga sestavlja vertikalno in
horizontalno ogrodje iz kvalitetnih materialov oziroma nad-
strešek brez kritine in zaprtih stranic, bogato ozelenjen,

– zimski vrt: pomožni objekt, lahka konstrukcija, polni-
la so praviloma steklena,

– zunanje stopnice: odprte lesene oziroma kovinske
stopnice za višino največ ene etaže, dopusten je odprt nad-
strešek,

– montažni plastenjak: rastlinjak pokrit s plastično foli-
jo, brez temeljev,

– območje kmetije je prostor, ki povezuje objekte kme-
tije v funkcionalen prostor,

– kmetija je zemljišče s hišo in gospodarskimi objekti,
ki se uporabljajo za kmetijske dejavnosti,

– površine, ki so v tem odloku navedene v m2 so povr-
šine stavbišča oziroma bruto tlorisa površine pomožnega
objekta.“

2. člen
V 2. členu v 1. točki se na koncu pete alinee doda

besedilo:
“Kolikor je zemljiška parcela, na kateri stoji stanovanj-

ska stavba večja od 500 m2, je dovoljena velikost drvarnice
30 m2.“

2. člen, 1. točka se dopolni z novo enajsto, dvanajsto,
trinajsto in štirinajsto alineo, ki se glasijo:
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– ob prometnicah je višina ograje 1,5 m, od te višine
naprej pa je dopustna prosojna ograja, do višine 3 m,

– čebelnjak, površina do 15 m2, samo pri stanovanj-
skih objektih,

– pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke, površi-
na do 6 m2,

– zunanje stopnice,
V 2. členu v 2. točki se druga alinea spremeni, tako, da

se glasi:
– pokončen tipski silos za shranjevanje živinske krme,

če ne presega 90 m3 prostornine in koritasti silos za shra-
njevanje krme, žit, do skupne prostornine 200 m3, dopu-
stna višina korita nad terenom je 1,5 m“.

V 2. točki se doda nov zadnji odstavek, ki se glasi:
“Pri kmetijah je dovoljeno graditi tudi vse pomožne

objekte, ki jih je dovoljeno graditi pri stanovanjskih hišah, s
tem, da je dovoljena velikost drvarnice pri kmetijah do
30 m2.“

3. člen
V 2. členu, se v 3. točki spremeni naslov točke, tako,

da se glasi:
“3. Pri večstanovanjskih in poslovno stanovanjskih hi-

šah“ se dodajo nova tretja, četrta, peta in šesta alinee, ki se
glasijo:

– nadstreški za osebni avto, po enotnem projektu, ki
vključuje tudi zunanjo ureditev, površina posameznega nad-
streška do 18 m2,

– pokrita stojala za kolesa, površina do 40 m2,
– pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke,
– vetrolov površine do 12 m2,
– ograja višine do 1,5 m.

4. člen
V 2. členu se v 4. točki, v poglavju
“Zunanja ureditev in drugi pomožni objekti“ dodajo no-

ve alinee:
– pokrita stojala za kolesa na javnih površinah,
– pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke za več

uporabnikov,
– ureditev dostopne ceste do osnovnega objekta,
– gradnja komunalnih vodov od sekundarnega omrežja

komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, vroče-
vod, elektrika, telekomunikacije), do mesta priključitve na
objektu,

– ograje za zaščito pridelkov oziroma pašnikov.“

5. člen
Za 4. členom se doda nov, ki se glasi:

“4.a člen
Pomožne objekte, ki jih je dopustno graditi pri stano-

vanjskih, večstanovanjskih in poslovno-stanovanjskih objek-
tih, je dopustno graditi tudi pri osnovnih šolah, vrtcih, zdrav-
stvenih domovih, gasilskih domovih in kulturnih domovih.“

6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati pet-

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 351-33/01
Medvode, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2916. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun
storitev gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov
komunalnih odpadkov

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb ravna-
nja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunalnih
odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), uredbe o predhodni
prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00),
uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi
kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00), 9. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Medvode (Uradni list
RS, št. 55/96) in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni
list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 20. seji dne 29. 5. 2001 sprejel

S K L E P
o določitvi povprečne cene za obračun storitev

gospodarske javne službe ravnanja s
komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov

komunalnih odpadkov

1. člen
Povprečna cena storitev gospodarske javne službe rav-

nanja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunal-
nih odpadkov (v nadaljevanju: storitev javne službe), ki jih na
območju Občine Medvode izvajata javno podjetje SNAGA
d.o.o., Povšetova 6, Ljubjana in PUBLICUS d.o.o., Brnčiče-
va 29, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalca javne služ-
be), je 1.082 SIT/m3 komunalnih odpadkov. Od tega je:

– povprečna cena ravnanja s komunalnimi odpadki 829
SIT/m3,

– povprečna cena odlaganja ostankov komunalnih od-
padkov 253 SIT/m3 .

2. člen
Cenik za obračun storitev javne službe, v katerem so

določene cene glede na število in velikost vrečk in posod za
prevzem komunalnih odpadkov in glede na različno vrsto na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje odloženih odpad-
kov, je priloga sklepa.

3. člen
V cenah iz cenika za obračun storitev javne službe niso

upoštevane zakonsko predpisane dajatve.

4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,

prenehajo veljati sklep o oblikovanju cen (Uradni list RS, št.
28/94) in sprememba cen na podlagi uredbe o določitvi
najvišjih cen (Uradni list RS, št. 52/99).

5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, za obračun storitev javne službe
pa se začne uporabljati po preteku enega meseca od prijave
cen storitev javne službe Ministrstvu za ekonomske odnose
in razvoj.

Št. 352-58/01
Medvode, dne 29. maja 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.
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Cenik

1. Cene storitev javne službe za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja
dejavnosti, ki so po svoji naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, so za velikost vrečke ali posode za enkratni
prevzem naslednje:

Za vrečko Ravnanje Odlaganje Osnovna cena
z odpadki odpadkov skupaj

(SIT) (SIT) (SIT)

50 l 42,00 13,00 55,00
Za posodo

120 l 99,00 30,50 129,50
240 l 199,00 60,90 259,90
360 l 298,00 91,60 389,60
500 l 415,00 127,30 542,30
550 l 455,00 140,00 595,00
660 l 546,00 152,70 698,70
700 l 578,00 178,20 756,20
770 l 635,00 196,10 831,10
900 l 740,00 229,20 969,20

1000 l 825,00 254,70 1.079,70
1100 l  905,00 280,20 1.185,20

2. Cene storitev odlaganja ostalih vrst komunalnih odpadkov so:

Klasifikacijska Naziv odpadka (opis odpadka) Povprečna  Cena
številka specifična teža (SIT/m3)

odpadka (kg/m3)

20 01 – 07, 11, Kosovni odpadki (veliki kosi ločenih
21, 23 in 24 frakcij) 229 804,00

20 02 00 Odpadki iz vrtov in parkov vključno z odpadki iz
pokopališč 274 962,00

20 02 02 Zemlja in kamenje 1.800 6.320,00
20 03 00 Drugi komunalni odpadki (ostanki komunalnih

odpadkov iz gospodinjstev in komunalnih odpadkov
iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji naravi
in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom) 90 316,00

20 03 01 Mešani komunalni odpadki (odpadki iz gospodinjstev,
ki so pomešani z drugimi komunalnimi odpadki) 262 920,00

20 03 03 Odpadki iz čiščenja cest 262 920,00

3. Cene storitev odlaganja posameznih vrst odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti so:

Klasifikacijska Naziv odpadka (opis odpadka) Povprečna  Cena
številka specifična teža (SIT/m3)

odpadka (kg/m3)

19 08 05 Blato iz čistilnih naprav 1.100 5.793,00
19 08 02 Odpadki iz peskolovov 1.300 6.846,00
17 07 01 Mešani gradbeni odpadki in ruševine (vključno z

gradbenimi odpadki, ki so pomešani s
komunalnimi odpadki) 1.391 7.325,00

02 00 00, 02 03 00, Odpadki iz industrije,
02 05 00, 02 06 00, obrti in
03 00 00 in podobno storitvenih dejavnosti 262 1.380,00
04 00 00, 06 00 00, Odpadki iz proizvodnje, za katere se mora

07 00 00, ugotavljati, da jih je možno odlagati na odlagališču
07 02 00 in podobno nenevarnih odpadkov 996 5.245,00

10 01 01 Ogorki in žlindra iz kurilnih naprav 1.000 5.266,00

4. Za prevoz odpadkov iz 3. točke tega cenika na odlagališče nenevarnih odpadkov Barje, ki ga opravi izvajalec javne
službe, velja naslednja cena:

Zabojnik Prevoz odpadkov

5-7 m3 1.206,00/m3

10-30 m3 575,00/m3
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5. Cena za mesec za komunalne odpadke iz gospodinjstev in za komunalne odpadke iz opravljanja dejavnosti, ki so po svoji
naravi in sestavi podobni gospodinjskim odpadkom, se določi na podlagi naslednjega izračuna:

Sm = E x N
kjer so:
Sm – mesečni strošek,
E – cena za komunalne odpadke za velikost vrečke ali posode iz 1. točke tega cenika in
N – število prevzemov posod ali vrečk v koledarskem mesecu.
6. Cena za mesec za prevzem odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti se določi na podlagi naslednjega izračuna:
Sm = E x V x N
kjer so:
Sm – mesečni strošek,
E – cena prevzema odpadkov iz industrije, obrti in storitvenih dejavnosti iz 3. točke tega cenika,
V – prostornina zabojnika in
N – število prevzemov zabojnikov v koledarskem mesecu.
7. Pri izračunu cene za odlaganje komunalnih odpadkov iz 1. in 2. točke tega cenika je upoštevana osnovna cena odlaganja

komunalnih odpadkov 3.511 SIT za 1 tono odloženih komunalnih odpadkov, za odpadke v vrečkah in posodah pa tudi povprečna
specifična teža 90 kg/m3 ter 80% povprečna stopnja polnjenja posod. Pri izračunu cen za odlaganje odpadkov iz 3. točke tega
cenika je upoštevana povprečna specifična teža posamezne vrste odpadkov ter osnovna cena odlaganja odpadkov 5.266 SIT za 1
tono odloženih odpadkov.

8. Za stavbo, ki se jo uporablja kot počitniško hišo, se za obračun storitev javne službe upošteva 30% cene iz 1. točke tega
cenika, ki velja za prevzemanje komunalnih odpadkov v posodi s prostornino 120 litrov.

9. Če v primeru spremembe velikosti posode za prevzem komunalnih odpadkov iz 1.točke te priloge izvajalec javne službe
zaradi pomanjkanja posod ne zamenja posode, se do zamenjave posode obračunava storitev javne službe na podlagi spremenjene
prostornine posode.

10. Kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe med posameznimi stanovanji v stavbi ali v več stavbah s skupnim
zbirnim mestom za prepuščanje komunalnih odpadkov se uporablja število prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v
posameznem stanovanju. Če izvajalcu javne službe lastniki stavbe ali njen upravitelj ali plačniki računov storitev javne službe niso
posredovali pisno podatke in dokazila o številu prebivalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v posameznih stanovanjih, se
uporabi kot merilo za razdelitev stroškov storitev javne službe po posameznih stanovanjih podatke o tlorisnih površinah stanovanj.

11. Povzročiteljem odpadkov, ki imajo z izvajalcem sklenjeno pogodbo za odlaganje odpadkov in ne gre za odpadke 3. točke
tega cenika, se storitev odlaganja odpadkov obračuna na podlagi mase pripeljanih odpadkov na odlagališče in osnovne cene
odlaganja odpadkov 5.266 SIT za 1 tono odloženih odpadkov.

2917. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Medvode

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,
št. 54/00) in 88. ter 93. člena statuta Občine Medvode (Urad-
ni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine
Medvode na 21. seji dne 19. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj

kmetijstva v Občini Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen in

oblika dodeljevanja sredstev, namenjenih za finančne interven-
cije v kmetijstvu na področju Občine Medvode.

2. člen
Višino in razporeditev sredstev za program kmetijstva do-

loči Občinski svet občine Medvode z odlokom o proračunu za
tekoče leto.

Podrobno razdelitev sredstev na podlagi predhodnega
mnenja odbora za kmetijstvo in gozdarstvo določi župan po
sprejetju proračuna za tekoče leto.

3. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva v

Občini Medvode se finančna sredstva usmerjajo v:

– pridobitev in izboljšanje kmetijskih zemljišč ter njihove
dostopnosti,

– spodbujanje okolju prijaznih dejavnosti in racionalnejšo
proizvodnjo, analiz krme in zemlje ter testiranje škropilnic, se-
jalnic,

– celovit razvoj kmetijstva z zagotovitvijo ustrezne izobraz-
be in stalnega strokovnega izpopolnjevanja (tečaji, predavanja,
strokovne ekskurzije),

– usmerjanje razvojno naložbenih dejavnosti v kmetijstvu
za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – dru-
žinske kmetije,

– druge ukrepe za razvoj kmetijstva.

4. člen
Upravičenci do interventnih sredstev so pravne in fizične

osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Med-
vode in izvajanjem kmetijske dejavnosti na območju Občine
Medvode.

5. člen
Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dodeljujejo kot

subvencije, regresi in premije.

6. člen
Upravičenci pridobijo sredstva pod pogoji določenimi s

tem pravilnikom, z razpisi ali javnimi objavami, ki jih s sklepom
sprejme župan ter objavi v medijih:

– namene za katere se dodeljujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev za posamezno vrsto finančne

intervencije,
– kdo lahko zaprosi za dodelitev sredstev,
– pogoji za pridobitev sredstev z navedbo dokumentaci-

je, ki mora biti priložena vlogi,
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– rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
dneva objave v medijih in ne daljši od 30 dni od dneva objave
ter naslov na katerega se vložijo prošnje.

7. člen
O dodelitvi sredstev odloča župan. Župan sprejme odlo-

čitev o dodelitvi sredstev na podlagi mnenja, ki ga pripravita KZ
Medvode in kmetijska svetovalna služba. Potrebno dokumen-
tacijo dostavijo upravičenci na blagajno Hranilno kreditne služ-
be Medvode in v Kmetijsko svetovalno službo.

8. člen
Namensko porabo sredstev spremlja in preverja Oddelek

za proračun in finance Občine Medvode. V primeru nenamen-
ske porabe sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti dodeljena
sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, od dneva
odobritve do dneva vračila sredstev.

II. UKREPI

9. člen
Finančne intervencije so namenjene za ohranjanje in raz-

voj kmetijstva v Občini Medvode za: plačila storitev, subvencije
in premije v kmetijstvu, investicijske odhodke.

1. PLAČILA STORITEV
Posebne strokovne naloge svetovalne službe:
Namen: izobraževanje kmečkih žena, kmetov in podežel-

ske mladine, organiziranje strokovnih seminarjev in predavanj
in raziskovalnih nalog na področju kmetijstva, ki jih izvaja in
organizira kmetijska svetovalna služba.

Pogoji za pridobitev sredstev: program kmetijske sveto-
valne službe za posamezno dejavnost, ki se priloži k vlogi za
dodelitev sredstev.

Analiza zemlje in krme:
Namen: analiza krme služi kot pomoč pri izračunu krmnih

obrokov za posamezno vrsto in kategorijo živali, analiza zemlje
pa zmanjša stroške pridelovanja in služi za izračunavanje gnojil-
nih načrtov, ki omejujejo onesnaževanje okolja s pravilno upo-
rabo manjkajočih hranil.

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevek vloži kmetijska
svetovalna služba, ki predloži račun in seznam upravičencev s
številom vzorcev. Občina Medvode financira 100% ceno oprav-
ljene storitve.

Testiranje škropilnic, sejalnic, molznih naprav ipd.:
Namen: testiranje omogoča optimalno uporabo zaščitnih

sredstev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno
uporabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridobivanje
higiensko neoporečnega mleka.

Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator
testiranja (kmetijska svetovalna služba) na osnovi dodeljenih
prijav zainteresiranih po javnem razpisu, na osnovi računa ter
poročila o opravljenem testiranju. Občina Medvode financira
del cene opravljene storitve.

Analiza na somatske celice v mleku:
Namen: analiza vzorcev mleka na število somatskih celic

iz rej A kontrole
Pogoji za pridobitev sredstev: zahtevke vlaga organizator

testiranja (kmetijska svetovalna služba) na osnovi dodeljenih
prijav zainteresiranih po javnem razpisu, na osnovi računa ter
poročila o opravljenem testiranju. Občina Medvode financira
del cene ali celotno ceno opravljene storitve.

2. SUBVENCIJE IN PREMIJE V KMETIJSTVU
2.1. Rastlinska proizvodnja
Sofinanciranje zavarovanja kmetijskih pridelkov:
Namen: spodbujati zavarovanje pridelkov za primer narav-

nih ujm: toča, poplava, suša.
Pogoj za pridobitev sredstev je dokazilo o zavarovanju

kmetijskih pridelkov. Občina Medvode sofinancira del zavaro-
valne premije.

2.2. Živinoreja
Sofinanciranje osemenjevanja govejih plemenic:
Namen: zvišati kvalitetni nivo z selekcijo pasem – mlečna

proizvodnja in mesne pasme.

Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni
rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo direktno na
osnovi pogodbe med občino in Veterinarskim zavodom Ljublja-
na. Občina Medvode sofinancira 30% vrednosti – nižinske
kmetije, 100% vrednosti – hribovske kmetije.

Sofinanciranje osemenjevanja kobil:
Namen: spodbujati konjerejo.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni

rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi
veterinarskega potrdila o brejosti. Občina Medvode sofinancira
del stroškov osemenjevanja kobil.

Sofinanciranje zavarovanja krav:
Namen: spodbujati zavarovanje plemenske živine.
Pogoji za pridobitev sredstev: dokazilo o zavarovanju (za-

varovalna polica), ki mora biti predložen najkasneje do roka, ki
je določen na seji Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo. Občina
Medvode sofinancira del zavarovalne vrednosti.

Regres za nakup licenciranih plemenskih ovnov, bikov,
kozlov in merjascev za naravni pripust:

Namen: Spodbujati nakup licenciranih plemenskih živali z
namenom izboljšanja proizvodnosti.

Pogoj za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni
rejci na področju Občine Medvode in jih uveljavljajo na osnovi
dokumentacije (računa, testiranja živali). Občina Medvode do-
deljuje sredstva v višini 50% nabavne vrednosti živali.

Regres za zdravljenje čebeljih družin:
Namen: zatiranje bolezni in ohranjanje čebelarstva na po-

dročju Občine Medvode.
Pogoji za pridobitev sredstev: sredstva se uveljavljajo pre-

ko čebelarskega društva, ki mora predložiti vso potrebno doku-
mentacijo za subvencije. Občina Medvode subvencionira del
sredstev vrednosti zdravljenja.

3. INVESTICIJSKE ODHODKI
Župan vsako leto določi program investicij in razvojnih

projektov ter način uporabe proračunskih sredstev v ta namen
na podlagi predhodno pridobljenega mnenja Odbora za kmetij-
stvo in gozdarstvo.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen
V primeru morebitnega ostanka ali primanjkljaja sredstev

na posameznih postavkah, se le-ta prerazdelijo za druge name-
ne, določene po tem pravilniku.

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

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

12. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati pravilnik o

finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Obči-
ni Medvode (Uradni list RS, št. 45/97).

Št. 320-21/01
Medvode, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.

2918. Pravilnik o podelitvi subvencij za urejanje
kmetijskih zemljišč v Občini Medvode

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list
RS, št. 54/00) in 88. ter 93. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski
svet občine Medvode na 21. seji, dne, 19. 6. 2001 sprejel
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P R A V I L N I K
o podelitvi subvencij za urejanje kmetijskih

zemljišč v Občini Medvode

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa namene, upravičence, obliko in pogo-

je za podelitev subvencij po programu urejanja kmetijskih zem-
ljišč ter postopke za njihovo uveljavljanje na območju Občine
Medvode.

2. člen
Sredstva za subvencije se zagotavljajo z odlokom o prora-

čunu Občine Medvode za tekoče leto. To so namenska sred-
stva, pridobljena iz odškodnin zaradi spremembe namembno-
sti kmetijskega zemljišča, ki se vplačujejo na žiro račun občine.

3. člen
Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
a) agromelioracije, komasacije na kmetijskih obdelovalnih

zemljiščih,
b) urejanje pašnikov,
c) agromelioracije – trajni nasadi, obnova in postavitev

novih,
d) programi namakanja in izgradnje vodnih kali,
e) izboljšanje vodnega režima,
f) drugi nameni, v skladu z zakonom o kmetijskih zemlji-

ščih.

4. člen
Upravičenci do subvencij iz 3. člena tega pravilnika so

fizične osebe in pravne osebe, ki imajo obdelovalne površine
na območju Občine Medvode in imajo stalno prebivališče na
območju Občine Medvode. Upravičenec mora pridobiti vsa
potrebna dovoljenja za posege v prostor.

5. člen
Subvencije po tem pravilniku se dodeljujejo v obliki nepo-

vratnih sredstev v določeni višini za posamezne pomene.

6. člen
Višina dodeljenih subvencij znaša:
– do 50% od vrednosti posameznega programa za izved-

bo agromelioracij na kmetijskih obdelovalnih površinah oziro-
ma največ 300.000 SIT na ha obdelovalne površine,

– do 65% od vrednosti posameznega programa za izved-
bo agromelioracij na pašnih površinah,

– do 50% od vrednosti posameznega programa za izved-
bo agromelioracij na trajnih nasadih,

– do 50% od vrednosti posameznega programa za nama-
kanje in izgradnjo vodnih kali,

– do 50% od vrednosti posameznega programa za izbo-
ljšanje vodnega režima,

– do 50% od vrednosti drugih programov, ki so oprede-
ljeni v 3. členu.

7. člen
A) Agromelioracija na kmetijskih obdelovalnih zemljiščih
Subvencije so namenjene za manjša zemeljska dela v

smislu povečanja proizvodnih kapacitet in zaokrožitev površine
za kmetijska gospodarstva (poljedeljske in živinorejske kmetije)
z nad 3 ha kmetijskih obdelovalnih zemljišč ter za kmetijska
gospodarstva (sadjarske in vrtnarske kmetije z nad 1 ha kmetij-
skih obdelovalnih zemljišč):

– preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev),
– zasip depresij, planiranje, drobljenje in odstranjevanje

kamenja.

B) Urejanje pašnikov
Subvencije so namenjene za ureditev in obnovo pašnih

površin z optimalnim izkoriščanjem naravnih danosti na pašnih
površinah nad 3 ha:

– preddela (čiščenje zarasti, izkop panjev),
– zasip depresij, planiranje, odstranjevanje kamenja,
– graditev in pregraditev na pašne čredinke s stalno elek-

trično ograjo,
– ureditev napajališč za živino, vključno z ureditvijo virov

pitne vode.
C) Agromelioracija – obnova in postavitev trajnih nasadov
Subvencije so namenjene za izboljšanje fizikalnih lastno-

sti tal, obnovi in postavitvi trajnih nasadov najmanjše površine
0,2 ha:

– globoko oranje,
– ograja in opore.
D) Namakanje
Subvencije so namenjene za sofinanciranje nakupa na-

makalnih sistemov in izgradnji vodnih kali:
– namakalna oprema,
– vodne kali: izkop, polaganje folije, zavarovanje dostopa

do kali (postavitev ograje).
E) Izboljšanje vodnega režima
Subvencije so namenjene za:
– čiščenje terciarnih in sekundarnih melioracijskih jarkov

ter drenažnih cevi na melioracijskih območjih,
– drenaža oziroma osuševanje kmetijskih površin,
– vodne vrtine.

8. člen
Sredstva za subvencijo po tem pravilniku se dodeljujejo

na podlagi javne objave, ki jo s sklepom sprejme župan. Javna
objava se objavi v medijih.

9. člen
Javni razpis oziroma javna objava vsebuje:
– skupni znesek sredstev namenjenih za subvencije,
– namene za katere se subvencije dodeljujejo,
– pogoji pod katerimi se dodeljujejo,
– rok za prijavo na razpis.

10. člen
Rok za prijavo na javno objavo je 30 dni od dneva objave.

11. člen
Prispele vloge na razpis bo obravnavala tričlanska komisi-

ja, ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo:
– predstavnik občinske uprave,
– predstavnika kmetijske svetovalne službe.
Pri delu komisije lahko sodeluje predsednik Odbora za

kmetijstvo in gozdarstvo ali član Odbora za kmetijstvo in goz-
darstvo s pooblastilom predsednika. Komisija pripravi predlog
o izbiri, ki ga sprejme župan. Sklep se vroči vsem prosilcem,
najpozneje v 30 dneh po izbiri.

II. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Medvode in pre-

jemnikom subvencij se uredijo s pogodbo. Izpolnjevanje po-
godb preverja komisija iz 11. člena.

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

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

Št. 320-22/01
Medvode, dne 19. junija 2001.

Župan
Občine Medvode

Stanislav Žagar l. r.
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ZAP. ŠT. CESTA ODSEK CESTA OPIS ZAČ. ODS KON. ODS DOLŽ.ODS IVRC IVRC_OPIS

1. 010030 010032 Ivanci-Motvarjevci C R2-439 C R2-442 1634 LC Lokalna cesta
2. 010030 010033 Ivanci-Motvarjevci C R2-442 C R3-724 7338 LC Lokalna cesta
3. 010030 010034 Ivanci-Motvarjevci O 010033 Z Spome 1425 LC Lokalna cesta
4. 265010 265011 Noršinci-Martjanci C 269070 C R2-442 2176 LC Lokalna cesta
5. 265030 265031 Tesanovci-Mlajtinci C R2-442 C 269070 1865 LC Lokalna cesta
6. 265040 265041 Filovci-Renkovci C R2-442 C R2-439 2820 LC Lokalna cesta
7. 265050 265051 M.Toplice-Fokovci C R2-442 C R3-725 5870 LC Lokalna cesta
8. 265060 265061 Tešanovci-Selo C R2-442 C R3-725 6945 LC Lokalna cesta
9. 265060 265062 Tešanovci-Selo C R2-442 O 265061 500 LC Lokalna cesta
10. 265070 265071 Bogojina-Vučja Gomila O 010033 C 265130 3400 LC Lokalna cesta
11. 265070 265072 Bogojina-Vučja Gomila O 265071 C R2-442 490 LC Lokalna cesta
12. 265080 265081 Tešanovci-Gornji Moravci O 265061 C 265050 3550 LC Lokalna cesta
13. 265090 265091 Sebeborci-Krnci-Bokrači C 265210 C R1-232 3050 LC Lokalna cesta
14. 265100 265101 Sebeborci-Bokrači C R3-725 C 265090 1200 LC Lokalna cesta
15. 265100 265102 Sebeborci-Bokrači C 265090 C 265090 1000 LC Lokalna cesta
16. 265110 265111 Sebeborci-Panovci C R3-725 C 109150 5853 LC Lokalna cesta
17. 265120 265121 Fokovci-Kančevci C R3-725 C 265190 3750 LC Lokalna cesta
18. 265130 265131 Vučja Gomila-skozi vas O 265061 O 265061 1125 LC Lokalna cesta
19. 265140 265141 Kukeč-Ivanovci C 265110 C 265120 2350 LC Lokalna cesta
20. 265150 265151 Selo-Motvarjevci C R3-725 C R3-724 5835 LC Lokalna cesta
21. 265160 265161 Benedikt-Kančevci C 265110 C 265120 1025 LC Lokalna cesta
22. 265170 265171 Fokovci-Ratkovci C R3-725 C 265190 2850 LC Lokalna cesta
23. 265180 265181 Prosenjakovci-Kančevci C R3-724 C R3-724 5552 LC Lokalna cesta
24. 265180 265182 Prosenjakovci-Kančevci C R3-724 C 265190 3748 LC Lokalna cesta
25. 265190 265191 Berkovci-Križevci C R3-724 C 265110 6765 LC Lokalna cesta
26. 265210 265211 Puconci-Sebeborci C R3-725 C R1-232 2361 LC Lokalna cesta
27. 265220 265221 Martjanci – Fokovci C R3-725 C 265050 5529 LC Lokalna cesta
28. 265230 265231 Prosenjakovci-Čikečka vas C 265150 C R3-724 1900 LC Lokalna cesta
29. 269060 269061 Martjanci-Puconci C R2-442 C R1-232 288 LC Lokalna cesta
30. 269070 269071 Murska Sobota-Ivanci C R1-232 O 010032 5735 LC Lokalna cesta
31. 333070 333071 Mačkovci – Puconci C 197080 C R1-232 384 LC Lokalna cesta

98313

MORAVSKE TOPLICE

2919. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Moravske Toplice

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine
Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 24/01)
je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 26. 6.
2001 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Moravske Toplice

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in

namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skra-

jšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP). Lokalne
ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v
naslednje podkategorije:

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Moravske Toplice in ceste

med naselji v Občini Moravske Toplice in naselji sosednjih občin;
– ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, raz-

vrščene v podkategorije.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v

občini in naselji sosednjih občin so:
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5. člen
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom,

razvrščene v podkategorije, so:
– mestne in krajevne ceste (LK)

ZAP. ŠT. CESTA ODSEK CESTA OPIS ZAČ. ODS KON. ODS DOLŽ.ODS IVRC IVRC_OPIS

1. 265300 265301 Martjanci-skozi vas C R2-442 C 265010 325 LK Krajevna cesta
2. 265310 265311 Martjanci-skozi vas C 265010 Z h. 58d 383 LK Krajevna cesta
3. 265320 265321 Ulica proti banki C R2-442 Z Vratar 150 LK Krajevna cesta
4. 265330 265331 M.Toplice-kamp C R2-442 Z Vratar 910 LK Krajevna cesta
5. 265340 265341 Delavska ulica C R2-442 C 265380 350 LK Krajevna cesta
6. 265350 265351 Levstikova ulica C 265340 Z h. 50 460 LK Krajevna cesta
7. 265360 265361 Ulica ob igrišču C 265350 C 265380 200 LK Krajevna cesta
8. 265370 265371 Kratka ulica C 265350 C 265360 190 LK Krajevna cesta
9. 265380 265381 Ulica Na bregu C 265050 C 265340 1090 LK Krajevna cesta
10. 265390 265391 Kranjčeva ulica C R2-442 C 265350 90 LK Krajevna cesta
11. 265400 265401 Dolga ulica C 265050 C 265340 350 LK Krajevna cesta
12. 265410 265411 Lešče C 265050 C 265050 550 LK Krajevna cesta
13. 265410 265412 Lešče O 265411 Z h. 27 150 LK Krajevna cesta
14. 265420 265421 Široke njive C 265050 C 765360 150 LK Krajevna cesta
15. 265430 265431 Brezje – Brzinšček C 265050 C 265050 1905 LK Krajevna cesta
16. 265440 265441 Cuber C 265050 Z Gozd 800 LK Krajevna cesta
17. 265450 265451 Papičov breg C 265050 C 265220 800 LK Krajevna cesta
18. 265460 265461 Vinska graba C 265080 C 765400 226 LK Krajevna cesta
19. 265470 265471 Martjanci v vasi C R2-442 Z h. 93k 291 LK Krajevna cesta

9370

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

ZAP. ŠT. CESTA ODSEK CESTA OPIS ZAČ. ODS KON. ODS DOLŽ.ODS IVRC IVRC_OPIS

1. 765010 765011 Mlajtinci-Rakičan C 269070 Z Gozd 490 JP Javna pot
2. 765020 765021 Noršinci- pokopalisče C 265010 Z Pokop. 260 JP Javna pot
3. 765030 765031 Noršinci-do njiv C 269070 Z Gozd 180 JP Javna pot
4. 765040 765041 Lukačevci-Noršinci C 765050 C 269070 1270 JP Javna pot
5. 765050 765051 Lukačevci-skozi vas C 269070 Z Čistil 1210 JP Javna pot
6. 765060 765061 M.Toplice-Mlajtinci C 265330 C 765070 810 JP Javna pot
7. 765070 765071 Noršinci-Tešanovci C 269070 C 265030 1010 JP Javna pot
8. 765080 765081 Mlajtinci-M.Toplice C 269070 C 765070 320 JP Javna pot
9. 765090 765091 Ivanci-Tešanovci C R2-442 C 269070 2130 JP Javna pot
10. 765100 765101 Ivanci-do hiš C 269070 Z h. 33 200 JP Javna pot
11. 765110 765111 Ivanci-skozi vas C 269070 C 269070 539 JP Javna pot
12. 765120 765121 Ivanci-do hiš C 269070 Z h. 88 398 JP Javna pot
13. 765130 765131 Ivanci-do hiš C 765120 Z h. 81 67 JP Javna pot
14. 765140 765141 Ivanci-do gramoznice O 010032 Z Gramoz 155 JP Javna pot
15. 765150 765151 Ivanci-Šadlov mlin C 765110 Z h. 89 800 JP Javna pot
16. 765160 765161 Ivanci-do hiš C 269070 Z h. 59a 60 JP Javna pot
17. 765170 765171 Filovci do hiš C 265040 Z h. 91 76 JP Javna pot
18. 765180 765181 Filovci do hiš C 265040 Z h. 82 195 JP Javna pot
19. 765190 765191 Filovci do hiš C 265040 Z h. 74 140 JP Javna pot
20. 765200 765201 Filovci skozi vas C R2-442 C 765210 450 JP Javna pot
21. 765210 765211 Filovci skozi vas C R2-442 C 265040 780 JP Javna pot
22. 765220 765221 Filovci skozi vas C 265040 C 765210 300 JP Javna pot
23. 765230 765231 Filovci do hiš C 765210 Z h. 106 310 JP Javna pot
24. 765240 765241 Filovci-Filovski Gaj C R2-442 Z h. 0 1100 JP Javna pot
25. 765250 765251 Filovci-Filovski breg-Trnavski

breg-Bogojina C R2-442 O 010033 2100 JP Javna pot
26. 765260 765261 Filovci do hiš C 765210 Z h. 122 60 JP Javna pot
27. 765270 765271 Trnavski breg C 765250 O 010033 600 JP Javna pot
28. 765280 765281 Filovci-Bukovnica-Čikečka Vas C R2-442 O 010033 2800 JP Javna pot
29. 765290 765291 Martjanci-Lapovski mlin-Puconci C R2-442 C R1-232 1890 JP Javna pot
30. 765300 765301 Ivanci do čistilne C 269070 Z Čistil 1000 JP Javna pot
31. 765310 765311 Jelovškov breg C 765430 C 265080 700 JP Javna pot
32. 765310 765312 Jelovškov breg O 765311 Z h. 80 100 JP Javna pot
33. 765310 765313 Jelovškov breg O 765311 Z h. 90 100 JP Javna pot
34. 765310 765314 Jelovškov breg O 765311 Z h. 93 130 JP Javna pot
35. 765320 765321 Lešče-Brezje O 265412 C 265430 750 JP Javna pot
36. 765330 765331 Deponija-Lešče C R2-442 C 765320 700 JP Javna pot
37. 765340 765341 Martjanci-M.Toplice C 765630 C 265330 1260 JP Javna pot
38. 765350 765351 Sebeborci-M.Toplice C 265220 C 265380 1080 JP Javna pot
39. 765360 765361 Dolga ulica-Rdeči breg C 265420 C 265220 1180 JP Javna pot
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ZAP. ŠT. CESTA ODSEK CESTA OPIS ZAČ. ODS KON. ODS DOLŽ.ODS IVRC IVRC_OPIS

40. 765370 765371 Mlajtinci črpališče vode C 265030 Z Črpali 1380 JP Javna pot
41. 765380 765381 Zg.Moravci-Papičov breg C 265440 C 265450 420 JP Javna pot
42. 765390 765391 Tešanovci – čistilna naprava C 265030 Z Čistil 1200 JP Javna pot
43. 765400 765401 Kančevci – Šobjakov breg C 265110 Z h. 49 980 JP Javna pot
44. 765410 765411 Tešanovci-Joške C R2-442 Z h. 102 100 JP Javna pot
45. 765420 765421 Tešanovci v vasi C R2-442 Z h. 121 150 JP Javna pot
46. 765430 765431 Dolge njive-Brezje C 265080 C 765440 930 JP Javna pot
47. 765440 765441 Tešanovci-Trebež-Brezje C R2-442 C 265430 1790 JP Javna pot
48. 765450 765451 Bogojina-Trnavski breg O 265071 O 010033 1000 JP Javna pot
49. 765460 765461 Bogojina-vikendi O 010033 C 765450 210 JP Javna pot
50. 765460 765462 Bogojina-vikendi C 765450 O 765471 850 JP Javna pot
51. 765470 765471 Bogojina-Vršič-Trnavski breg O 265071 O 010033 2650 JP Javna pot
52. 765470 765472 Bogojina-Vršič-Trnavski breg O 765471 O 265071 400 JP Javna pot
53. 765480 765481 Bogojina-vikendi C 765450 O 765471 550 JP Javna pot
54. 765480 765482 Bogojina-vikendi O 765481 O 765481 610 JP Javna pot
55. 765490 765491 Tešanovci-Šavlov mlin-Bogojina C R2-442 O 265071 1190 JP Javna pot
56. 765500 765501 Sebeborci-Martjanci C 265210 C 765290 1390 JP Javna pot
57. 765510 765511 Sebeborci v vasi C 265210 C R3-725 410 JP Javna pot
58. 765520 765521 Sebeborci v vasi C 265210 O 265101 522 JP Javna pot
59. 765530 765531 Sebeborci v vasi O 265101 Z h. 97 666 JP Javna pot
60. 765540 765541 Sebeborci v vasi O 265102 Z h. 127 200 JP Javna pot
61. 765550 765551 Sebeborci v vasi C R3-725 O 265101 1100 JP Javna pot
62. 765560 765561 Sebeborci v vasi C 765550 Z h. 77d 900 JP Javna pot
63. 765570 765571 Sebeborci v vasi C 765550 Z h. 92j 560 JP Javna pot
64. 765580 765581 Sebeborci v vasi C 765570 Z h. 96a 770 JP Javna pot
65. 765600 765601 Sebeborci v vasi C R3-725 Z h. 67 214 JP Javna pot
66. 765610 765611 Sebeborci-M.Toplice C R3-725 C 265220 1490 JP Javna pot
67. 765620 765621 Sebeborci-Rastike-meja občine O 265102 Z Propus 1050 JP Javna pot
68. 765630 765631 Sebeborci-Muzga C 765560 Z h 0 350 JP Javna pot
69. 765650 765651 Cesta na Jelovškov breg C 265080 C 265080 1208 JP Javna pot
70. 765660 765661 Suhi vrh-Zg.Moravci C 265080 C 265050 1290 JP Javna pot
71. 765680 765681 V vasi Suhi Vrh C 265080 Z h. 23 210 JP Javna pot
72. 765690 765691 V vasi Suhi vrh C 265050 C 265050 570 JP Javna pot
73. 765700 765701 V vasi Suhi vrh C 265080 Z h. 24 170 JP Javna pot
74. 765710 765711 Bukovnica-Osišče O 010033 Z h 0 1870 JP Javna pot
75. 765720 765721 Motvarjevci-pokopališče C R3-724 Z Pokopa 900 JP Javna pot
76. 765730 765731 Motvarjevci do hiš C R3-724 Z h. 43 500 JP Javna pot
77. 765740 765741 Motvarjevci do meje občine C R3-724 Z Križišče 2248 JP Javna pot
78. 765740 765742 Motvarjevci do meje občine C 765740 Z h. 95 200 JP Javna pot
79. 765760 765761 Krnci do hiš C 765770 Z h. 17 200 JP Javna pot
80. 765770 765771 Krnci-pokopališče C 265090 Z Pokopa 1300 JP Javna pot
81. 765780 765781 Krnci-Ivanovci C 765770 C 265110 685 JP Javna pot
82. 765790 765791 Krnci-Andrejci C 265090 C 265110 1700 JP Javna pot
83. 765790 765792 Krnci-Andrejci C 265110 C 765850 983 JP Javna pot
84. 765800 765801 Andrejci v vasi C R3-725 Z h. 6 115 JP Javna pot
85. 765810 765811 Andrejci v vasi C R3-725 Z h. 11 483 JP Javna pot
86. 765810 765812 Andrejci v vasi O 765811 Z h. 12 97 JP Javna pot
87. 765820 765821 Andrejci v vasi C R3-725 Z h. 18 166 JP Javna pot
88. 765830 765831 Andrejci skozi vas Z h 25 C R3-725 315 JP Javna pot
89. 765830 765832 Andrejci skozi vas C R3-725 C 765850 488 JP Javna pot
90. 765840 765841 Andrejci skozi vas Z h 26e C R3-725 90 JP Javna pot
91. 765840 765842 Andrejci skozi vas C R3-725 Z h. 31 326 JP Javna pot
92. 765850 765851 Andrejci-Sebeborci C 265120 C 265110 2890 JP Javna pot
93. 765860 765861 Andrejci skzi vas C 765850 C 765850 1100 JP Javna pot
94. 765870 765871 Andrejci-Ivanovci C 265140 C 765850 1069 JP Javna pot
95. 765870 765872 Andrejci-Ivanovci C 765850 Z h. 43 335 JP Javna pot
96. 765880 765881 Ivanovci skozi vas C 265140 C 265110 901 JP Javna pot
97. 765890 765891 Ivanovci-Kološevi C 265110 Z h. 95 260 JP Javna pot
98. 765900 765901 Ivanovci-Kološovi C 265110 Z h. 5a 275 JP Javna pot
99. 765910 765911 Kukeč-Ivanovci C 265110 C 265140 665 JP Javna pot
100. 765910 765912 Kukeč-Ivanovci C 265140 C 765880 240 JP Javna pot
101. 765910 765913 Kukeč-Ivanovci O 765912 Z h. 13 167 JP Javna pot
102. 765920 765921 Ivanovci-Magašove hiše C 265120 Z h. 58 177 JP Javna pot
103. 765930 765931 Kukeč-Bedenik-Celine-Kančevci C 265110 C 265160 1443 JP Javna pot
104. 765940 765941 Bedenik-Kančevci C 265160 C 765930 150 JP Javna pot
105. 765950 765951 Ivanovci-Vrej C 265140 Z Hiše 120 JP Javna pot
106. 765960 765961 Ivanovci skozi vas C 265140 O 765871 421 JP Javna pot
107. 765970 765971 Bogojina-Križankove hiše O 265071 O 765981 1200 JP Javna pot
108. 765980 765981 Kuzmov breg-Križankove hiše C 765990 Z h. 120 1400 JP Javna pot
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ZAP. ŠT. CESTA ODSEK CESTA OPIS ZAČ. ODS KON. ODS DOLŽ.ODS IVRC IVRC_OPIS

109. 765980 765982 Kuzmov breg-Križankove hiše O 765981 Z h. 123 210 JP Javna pot
110. 765990 765991 Vučja Gomila-Bukovnica C 265130 Z h 0 1500 JP Javna pot
111. 766000 766001 Vučja Gomila-Matajov breg O 265061 Z h. 5 350 JP Javna pot
112. 766000 766002 Vučja Gomila-Matajov breg O 766001 Z h. 9 200 JP Javna pot
113. 766010 766011 Cesta skozi Vučjo Gomilo C 766020 C 766020 1760 JP Javna pot
114. 766010 766012 Cesta skozi Vučjo Gomilo O 766011 C 766990 150 JP Javna pot
115. 766010 766013 Cesta skozi Vučjo Gomilo O 766011 C 766990 350 JP Javna pot
116. 766020 766021 Vučja Gomila-Nemeški breg O 265061 C 265130 1520 JP Javna pot
117. 766030 766031 Vučja Gomila-skozi vas O 766061 O 265061 950 JP Javna pot
118. 766030 766032 Vučja Gomila-skozi vas O 265061 Z h. 15a 250 JP Javna pot
119. 766040 766041 Cesta pri Dajčovem mlinu O 265061 Z h. 143 430 JP Javna pot
120. 766050 766051 Vučja Gomila-Suhi Vrh O 265061 C 765650 1990 JP Javna pot
121. 766060 766061 Vučja Gomila skozi vas O 265071 O 766031 1180 JP Javna pot
122. 766060 766062 Vučja Gomila skozi vas O 766061 Z Gozd 150 JP Javna pot
123. 766070 766071 Vučja Gomila skozi vas C 265130 O 766031 500 JP Javna pot
124. 766080 766081 Fokovci – Ratkovci C 265170 C 265190 915 JP Javna pot
125. 766090 766091 Pordašinci do pokopališča C R3-724 Z Pokopa 950 JP Javna pot
127. 766100 766101 Pordašinci-Čikečka vas C R3-724 C 265150 2220 JP Javna pot
128. 766110 766111 Fokovci v vasi C 265170 Z h. 61 450 JP Javna pot
129. 766110 766112 Fokovci v vasi O 766111 Z h. 54 50 JP Javna pot
130. 766120 766121 Fokovci v vasi C 265170 Z h. 62 200 JP Javna pot
131. 766130 766131 Fokovci-Kančevci C 766080 C 265120 1215 JP Javna pot
132. 766130 766132 Fokovci-Kančevci O 766131 Z h. 31 425 JP Javna pot
133. 766140 766141 Fokovci-Vidov breg C 766080 Z h. 68 250 JP Javna pot
134. 766150 766151 Fokovci-Terkov breg-Kančevci C 265170 C 265120 1700 JP Javna pot
135. 766160 766161 Fokovci-Vidov berg C 265170 Z h. 77 950 JP Javna pot
136. 766170 766171 Fokovci skozi vas C R3-725 C 265170 400 JP Javna pot
137. 766180 766181 Fokovci v vasi C R3-725 Z h. 39 100 JP Javna pot
138. 766190 766191 Fokovci v vasi C R3-725 Z h. 37 220 JP Javna pot
139. 766200 766201 Fokovci v vasi C R3-725 Z h. 31 100 JP Javna pot
140. 766210 766211 Fokovci v vasi C R3-725 C 265170 255 JP Javna pot
141. 766220 766221 Ivanovci-Fokovci C 265120 Z h. 82 1000 JP Javna pot
142. 766230 766231 Fokovci v vasi C 265130 Z h. 84 200 JP Javna pot
143. 766240 766241 Selo v vasi C R3-725 Z h. 5a 200 JP Javna pot
144. 766250 766251 Selo v vasi C R3-725 Z h. 31 90 JP Javna pot
145. 766260 766261 Selo skozi vas C R3-725 O 265061 1406 JP Javna pot
146. 766260 766262 Selo skozi vas O 766261 Z h. 33 95 JP Javna pot
147. 766260 766263 Selo skozi vas O 766261 Z h. 16 150 JP Javna pot
148. 766260 766264 Selo skozi vas O 766261 Z h. 15 110 JP Javna pot
149. 766270 766271 Selo v vasi C 265150 Z h. 90 190 JP Javna pot
150. 766280 766281 Selo-Berkovci C 265150 C R3-725 486 JP Javna pot
151. 766280 766282 Selo-Berkovci O 766281 Z h. 0 100 JP Javna pot
152. 766280 766283 Selo-Berkovci C R3-725 C R3-724 2360 JP Javna pot
153. 766280 766284 Selo-Berkovci O 766283 Z h. 41 600 JP Javna pot
154. 766290 766291 Selo v vasi C R3-725 Z h. 0 200 JP Javna pot
155. 766300 766301 Selo skozi vas C R3-724 C 265150 1460 JP Javna pot
156. 766300 766302 Selo skozi vas O 766301 Z h. 66 160 JP Javna pot
157. 766310 766311 Selo skozi vas C 265150 Z h. 124 1400 JP Javna pot
158. 766310 766312 Selo skozi vas O 766311 Z h. 130 225 JP Javna pot
159. 766320 766321 Selo-Vučja Gomila C 265150 O 766311 300 JP Javna pot
160. 766320 766322 Selo-Vučja Gomila O 766311 O 766011 1700 JP Javna pot
161. 766320 766323 Selo-Vučja Gomila O 766322 C 766020 725 JP Javna pot
162. 766330 766331 Selo-Vučja Gomila C 265150 O 265061 1957 JP Javna pot
163. 766340 766341 Prosenjakovci-skozi vas C R3-724 Z h. 84 90 JP Javna pot
164. 766350 766351 Prosenjakovci-skozi vas C R3-724 Z h. 99 70 JP Javna pot
165. 766360 766361 Prosenjakovci-skozi vas C R3-724 Z h. 94 110 JP Javna pot
166. 766370 766371 Prosenjakovci-skozi vas C R3-724 Z h. 13 90 JP Javna pot
167. 766380 766381 Prosenjakovci-skozi vas C R3-724 Z h. 27 190 JP Javna pot
168. 766390 766391 Prosenjakovci v vasi C R3-724 Z h. 33 100 JP Javna pot
169. 766400 766401 Prosenjakovci v vasi C R3-724 Z h. 35 100 JP Javna pot
170. 766410 766411 Prosenjakovci-skozi vas C R3-724 C R3-724 530 JP Javna pot
171. 766420 766421 Prosenjakovci v vasi C R3-724 Z h. 62 120 JP Javna pot
172. 766430 766431 Prosenjakovci-pokopališče C R3-725 Z Pokop 170 JP Javna pot
173. 766440 766441 Ratkovci-Lončarovci C 265190 O 265182 890 JP Javna pot
174. 766450 766451 Ratkovci – pokopališče C 265190 O 265182 1300 JP Javna pot
175. 766460 766461 Ratkovci v vasi C 265190 Z h. 31 100 JP Javna pot
176. 766470 766471 Ratkovci v vasi C 265170 Z h. 25 220 JP Javna pot
177. 766480 766481 Ratkovci v vasi C 265190 Z h. 15 50 JP Javna pot
178. 766490 766491 Lončarovci v vasi O 265182 Z h. 56 1420 JP Javna pot



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 29. 6. 2001 / Stran 5679

ZAP. ŠT. CESTA ODSEK CESTA OPIS ZAČ. ODS KON. ODS DOLŽ.ODS IVRC IVRC_OPIS

179. 766490 766492 Lončarovci v vasi O 766491 Z h. 29 105 JP Javna pot
180. 766490 766493 Lončarovci v vasi O 766491 Z Pokop 310 JP Javna pot
181. 766490 766494 Lončarovci v vasi O 766491 Z h. 51 310 JP Javna pot
182. 766490 766495 Lončarovci v vasi O 766491 Z h. 48 150 JP Javna pot
183. 766500 766501 Lončarovci v vasi O 265182 Z h. 4 150 JP Javna pot
184. 766510 766511 Lončarovci v vasi O 265182 Z h. 14 105 JP Javna pot
185. 766520 766521 Lončarovci v vasi C 766440 Z h. 17 100 JP Javna pot
186. 766530 766531 Ivanjševci v vasi O 265181 Z h. 0 300 JP Javna pot
187. 766540 766541 Ivanjševci-pokopališče O 265182 Z Pokop 100 JP Javna pot
188. 766550 766551 Središče-Domanjševci O 265181 Z Straža 780 JP Javna pot
189. 766560 766561 Središče do pokopališča O 265181 Z Pokop 690 JP Javna pot
190. 766570 766571 Središče do hiš O 265181 Z h. 29 85 JP Javna pot
191. 766580 766581 Ratkovci v vasi C 265190 Z h. 37 150 JP Javna pot
192. 766590 766591 Kančevci v vasi C 265120 Z h. 13 150 JP Javna pot
193. 766600 766601 Kančevci v vasi C 265120 Z h. 11 150 JP Javna pot
194. 766610 766611 Ratkovci v vasi C 265120 Z h. 39 150 JP Javna pot
195. 766620 766621 Martjanci v vasi C 265010 Z Prečrp 150 JP Javna pot
196. 766630 766631 Andrejci-gasilski dom C R3-725 C R3-725 110 JP Javna pot
197. 766640 766641 Tešanovci v vasi C R2-442 Z Potok 925 JP Javna pot

128183

7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom,

je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) prido-
bljeno pozitivno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste,
št. 347-06-144/98-03/Brank z dne 2. 6. 1998.

8. člen
S pričetkom veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Moravske Toplice (Urad-
ni list RS, št. 4/99).

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 344-01/01-10
Moravske Toplice, dne 26. junija 2001.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l.r.

2920. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.
št. 1093/2 k.o. Čikečka vas

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) in 16. člen statuta Občine Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 11/99, 2/01 in 24/01) je Občinski svet
občine Moravske Toplice na seji dne 26. 6. 2001 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št.

1093/2 k.o. Čikečka vas

I
Ukine se status nepremičnine v splošni rabi – javno dobro

na nepremičnini parc. št. 1093/2, pot v izmeri 146 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 102, k.o. Čikečka vas.

II
Lastninska pravica na parc. št. 1093/2, pot v izmeri

146m2, se po ukinitvi javnega dobra vpiše v korist Občine
Moravske Toplice.

III
Pri nepremičnini iz I. in II. točke tega sklepa se dovoli

vknjižba lastninske pravice na ime Občine Moravske Toplice,
Kranjčeva 3, Moravske Toplice, do celote, s čimer odpade
zakonska prepoved pravnega prometa.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 464-04/01-1/1
Moravske Toplice, dne 26. junija 2001.

Župan
Občine Moravske Toplice

Franc Cipot, univ. dipl. org., ekon. l.r.

SLOVENJ GRADEC

2921. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne
občine Slovenj Gradec za leto 2001

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 in 124/00), zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98,
74/98 in 70/00) ter 7. člena statuta Mestne občine Slovenj
Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine
Slovenj Gradec na 29. seji dne 31. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 2001

1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za

leto 2001 (Uradni list RS, št. 19/01) se dopolni 8. člen z novo
alineo:

– prerazporeditev sredstev med proračunskimi postavka-
mi v okviru posameznega finančnega načrta, pri čemer preraz-
poreditev ne sme presegati 20% obsega posamezne prora-
čunske postavke v sprejetem proračunu.
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2. člen
Ta dopolnitev odloka začne veljati osmi dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 40302/00002/2000
Slovenj Gradec, dne 31. maja 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2922. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 –
“VZHODNI VSTOP 1”

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99) je Svet mestne občine Slovenj
Gradec dne 31. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o prostorskih ureditvenih pogojih

Ct2 – “VZHODNI VSTOP 1”

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejemajo prostorsko ureditveni po-

goji za območje urejanja Ct2 – “Vzhodni vstop 1” (v nadaljnjem
besedilu: prostorsko ureditveni pogoji), ki jih je izdelal STUDIO
VARIA d.o.o., Ravne na Koroškem, Prežihova 24, pod projek-
tno številko: V-067/99.

2. člen
Odlok se sprejema zaradi regulacije prostorskih posegov

v območju industrijske cone, ki je v spremembah in dopolni-
tvah prostorskih sestavinah občinskih planskih dokumentov
(Uradni list RS, št. 93/99) predvideno kot območje rehabilita-
cije. Le-ta predvideva v tem območju umestitev centralnih de-
javnosti: poslovnih, storitvenih, trgovinskih in stanovanjskih de-
javnosti višjih gostot s podzemnimi garažami.

3. člen
Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
– besedilo odloka o prostorsko ureditvenih pogojih,
– obrazložitev,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z

obrazložitvijo pogojev,
– grafične priloge:
– Izsek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Slovenj
Gradec (kataster) M 1:5000

– Meje območja urejanja M 1: 500
– Merila in pogoji za graditev objektov M 1: 500
– Regulacija horizontalnih gabaritov M 1: 500
– Regulacija vertikalnih gabaritov M 1: 500
– Prometna ureditev M 1: 500
– Zasnova komunalnih, energetskih

in telekomunikacijskih objektov in naprav M 1: 500

4. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemente

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

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

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

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

– cestni odsek (C) je površina, namenjena prometu;
– višina (V) je maksimalna višina objekta ali dela objekta.
Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med posa-

meznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike predvide-
nega objekta:

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

– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njego-
va normalna uporaba;

– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo požar-
novartsveni predpisi.

5. člen
Ureditveno območje Ct2 – Vzhodni vstop 1 je namenjeno

centralnim dejavnostim, ki so opredeljene kot trgovske, po-
slovne, storitvene in servisne dejavnosti, skladišča ter stano-
vanjska gradnja.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

6. člen
Območje prostorsko ureditvenih pogojev je obstoječ kom-

pleks bivše Tovarne meril, ki je proti južni strani omejeno s
Pohorsko cesto, na severu pa s funkcionalnim zemljiščem
avtosalona SEAT in reko Mislinjo. Območje urejanja je prikaza-
no v grafični prilogi.

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

7. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju

urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih določeno drugače.

8. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov
Na celotnem območju so, razen če je v posebnih merilih

in pogojih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje,
– tekoča vzdrževalna dela,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo stav-

bnega zemljišča,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljšave) in

nadomestne gradnje,
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, prometa in zvez,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru

osnovne namembnosti območja urejanja,
– vodnogospodarske ureditve, postavitev mikrourba-ne

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

ljene le, če so usklajene z namensko rabo prostora in če
velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogo-
jem za novo dejavnost, če je na zemljišču možno zagotoviti
potrebno število parkirnih mest in če nova dejavnost ne povzro-
ča motenj v okolju.

9. člen
Objekte je možno na podlagi posebne urbanistične pre-

soje, ki jo pridobi investitor, graditi tudi med gradbenimi linijami
oziroma mejami, kadar to zahteva organizacija dejavnosti oziro-
ma organizacija tehnološkega procesa.
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10. člen
Začasni objekti in reklamna znamenja se lahko postavijo

na javnih površinah tako, da dopolnjujejo javni prostor, da se
prilagajajo njegovi ureditvi in ne ovirajo komunalnih in promet-
nih objektov in naprav. Reklamna znamenja je dovoljeno name-
stiti tudi na objekte in s tem presegati vertikalne gabarite. Na
funkcionalnem zemljišču objektov je dovoljeno postavljati mo-
bilna reklamna panoje, ki ne smejo presegati dimenzij š = 1 m;
v = 1,5 m.

Za postavitev teh objektov si mora investitor pridobiti so-
glasje pristojne občinske strokovne službe.

11. člen
Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj

Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje
ureditve in tistih fasad, ki posegajo v območje vodotoka Misli-
nje in gravitirajo proti mestni obvoznici tako, da bo ustvarjena
enotna mikroambientalna podoba in s tem nova vedutna kvali-
teta mesta. Enako velja za objekte ob Francetovi ulici in cen-
tralnem bulvarju območja. Ureditveni in hortikulturni načrti mo-
rajo biti sestavni del gradbene dokumentacije, ki se pred prido-
bitvijo upravnih dovoljenj predložijo na vpogled in v soglasje
pristojni občinski strokovni službi.

Grajene ograje, podporni zidovi ipd. na ureditvenem ob-
močju praviloma niso dovoljene. Postavijo se le, če je to pose-
bej utemeljeno. Oblikovanje razmejitev med parcelami oziroma
funkcionalnimi enotam so možne le na podlagi ureditvenega in
hotrikulturnega načrta.

Komunalni, energetski (ekološki otoki, transformatorji,
plinske postaje…) ter objekti prometa in zvez se lahko locirajo
v novogradnjah oziroma predvidijo pri rekonstrukcijah. Če so
grajeni na odprtem prostoru, morajo biti postavljeni kar se da
nevpadljivo na terenu v brežini Legenske planote oziroma obli-
kovno usklajeno z obstoječimi in predvidenimi sosednjimi ob-
jekti.

12. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel

in funkcionalnih zemljišč
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih

zemljišč je potrebno upoštevati:
– namembnost in velikost objekta na parceli, poteke ko-

munalnih vodov in druge omejitve;
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, miru-

joči promet, zelene površine);
– sanitarno-tehnične zahteve;
– indeks zazidanosti stavbnega zemljišča naj ne presega

vrednosti 0,40.

13. člen
Evidenca posegov v prostor

Po vseh zaključenih posegih v prostor izvajalec na tehnič-
nem pregledu preda ažurirano geodetsko stanje. Geodetska
situacija (fizična in v vektorizirani obliki ustreznega formata) se
preda pristojni občinski službi in soglasodajalcem.

14. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje

Javne prometnice so odseki cest označeni s: C1 (odsek
Francetove ulice) in C2 (centralni bulvar območja).

Interne prometnice oziroma dostopi do posameznih fun-
kcionalnih enot, ki omogočajo javno rabo objektov so: C3 in
C4.

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

– cestišče za dvosmerni promet,
– obojestranski hodnik za pešce,
– enostranska dvosmerna kolesarska steza na vzhodni

strani.
Prečni profil nove javne prometnice C2: centralni bulvar

območja:

– cestišče za dvosmerni promet,
– dvostranski hodnik za pešce z drevoredom na vzhodni

strani,
– enostranska dvosmerna kolesarska steza na zahodni

strani z iztekom v površine mirujočega prometa funkcionalne
enote 6.

Prečni profil nove interne prometnice C3 (cesta ob Misli-
nji):

– cestišče za enosmerni promet,
– enostranski hodnik za pešce ob objektu,
– bočna parkirišča ob reki Mislinji.
Prečni profil dostopov do objektov in parkirišča (C4):
– cestišče za dvosmerni promet (izjemoma enosmerno),
– obojestranska parkirišča in
– peš hodniki ob objektih.

15. člen
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je

potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okvi-
ru funkcionalnega zemljišča uporabnika. Deficit potrebnih par-
kirnih površin je možno nadomestiti tudi na sosednjem funkcio-
nalnem zemljišču s soglasjem lastnika oziroma uporabnika na
osnovi preveritve celotnega območja.

Vsa parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrtova-
nim gradbenim posegom. Pri načrtovanju parkirišča je potre-
bno vključiti hortikulturno ureditev tudi manjših površin (“zelena
parkirišča”).

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

16. člen
Komunalno in energetsko urejanje

ter telekomunikacije
a) Kanalizacija
Gradnja nove in rekonstrukcija obstoječe kanalizacije mo-

ra biti v skladu s projektom generalnega koncepta zbiranja,
odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda Mestne občine Slo-
venj Gradec. Fekalne odpadne vode in primerno predčiščene
tehnološke odpadne vode je potrebno voditi v zbirni kolektor in
jih očistiti na biološki čistilni napravi pred iztokom v vodotok.
Priključitev na javno kanalizacijo je obvezna.

Celoten kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v ločenem
sistemu (fekalne vode ločene od meteornih voda). Kanalizacija
mora biti zgrajena vodotesno.

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

V meteorno kanalizacijo lahko neposredno odtekajo le
čiste padavinske vode. Padavinske vode iz manipulativnih, pro-
metnih in parkirnih površin, ki so onesnažene z usedljivimi in
plavajočimi snovmi, morajo biti mehansko očiščene in speljane
v kanalizacijo.

Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati
minimalne odmike od primarnega kanala in od sekundarnih
kanalov. Poseg v varstveni pas primarnega kanala je dopusten
le pod pogoji, ki jih predpiše upravljalec kanalizacije. Sekun-
darna kanalizacija naj poteka po prometnih površinah in inter-
vencijskih poteh tako, da bo možno vzdrževanje tako sekun-
darnih kanalov kot priključkov objektov v skladu z veljavnimi
predpisi.

Pri načrtovanju meteorne kanalizacije je potrebno upošte-
vati relief prostora in možno povečanje količine padavinskih
vod in njihov hudourniški značaj v času nalivov s strani Legen-
ske planote.

b) Vodovod
Območje Ct2 – Vzhodni vstop 1 je potrebno priključiti na

javno vodovodno omrežje. Vodovodno omrežje je treba načrto-
vati in dimenzionirati tako, da bo:
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– omogočeno neposredno priključevanje potrošnikov v
skladu s predpisi,

– zagotavljalo požarno zaščito skladno z veljavnimi pred-
pisi,

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

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

nim občinskim odlokom. Urejene ploščadi za posode za komunal-
ne odpadke (komunalne in ločeno zbrane odpadke) morajo biti
dostopne za manipulacijo na in ob njih ter za pešce. Prav tako
morajo biti dobro osvetljene in ne smejo skupaj s posodami za
odpadke (kontejnerji) ovirati prometne preglednosti.

Posode za komunalne odpadke naj bodo locirane v ob-
jektih oziroma bližini le-teh. Pri lociranju in načrtovanju zbirališč
odpadkov je potrebno upoštevati vedutne značilnosti območja.

Skladišča nevarnih snovi morajo biti urejena v skladu s
predpisi.

d) Plin
Osnovni energent za toplovodno oskrbo območja ureja-

nja je zemeljski plin, ki ga zagotavlja mestno plinovodno omre-
žje. Pristojna javna gospodarska družba mestne občine mora
za napajanje objektov izdelati programske rešitve oziroma po-
goje priključitve za vsak objekt oziroma funkcionalno enoto.

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

sformatorske postaje na robu Legenske planote. Za vzpostavi-
tev vseh predvidenih vsebin v območju urejanja bo potrebno
zgraditi dodatne transformatorske postaje na podlagi program-
sko-tehničnih pogojev upravljalca.

f) Oprema odprtega prostora
Na vseh javnih in internih prometnicah ter območjih miru-

jočega prometa se postavi javna razsvetljava, ki se izvede soča-
sno z gradnjo objektov. Javna razsvetljava mora biti izvedena s
tipskimi elementi in oblikovno poenotena na celotnem obmo-
čju. To načelo velja tudi za izbiro in postavitev komunalne in
mikrourbane opreme (koši za smeti, klopi na zelenicah, ekolo-
ški otoki ipd.). Pred izbiro in postavitvijo javne razsvetljave in
druge opreme mora izvalajec pridobiti soglasje pristojne občin-
ske službe.

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

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

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

individualna in kolektivna varnost občanov in materialnih dobrin
ter narave.

18. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja

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

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

Na območje Ct2 – Vzhodni vstop 1 zaradi neugodnih kli-
matskih pogojev ni dovoljeno umeščati novih proizvodnih dejav-
nosti z emisijskimi učinki. Sprememba namembnosti obstoječe
grajene strukture, novogradnje in drugi posegi v prostor so do-
voljeni le, če se bo z njihovo realizacijo izboljšalo obstoječe
stanje. Vse obstoječe dejavnosti, ki povzročajo prekomerno one-
snaževanje zraka, vode, tal in hrup je potrebno sanirati oziroma,
kolikor pa to ni možno, jih je potrebno opustiti.

Za vsak poseg v prostor, kjer bi prišlo do negativnih
vplivov na okolje, mora investitor v skladu z veljavno zakonoda-
jo pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti strokovno
oceno oziroma celovito poročilo o vplivih na okolje. Pred izdajo
dovoljenja za tak poseg v prostor, je potrebno predložiti projek-
tno dokumentacijo v soglasje pristojni občinski službi.

Pred gradnjo novih objektov je potrebno preveriti onesna-
ženost tal in po potrebi izvesti ustrezno sanacijo.

b) Varstvo voda
Ureditveno območje leži tik ob reki Mislinji. Meteorne

vode, ki bodo speljane v Mislinjo morajo ustrezati uredbi o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov
onesnaževanja, mejne vrednosti za izpust v vode (Uradni list
RS, št. 35/96). Vse odpadne vode, ki se bodo odvajale v javno
kanalizacijo, morajo po kvaliteti ustrezati uredbi o emisiji snovi
in toplote pri odvajanju odpadnih voda in virov onesnaževanja,
mejne vrednosti za izpust v kanalizacijo (Uradni list RS, št.
35/96). Za tehnološke odpadne vode, ki ne presegajo predpi-
sanih mejnih vrednosti za izpust v vode, mora biti pred priključ-
kom na meteorno kanalizacijo urejeno odvzemno mesto za
analizo kakovosti.

Pred zasipom novozgrajene ali rekonstruirane kanalizaci-
je, mora biti izvršen preizkus vodotesnosti, ki ga izvede podje-
tje, ki ima koncesijo za to dejavnost.

c) Varstvo zraka
Ob prenovi funkcionalnih enot F2 in F4 je potrebno od-

straniti obstoječi vir onesnaževanja zraka, t.j. energetske ob-
jekte kotlovnice.

Nove dejavnosti ne smejo prekoračevati predpisanih emi-
sijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do neprijetnih
vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.

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

hrupa, je potrebno izdelati strokovno oceno vplivov nastajajo-
čega hrupa na okolje in njena navodila upoštevati v načrtih za
poseg v prostor (lokacije dovozov, parkirišč, nakladalnih ramp,
ventilacijskih sistemov ipd.).

V ureditvenem območju. velja – na podlagi pretežne na-
menske rabe – III. stopnja varstva pred hrupom. Načrtovalec
posega v prostor mora upoštevati, da se lahko na mejnem
območju (rob Legenske planote), odvisno od meteoroloških
razmer, pojavijo prekoračitve hrupa (stanovanjsko naselje – II.
stopnja varstva pred hrupom).

IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI PO FUNKCIONALNIH
ENOTAH

19. člen
Celotno ureditveno območje je zaradi posebnosti pri po-

segih v obstoječo grajeno strukturo in načrtovane vsebinske in
arhitekturne prenove (rehabilitacije) razdeljeno v šest funkcio-
nalnih enot. Zaradi vedutne izpostavljenosti območja ter njego-
vih mestotvornih značilnosti mora investitor pred izdelavo loka-
cijske dokumentacije za območje funkcionalne enote pridobiti
celostno urbanistično-arhitektonsko rešitev ter pozitivno mne-
nje pristojne občinske službe.

Obstoječih proizvodnih dejavnosti v območju ni mogoče
prostorsko širiti. Morebitne preostale proizvodne procese (do-
sedanjega uporabnika prostora in objektov) je potrebno uskla-
diti z okoljevarstvenimi zahtevami. Intenziviranje proizvodnje je
mogoče le na višji kvalitativni stopnji procesov dodelave in
organizacije (npr. “just in time”) v okviru revitaliziranih objektov
funkcionalne enote F2 in F4. Novih odprtih proizvodnih skla-
dišč na ureditvenem območju ni mogoče umeščati, obstoječa
pa je potrebno sanirati oziroma ukiniti pri spremembi oziroma
ukinitvi proizvodnega programa.
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20. člen
Ob splošnih regulacijskih elementih veljajo za posamez-

ne funkcionalne enote (funkcionalno območje objekta označe-
nega v grafični prilogi) še naslednje določitve

F1 JEDILNICA
Veritkalni gabariti: Vmax = 7,5m, P+1
Oblikovanje strehe: enokapnica
Možni posegi: V objektih se lahko umeščajo vse

oblike centralnih dejavnosti.

Vsebinska in arhitekturna prenova (rekonstrukcije, dozi-
dave, adaptacije) obstoječega objekta mora upoštevati vzpo-
stavitev zahtevanih horizontalnih in vertikalnih gabaritov – pri
posegih je potrebno upoštevati gradbeno mejo in gradbeno
linijo določeno za revitalizacijo ali prenovo.

Etapnost prenove oziroma novogradnje je določena v sme-
ri od gradbene linije do gradbene meje. Brežina se zazeleni in
vzdržuje na podlagi predložene hortikulturne zasnove. Na pod-
lagi geološke presoje je možno objekt delno vkopati v brežino
in umestiti eventualno manjkajoča parkirišča pod objekt.

Dovoljena je odstranitev obstoječih objektov ter načrtova-
nje in gradnja nadomestnih objektov po osnovni gradbeni liniji.

F2 MERILA
a) Vsebinska in arhitekturna prenova
Veritkalni gabariti: V1: Vmax =11 m; P+2

V2: Vmax = 8 m; P+1
Oblikovanje strehe: ravna streha z obvezno

poudarjeno atiko
Možni posegi: Proizvodne dejavnosti se lahko

nadaljujejo skladno z določili
19. člena tega odloka. Po
eventualni ukinitvi proizvodnih
procesov se v revitaliziranih
oziroma novih objektih lahko
umeščajo vse oblike centralnih
dejavnosti.

Če se investitor odloči za kvalitetno vsebinsko in arhitek-
turno prenovo objektov, načrtovalec upošteva gradbeno linijo
in gradbeno mejo revitalizacije ter gabarite opredeljene v gra-
fičnih prilogah. Objekti, ki niso zajeti v tlorisne gabarite preno-
ve, se odstranijo.

Triladijski objekt s stranskima ladjama (P+1) in srednjo
ladjo (P+2), je potrebno prenoviti – gabaritno poenotiti z viša-
njem na nivo srednje ladje ali nižanjem na nivo stranskih ladij
tako, da bo višinski gabarit celotnega objekta poenoten na nivo
P+2 oziroma P+1.

Etapnost posegov je določena v smeri od gradbene linije
do gradbene meje. Brežina se zazeleni in vzdržuje na podlagi
predložene hortikulturne zasnove.

K idejni zasnovi arhitekturne prenove mora podati sogla-
sje pristojna občinska strokovna služba.

b) Gradnja nadomestnega objekta
Veritkalni gabariti: Vmax =11 m; P+2
Oblikovanje strehe: ravna streha z obvezno

poudarjeno atiko
Možni posegi: V objektih se lahko umeščajo

vse oblike centralnih dejavnosti

Dovoljena je odstranitev obstoječe grajene strukture ter
gradnja nadomestnega objekta. Novogradnja se ravna po
osnovni gradbeni liniji in gradbeni meji.

Na podlagi geološke presoje je možno objekt delno vko-
pati v brežino in umestiti eventualno manjkajoča parkirišča pod
objekt.

Etapnost posegov je določena v smeri od gradbene linije
do gradbene meje. Brežina se zazeleni in vzdržuje na podlagi
predložene hortikulturne zasnove. Brežina se zazeleni in vzdr-
žuje na podlagi predložene hortikulturne zasnove.

K idejni zasnovi nadomestnega objekta mora podati so-
glasje pristojna občinska strokovna služba.

F3 TRGOVINA
Veritkalni gabariti: Vmax: 6 m, P
Oblikovanje strehe: ravna ali ločna streha

s poudarjeno atiko
Možni posegi: V objektih se lahko umeščajo

vse oblike centralnih dejavnosti.

Dovoljena je delna odstranitev in dozidava obstoječega
objekta do gradbene meje. Zaradi izpostavljenosti obvodne
linije objekta mestnemu tkivu, je potrebno posebno pozornost
nameniti oblikovanju fasad in obvodnega prostora. Zaradi po-
plavne ogroženosti tega območja je potrebno upoštevati ugo-
tovitve v idejnem projektu ureditve sotočja reke Mislinje s Su-
hadolnico (Vodnogospodarski biro Maribor d.d.; št. projekta
2211/99). Gradbeni posegi na varovalnem pasu vodotoka so
dovoljeni zgolj s soglasjem upravljalca in pridobitvijo ustrezne
koncesije za eventualno rabo tega prostora. Etapnost novo-
gradnje je določena v smeri od gradbene linije do gradbene
meje.

Dovoljena je odstranitev obstoječe grajene strukture ter
gradnja nadomestnega objekta. Novogradnja se ravna po
osnovni gradbeni liniji.

F4 TEHNIKA
Veritkalni gabariti: Vmax = 8 m (centralni vstop kot

rizalit objekta lahko dosega
Vmax =10 m); P

Oblikovanje strehe: ravna zelena streha
Možni posegi: Proizvodne dejavnosti se v

objektih lahko nadaljujejo
skladno z določili 19. člena tega
odloka. Na obstoječih grajenih
objektih so možni le sanacijski
posegi in adaptacije v smislu
izboljšanja okoljskih pogojev.

Po eventualni ukinitvi proizvodnih funkcij se v novih objek-
tih lahko umeščajo vse oblike centralnih dejavnosti. V tem
primeru se obstoječa grajena struktura odstrani. Novogradnja
se ravna po osnovni gradbeni liniji. Etapnost novogradnje je
določena v smeri od gradbene linije do gradbene meje. Prva
etapa mora zajeti centralni dostop s centralnega bulvarja k
objektu. Na podlagi geološke presoje je možno objekt delno
vkopati v brežino in umestiti eventualno manjkajoča parkirišča
pod objekt. Brežina se zazeleni in vzdržuje na podlagi predlo-
žene hortikulturne zasnove.

F5 ČRPALKA
Veritkalni gabariti: Vmax = 11,5 m; K+P+2
Oblikovanje strehe: enokapnica
Možni posegi: V objektih se lahko umeščajo

vse oblike centralnih dejavnosti.

Dovoljena je odstranitev obstoječe grajene strukture ter
gradnja nadomestnega objekta. Novogradnja se ravna po
osnovni gradbeni liniji. Zaradi izpostavljenosti obvodne linije
objekta mestnemu tkivu, je potrebno posebno pozornost na-
meniti oblikovanju fasad in obvodnega prostora. Zaradi poplav-
ne ogroženosti tega območja je potrebno upoštevati ugotovitve
v idejnem projektu ureditve sotočja reke Mislinje s Suhadolnico
(Vodnogospodarski biro Maribor d.d.; št. projekta 2211/99).
Gradbeni posegi na varovalnem pasu vodotoka so dovoljeni
zgolj s soglasjem upravljalca in pridobitvijo ustrezne koncesije
za morebitno rabo tega prostora.

Etapnost posegov je določena v smeri od gradbene linije
do gradbene meje.
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F6 PARK
Veritkalni gabariti: Vmax: = 13 m (variantno + 4m);

kletne garaže
Oblikovanje strehe: ravna streha (glavna masa

objekta); centralni del strehe
ločno)

Izraba:
Možni posegi: V objektih se lahko umeščajo

vse oblike centralnih dejavnosti.

Dovoljena je odstranitev obstoječe grajene strukture ter
gradnja nadomestnega objekta. Novogradnja se ravna po
osnovni gradbeni liniji.

Etapnost posegov je določena v smeri od gradbene linije
do gradbene meje.

IV. KONČNE DOLOČBE

21. člen
Prostorsko ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne

občine Slovenj Gradec,
– Upravni enoti Slovenj Gradec.

22. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlaja pristojna

urbanistična inšpekcija.

23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati vsa dolo-

čila odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za ureditvena
območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj
Gradec s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in
Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88), ki se nanašajo na ureditve-
no območje Ct1 – Vzhodni vstop 1.

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

Republike Slovenije.

Št. 00303-00002/2001
Slovenj Gradec, dne 15. maja 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2923. Odlok o ureditvenem načrtu Mestnega
pokopališča Slovenj Gradec

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in
44/97) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 29/99) je svet Mestne občine Slovenj
Gradec dne 31. 5. 2001 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu Mestnega pokopališča

Slovenj Gradec

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme UreditvenI načrt Mestnega

pokopališča Slovenj Gradec (v nadaljnjem besedilu: UN), ki ga

je izdelalo podjetje ARH DEKO, d.o.o. iz Slovenj Gradca,
Prečna ul. 3 pod projektno številko: 2/2000.

2. člen
Odlok o ureditvenem načrtu mestnega pokopališča Slo-

venj Gradec se sprejema zaradi razširitve obstoječega pokopa-
lišča, njegove sanacije in novih funkcionalno – vsebinskih po-
treb.

Na obravnavanem območju se izvaja pokopališka in po-
grebna dejavnost. Ta obsega: pogrebne storitve, storitve v
zvezi z upepeljevanjem in oddajanje prostorov za grobove v
najem in terciarne dejavnosti povezane z osnovno dejavnostjo.

Urejanje pokopališča obsega vzdrževanje, razdelitev na
posamezne zvrsti grobov, prekop grobov in opustitev pokopali-
šča.

3. člen
Območje novega pokopališča se navezuje na obstoječe

pokopališče, ga razširja ter ga enotno zaokroža. Pokopališče
je odmaknjeno od drugih objektov (Prikaz v kartografski prilogi
– karta št. 7).

4. člen
Ureditveni načrt Mestnega pokopališča Slovenj Gradec

vsebuje:
Tekstualni del:
– besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah ureditve-

nega načrta
– obrazložitev
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti z

obrazložitvijo pogojev.
Grafične priloge:
– Izsek iz sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine
Slovenj Gradec M = 1: 10000

– Območje urejanja M = 1: 2000
– Obstoječe stanje – topografski

načrt M = 1: 1000
– Značilnosti širšega prostora M = 1: 10000
– Značilnosti prostora M = 1: 2000
– Oblikovalska izhodišča M = 1: 1000
– Ureditvena situacija M = 1: 1000
– Ureditvena situacija M = 1: 500
– Hortikulturna ureditev M = 1: 500
– Pogledi/Prerezi M = 1: 500
– Prometna ureditev M = 1: 1000
– Programska zasnova komunalnih,

energetskih, in telekomunikacijskih
objektov in naprav M = 1: 1000

– Regulacijsko – količbeni načrt M = 1: 1000
– Razdelitev na pokopališčne

oddelke, grobna polja in grobove M = 1: 500
– Načrt za zaščito in reševanje

 – zaščitni ukrepi M = 1: 1000
– Etapnost izvajanja načrta M = 1: 1000

5. člen
Posegi v prostor morajo upoštevati regulacijske elemen-

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

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

– gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim
robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Dovoljeni so le manjši zamiki fasade (delov fasade) od gradbe-
ne linije. Objekt lahko presega gradbeno mejo ali linijo le s
funkcionalnimi elementi, ki bistveno ne vplivajo na oblikovni vtis
gradbene mase. To so nadstrešnice, nastopne stopnice, ve-
trolovi in podobno.
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– funkcionalna enota (F) je površina ene ali več parcel, za
katere veljajo enaka določila za posege v prostor.

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

– višina (V) je maksimalna višina objekta ali dela objekta.
– Pokopališčni oddelki (PO) so povzete površine (enote)

z različnimi vrstami grobov deljene na segmente (na obstoje-
čem pokopalšču je delitev na 4 osnovne oddelke: 1, 2, 3 in 4).
Delitev se vsebinsko navezuje na večje (osnovne, primarne)
poti.

– Grobna polja (GP) so površine z istimi vrstami grobov
(funkcionalne enote). Funkcionalno so ločeni s potmi. Na ob-
močju novega dela pokopališča se za vsako zvrst grobov dolo-
čijo oddelki ter določijo posebni kriteriji oblikovanja

Če regulacijski elementi ne določajo odmikov med posa-
meznimi objekti, veljajo naslednja pravila za odmike predvide-
nega objekta:

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

– minimalno toliko od parcelne meje, da je možna njego-
va normalna uporaba;

– minimalno toliko od parcelne meje, kot določajo požar-
novarstveni predpisi.

6. člen
Ureditveno območje obdelave Ureditvenega načrta Me-

stnega pokopališča Slovenj Gradec je območje ki predstavlja
celotni prostor, ki je v prostorskih sestavinah dolgoročnega in
srednjeročnega plana opredeljen za prostor, namenjen poko-
pališču.

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

7. člen
Območje urejanja Ureditvenega načrta Mestnega poko-

pališča Slovenj Gradec predstavlja obstoječi pokopališčni pro-
stor, prostor do republiške ceste I. razreda št. 227 na južni
strani (smer Kotlje na južni strani ter Podgorske ceste na vzho-
dni strani) in v enem segmentu republiške ceste III. razreda št.
696, (Podgorska cesta) s predvideno rekonstrukcijo priključka
na cesto I. razreda št. 227, reka Suhodolnica na zahodni strani
ter rob individualne stanovanjske soseske na severni strani.

Območje urejanja je prikazano v grafični prilogi (kartograf-
ski prikaz, list št. 1)

III. SKUPNA MERILA IN POGOJI

8. člen
Skupna merila in pogoji veljajo na celotnem območju

urejanja, če ni v posebnih merilih in pogojih določeno drugače.

9. člen
Merila in pogoji glede vrste posegov
Na celotnem območju so, razen če je v posebnih merilih

in pogojih določeno drugače, dovoljeni naslednji posegi:
– novogradnje: pokopališki objekti ter servisni prostori,
– dozidave ob obstoječi mrliški vežici,
– tekoča vzdrževalna dela,
– rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo stav-

bnega zemljišča,
– gradnja nadomestnih objektov,
– rekonstrukcije in adaptacije (funkcionalne izboljšave),
– gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, ener-

getike, prometa in zvez,
– spremembe namembnosti obstoječih objektov v okviru

osnovne namembnosti območja urejanja,
– vodnogospodarske ureditve, postavitev mikrourbane

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

ljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativ-

nim pogojem za novo dejavnost in če nova dejavnost ne pov-
zroča motenj v okolju.

10. člen
Namembnost objekta v predvideni širitvi na južni strani

mrliške vežice je definirana kot poslovitveni prostor. Na tem
prostoru niso dovoljeni drugi posegi, ki niso v direktni navezavi
na pogrebno svečanost.

11. člen
Začasni objekti in reklamna znamenja se lahko postavijo

na javnih površinah pred pokopališčem tako, da dopolnjujejo
javni prostor, da se prilagajajo njegovi ureditvi in ne ovirajo
komunalnih in prometnih objektov in naprav.

Postavitve reklamnih znamenj niso dovoljene ob vhodih v
pokopališče, in sicer v najmanjšem radiusu 50m od vhoda.

Začasni objekti (stojnice...) se izjemoma postavljajo za
potrebe pokopališke dejavnosti ali svečanosti na za to predvi-
denem prostoru.

Za postavitev teh objektov si mora investitor pridobiti so-
glasje pristojne občinske strokovne službe in vzdrževalca po-
kopališča.

Reklamnih znamenj in stojnic ni dovoljeno postaviti zno-
traj pokopališča.

Informacijske table znotraj pokopališča so dovoljene le za
potrebe označevanja pokopališča. Predvidena lokacija infor-
macijskih tabel je ob južnem vhodu na pokopališče in vzho-
dnem vhodu (ob mrliški vežici).

12. člen
Merila in pogoji za oblikovanje novogradenj
Vsi posegi naj upoštevajo naravne značilnosti prostora in

jih vključijo pri nadaljnji izvedbi.
Posebej je potrebno upoštevati naslednje vedutne osi:
Referenčna Os 1:
Cerkev sv. Pankracija nad Starim ţrgom – cerkev sv.

Radegunde (Stari trg) – Kapelica Pokopališče
Referenčna Os 2 in Referenčna Os 3:
Pokopališče – Uršlja Gora.
Referenčna Os 4:
Pokopališče – Colatio
Referenčna Os 1:
Vedutno os pokopališče – cerkev sv. Pankracija nad Sta-

rim ţrgom – cerkev sv. Radegunde (Stari trg) se naj upošteva
pri postavitvi in oblikovanju sakralnega prostora (kapelice in
kostnice) ter pomnika padlim.

Referenčna Os 2:
Pokopališče – Uršlja Gora.
Vedutno os pokopališče – Uršlja Gora naj se upošteva pri

oblikovanju poslovitvenega prostora in eventualno katafalka
(znotraj poslovitvene dvorane), ter za pogrebne svečanosti. Ta
os naj služi kot navezava na osrednji prostor novega dela poko-
pališča. Ob tej osi naj se predvidi “Aleja velikanov” – postavitev
spomenikov zaslužnim osebam v zgodovini Slovenj Gradca.

Referenčna Os 3:
Pokopališče – Uršlja Gora.
Pri načrtovanju zunanjih površin na severni strani pokopa-

lišča (severno parkirišče, severna ploščad, poti, navezave) naj
se upošteva vedutno os v smeri Uršlje Gore.

Referenčna Os 4:
Pokopališče – Colatio
Vedutno os pokopališče – Colatio (gradbena linija X4) naj

se upošteva pri oblikovanju osrednje poti vzhod–zahod kot
naravne ločnice starega in novega dela pokopališča ter ob
osrednji mikroambientalni postavitvi vodne bariere.

Posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju zunanje
ureditve in tistih fasad pokopališča, ki mejijo s prometnico
(vzhodna in južna fasada), katere prehajajo v zelene površine
(zahodna fasada obzidja) ali so v neposredni bližini roba graje-
ne strukture (severna fasada pokopališča).
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13. člen
Ureditveni in hortikulturni načrti morajo biti sestavni del

gradbene dokumentacije. Upoštevati morajo hortikulturne smer-
nice tega ureditvenega načrta.

Primarne osi se navezujejo na obstoječe pokopališče.
Sekundarne osi smiselno zaokrožujejo osnovne poteze

poti (“aleja velikanov” – poslovitveni prostor – osrednji prostor
pokopališča – kapelica).

Zelene bariere
Naloga ostalih zelenih površin znotraj pokopališča je čle-

nitev posameznih grobnih polj. Členitve se pojavljajo v treh
oblikah:

– kot prosto postavljena drevesa,
– strižene žive meje
– travnate površine.
Pred pridobitvijo upravnih dovoljenj se načrti predložijo na

vpogled in soglasje pristojni občinski strokovni službi.

14. člen
Komunalni, energetski objekti (črpališče, transformatorji,

plinske postaje …) ter objekti prometa in zvez se lahko locirajo
v novogradnjah oziroma predvidijo pri rekonstrukcijah. Če so
grajeni na odprtem prostoru, morajo biti postavljeni kar se da
nevpadljivo in oblikovno usklajeno z obstoječimi in predvideni-
mi sosednjimi objekti.

15. člen
Merila in pogoji za določanje gradbenih parcel in funk-

cionalnih zemljišč
Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih

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

munalnih vodov in druge omejitve rabe prostora,
– lokacijo in vsebinsko členitev grobnih polj,
– urbanistične zahteve (dostopi, intervencijske poti, miru-

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

ga vrednosti 0,40.

16. člen
Evidenca posegov v prostor
Po vseh zaključenih posegih v prostor izvajalec na tehnič-

nem pregledu preda ažurirano geodetsko stanje. Geodetska
situacija (fizična in v vektorizirani obliki ustreznega formata) se
preda pristojni občinski službi in soglasodajalcem.

17. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje
Javne prometnice so odseki cest označeni s:
– C1 – republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek Pod-

gorske ceste – priključek severnega parkirišča),
– C2 – republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek vzho-

dnega vhoda v pokopališče),
– C3 – sedanje križišče republiške ceste I. razreda št.

227 in republiške ceste III. Razreda št. 696 (priključka Pod-
gorske ceste na Koteljsko cesto – obstoječe križišče),

– C4 – novo križišče republiške ceste I. razreda št. 227
in republiške ceste III. Razreda št. 696 (novega priključka
Podgorske ceste z Koteljsko, južnega parkirišča na Podgorsko
cesto),

– C5 – most – povezava zahodnega dela pokopališča
preko Suhodolnice,

– C6 – pešpot (pešpot in kolesarska pot Pokopališče –
Colatio – Mestno jedro) in

– C7 – pešpot ob Suhodolnici(peš promet stanovanjsko
naselje pokopališče – ob desni strani Suhodolnice).

Notranje komunikacije pokopališča se funkcionalno nave-
zujejo na notranjo dispozicijo pokopališča.

Prečni profil rekonstruirane javne prometnice C1-
republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek Podgorske

ceste – priključek severnega parkirišča):
Novi priključek parkirišča na cesto
– cestišče za dvosmerni promet,
– parkingi kot segment – priključek na cesto,
– enostranski hodnik za pešce,
– dvostranski hodnik za pešce.
Prečni profil rekonstruirane prometnice C2,
– republiška cesta I. razreda št. 227 (odsek vzhodnega

vhoda v pokopališče).
Priključek rekonstruiranega parkirišča
– dvosmerna cesta z priključkom na obojestranske par-

kinge v vzdolžni smeri ceste,
– vzdolž navedenega odseka ceste je že delno realiziran

segment priključka (pred objektom mrliške vežice),
– enostranski hodnik za pešce,
– urejena prečkanja vozišča ob sedanjem urejenem vho-

du v pokopališče.
Prečni profil rekonstruirane prometnice C3
sedanje križišče republiške ceste I. razreda št. 227 in

republiške ceste III. razreda št. 696 (priključka Podgorske
ceste na Koteljsko cesto – obstoječe križišče) – ovinek:

– cestišče za dvosmerni promet,
– enostranski hodnik za pešce in pešpot ob pokopališču,
– urejena prečkanja vozišča ob novopredvidenem osred-

njem parkirišču.
Prečni profil novega križišča C4
– novo križišče republiške ceste I, razreda št. 227 in repu-

bliške ceste III. Razreda št. 696 (novega priključka Podgorske
ceste z Koteljsko, južnega parkirišča na Podgorsko cesto),

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

– enostranski hodnik za pešce.
Prečni profil nove povezave dveh bregov C5
– most – povezava zahodnega dela pokopališča preko

Suhodolnice za potrebe peš prometa se navezuje na vertikalne
komunikacije (stopnice) do vhoda na pokopališče,

– potrebno je upoštevati Referenčno Os 1 (os pokopali-
šče – cerkev sv. Pankracija nad Starim trgom).

Prečni profil novega križišča C6
– pešpot (pešpot in kolesarska pot Pokopališče – Colatio

– Mestno jedro) združuje tri poti.
– hodnik za pešce in kolesarska steza v smeri mestnega

jedra in v smeri Colatio.
Prečni profil novega križišča C7
– pešpot ob Suhodolnici (peš promet stanovanjsko nase-

lje pokopališče – ob desni strani Suhodolnice).
– hodnik za pešce ob robu stanovanjske soseske do

roba brežine reke Suhodolnice.

18. člen
Pri vseh novogradnjah ali spremembah namembnosti je

potrebno zagotoviti zadostno število parkirnih prostorov v okvi-
ru funkcionalnega zemljišča uporabnika. Deficit potrebnih par-
kirnih površin in še posebej ob specifičnih konicah (ob dnevu
mrtvih…) je potrebno nadomestiti tudi na za to predvidenem
rezervatu (P3 – list št. 10).

Vsa parkirišča morajo biti realizirana sočasno z načrtova-
nim gradbenim posegom. Pri načrtovanju parkirišča je potre-
bno vključiti hortikulturno ureditev tudi manjših površin (“zelena
parkirišča“). Izjema je le parkirni rezervat (parkirni rezervat P3 –
list št. 3).

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

19. člen
Komunalno, enregetsko urejanje, telekomunikacije in mi-

krourbana oprema
a) Kanalizacija
Predvideni objekti bodo priključeni na obstoječo kanaliza-

cijo v skladu s projektom generalnega koncepta zbiranja, od-
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vodnjavanja in čiščenja odpadnih voda Mestne občine Slovenj
Gradec.

Fekalne odpadne vode in primerno predčiščene tehnolo-
ške odpadne vode je potrebno voditi v javno kanalizacijo. Pri-
ključitev na javno kanalizacijo je obvezna.

Celoten kanalizacijski sistem mora biti zgrajen v ločenem
sistemu (fekalne vode ločene od meteornih vod). Kanalizacija
mora biti zgrajena vodotesno.

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

V meteorno kanalizacijo lahko neposredno odtekajo le
čiste padavinske vode. Padavinske vode iz manipulativnih, pro-
metnih in parkirnih površin pa se morajo voditi v meteorno
kanalizacijo preko lovilcev olj in usedalnikov.

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

b) Vodovod
Območje pokopališča je priključeno na javno vodovodno

omrežje. Vodovodno omrežje je treba načrtovati in dimenzioni-
rati tako, da bo:

– omogočeno neposredno priključevanje potrošnikov v
skladu s predpisi,

– zagotavljalo požarno zaščito skladno z veljavnimi pred-
pisi,

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

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

veljavnim občinskim odlokom. Urejene ploščadi in posode za
komunalne odpadke (komunalne in ločeno zbrane odpadke)
morajo biti dobro dostopne za dostavni promet in za pešce,
dobro osvetljene in ne smejo skupaj s posodami za odpadke
(kontejnerji) predstavljati oviro za preglednost prometa. Okvir-
no je na območju pokopališča predvideno 5 kontejnerskih
mest, ki so večinoma dostopna na zunanji strani obzidja za
dostavni promet.

Posode za komunalne odpadke za poslovne objekte, tr-
govine in druge lokale naj bodo locirane v objektih oziroma
bližini le-teh. Pri lociranju in načrtovanju zbirališč odpadkov je
potrebno upoštevati vedutne značilnosti območja (na izpostav-
ljenih legah je nujno predvideti zeleno bariero ali drug primeren
način umestitve).

d) Plin
Oskrbo območja urejanja z zemeljskim plinom zagotavlja

mestno plinovodno omrežje. Pristojna javna gospodarska druž-
ba mestne občine mora za napajanje objektov izdelati program-
ske rešitve oziroma pogoje priključitve za vsak objekt oziroma
funkcionalno enoto.

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

sformatorske postaje v nepostredni bližini (severna stran poko-
pališča).

Za vzpostavitev vseh predvidenih vsebin v območju ureja-
nja bo potrebno zgraditi dodatne transformatorske postaje na
podlagi programsko-tehničnih pogojev upravljalca.

f) Javna razsvetljava
Na vseh javnih in internih prometnicah ter območjih miru-

jočega prometa se postavi javna razsvetljava, ki se izvede soča-
sno z gradnjo objektov. Javna razsvetljava mora biti izvedena s

tipskimi elementi in oblikovno poenotena na celotnem obmo-
čju. Elementi javne razsvetljave naj bodo sestavni del elabora-
ta. Pred izbiro in postavitvijo javne razsvetljave mora izvajalec
pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

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

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

20. člen
Mikrourbana oprema
Načelo enotne izbire in postavitve velja tudi za mikrourba-

no opremo (koši za smeti, klopi na zelenicah, ekološki otoki
ipd.) in je predmet pokopališkega reda.

Znamenja (križ...), vodna os, voda na pokopališču, fonta-
na pred vhodom na vzhodni strani obzidja, most, interna razs-
vetljava, ozvočenje poslovitvenega prostora in ostali elementi
mikrourbane opreme so predmet posebnega izvedbenega pro-
jekta. Pred izbiro in postavitvijo komunalne opreme mora izva-
jalec pridobiti soglasje pristojne občinske službe.

21. člen
Zaščitni ukrepi
Novi posegi morajo biti izvedeni tako, da se ne ogroža

individualna in kolektivna varnost občanov in materialnih dobrin
ter narave.

Za potrebe zaščitnih ukrepov (v slučaju naravnih nesreč,
epidemije...) je predviden rezervat za grobišča. Rezervat se
uporablja kot parkovna površina.

Za celotno okolje je predvideno hidrantno omrežje.

22. člen
Merila in pogoji za varovanje okolja
a) Splošno
Pred posegom v prostor, ki bi imel kakršenkoli vpliv na

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

Na območju Ureditvenega načrta Mestnega pokopališča
Slovenj Gradec ni dovoljeno umeščati dejavnosti z emisijski-
mi učinki. Nove dejavnosti, novogradnje in drugi posegi v
prostor so dovoljeni le, če se bo z njihovo realizacijo izboljša-
lo obstoječe stanje. Vse obstoječe dejavnosti, ki povzročajo
prekomerno onesnaževanje zraka, vode, tal in hrup je potre-
bno sanirati oziroma, kolikor to ni možno, jih je potrebno
opustiti.

Za vsak poseg v prostor, kjer bi prišlo do negativnih
vplivov na okolje, mora investitor v skladu z veljavno zakonoda-
jo pred izdelavo lokacijske dokumentacije pridobiti strokovno
oceno oziroma celovito poročilo o vplivih na okolje. Pred izdajo
dovoljenja za tak poseg v prostor, je potrebno predložiti projek-
tno dokumentacijo pristojni službi Mestne občine Slovenj Gra-
dec v soglasje.

b) Varstvo voda
Območje se nahaja v neposredni bližini Podgorske ceste,

meteorne vode so speljane prek ustrezno dimenzioniranih lovil-
cev olj in maščob in usedalnikov in tečejo po ustreznem kanalu
neposredno v vodotok. Na mestih izpusta meteorne kanalizaci-
je v vodotok mora biti omogočen odvzem vzorcev vode za
analizo kakovosti.

Pred zasipom novozgrajene ali rekonstruirane kanalizaci-
je, mora biti izvršen preizkus vodotesnosti, ki ga izvede podje-
tje, ki ima koncesijo za to dejavnost.

c) Varstvo zraka
Ob pozidavi objektov na območju pokopališča je za ogre-

vanje objektov predvidena priključitev na mestni plin v skladu s
pogoji upravljalca in v skladu z ustreznim občinskim odlokom.

Nove dejavnosti ne smejo prekoračevati predpisanih emi-
sijskih vrednosti, prav tako ne sme prihajati do neprijetnih
vonjav, ki bi moteče vplivale na ljudi.
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d) Hrup
Za vsak poseg v prostor, ki predstavlja potencialni vir

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

V ureditvenem območju velja – na podlagi pretežne na-
menske rabe – pokopališče – II. stopnja varstva pred hrupom.
Načrtovalec posega v prostor mora upoštevati, da se lahko na
mejnem območju s Koteljsko cesto pojavijo prekoračitve hrupa
v primeru intenzivnega prometa. Iz tega razloga je potrebno
predvideno obzidje načrtovati tako, da bo obremenitev poko-
pališča s hrupom minimalna.

e) Tla
Na lokaciji bivše deponije je potrebno izvesti sanacijo tal.

Potrebno je izdelati načrt sanacije le-tega dela.

IV. POSEBNA MERILA IN POGOJI PO FUNKCIONALNIH
ENOTAH

23. člen
Celotno ureditveno območje je zaradi posebnosti pri po-

segih v obstoječo pokopališčno strukturo in načrtovane vsebin-
ske in oblikovalske posege razdeljeno na štiri funkcionalne
sklope:

– pokopališčno arhitekturo in infrastrukturo;
– grobna polja, in grobove;
– grobna znamenja, pomniki in spomeniki;
– zelene površine.
Zaradi vedutne izpostavljenosti območja ter njegovih me-

stotvornih značilnosti mora investitor pred izdelavo lokacijske
dokumentacije za območje funkcionalne enote pridobiti celo-
stno urbanistično-arhitektonsko rešitev ter pozitivno mnenje
pristojne občinske službe.

24. člen
Pokopališka arhitektura in infrastruktura
1.0. Oblikovanje obzidja
Vertikalni gabariti: V max. = 3,50m
Oblikovanje strehe: zaščita s klasičnim materialom;
Širina zida: dmax. = 0,70m
Možni posegi: Del obzidja je predviden za grobna polja,

in sicer:
O1, O2,O3 in O4 – dvojni grobovi, grobnice in
O5 – žarni zid.
Na določenih delih obzidja se pojavljajo arhitekturni pou-

darki in preboji, ki jih obrvnavamo kot specifičnosti obzidja.
Zid je predviden na gradbenih linijah:
Severni del:
gradbena linija X7
(med gradbenima linijama Y2 do Y14);
Vzhodni del:
gradbena linija Y14
(med gradbenima linijama X7 do X4);
gradbena linija Y10
(med gradbenima linijama X2 do izhodiščne osi X);
Južni del:
izhodiščna gradbena os X
(med gradbenima linijama Y2 do Y10);
gradbena linija x 8
(med gradbenima linijama Y2 do Y1);
zahodni del:
gradbena linija Y1
(med gradbenima linijama X8 do X2);
gradbena linija Y2
(med gradbenima linijama X2 do X7);
Specifičnosti obzidja:
Prehod obzidja na jugozahodni strani
Na gradbeni liniji Y1 (od gradbene linije X8 do stičišča z

gradbeno linijo X2, osjo pokopališče Colatio) se zid izvede v

vogalu do max. dolžine 8m. Na ostali dolžini zida ni dovoljeno
postaviti. Predvidena je izdelava škarpe in nasutja ter zasaditev
s pokrovnimi rastlinami.

Portik, kolonade
Portik (kolonade) se izvedejo na gradbeni liniji Y2 med

gradbenima linijama X2 ter izhodiščno gradbeno osjo X.
Oblikovanje arhitekturnih elementov v obzidju
Na obzidju se pojavljajo objekti, vhodi in preboji.

25. člen
Objekti
GMOb. (obstoječi objekt)
Gradbena meja – obstoječa
Gradbena meja obstoječega objekta mrliške vežice je

definirana z obstoječim volumnom objekta.
Možni posegi: Na pokritem prostoru sedanjega poslovi-

tvenega prostora je možno objekt funkcionalno vsebinsko zao-
krožiti.

Možne dejavnosti:
mirovalnice;
čajne kuhinje;
prostor za sorodstvo;
prostor za odlaganje vencev;
sanitarije;
pisarna za uslužbenca;
sprejem mrličev;
hladilnica;
soba za delavce pokopališča;
kotlovnica;
cvetličarna;
bife;
garažiranje vozil.
Merila in pogoji za oblikovanje poslovitvene dvorane
GM1. (poslovitvena dvorana)
Vertikalni gabariti:
V1 max. = višina obstoječega objekta
V2 max. = 4m ±1 m
Gabariti: Max.: 28,40m x 17,15m, R =24,01m (vodna

os) – glej grafični predlog
Oblikovanje strehe:
– V1: klasično, kot na obstoječem objektu – simetrična

dvokapnica; bitumenska skodla
– V2: ravna streha z minim. naklonom;
Možni posegi: Ob projektiranju poslovitvenega objekta

naj se upošteva referenčna os 3 – Vedutna os na Uršljo goro
(katafalk) ter vizualna korelacija s pomnikom (GM4) na južnem
delu obzidja.

Zahodna stena poslovitvenega objekta (veduta nad Uršljo
Goro) naj se predvidi v montažno – demontažni stekleni izvedbi.

Objekt je potrebno oblikovno uskladiti z amfiteatralnim
poslovitvenim prostorom.

Merila in pogoji za oblikovanje južnega vhoda
GM2. (južni vhod v obzidju)
Gabariti: Max.: 18m x 12,46m (os – gradbena linija Y8) –

glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V max. = 5m ±1m
Oblikovanje strehe:
– klasično – simetrična dvokapnica;
Možni posegi: Fasada na južni steni naj se uskladi z

obzidjem.
Možne dejavnosti:
Predvideni servisni prostori za potrebe pokopališča;
cvetličarna;
bife;
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Merila in pogoji za oblikovanje kapelice
GM3. (kostnica, kapelica)
Gabariti: Max.: 20,70m x 12,73m (os – gradbena linija

X1 in Y2) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 7m ± 0,50m
V2 max. = 8m ± 1m
Oblikovanje strehe: dvokapnica;
Možni posegi: Objekt naj upošteva stike portika – kolo-

nad kot arhitekturne prehode v odprti prostor.
Fasada objekta in kolonad naj se izvede istočasno.
Možne dejavnosti: kapelica, kostnica.
Merila in pogoji za oblikovanje pomnika
GM4. (pomnik padlim)
Gabariti: Max.: 8m x 8m (os – gradbena linija Y3, izhodi-

ščna gradbena os X ter referenčna os 3) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 6m ± 1m
Oblikovanje strehe: dvokapnica;
Možni posegi: Pomnik naj upošteva vedutno os pokopali-

šče – Uršlja Gora (referenčna os 3) ter korelacijo (vedutno) s
poslovitvenim objektom.

Možne dejavnosti: pomnik

26. člen
Merila in pogoji za oblikovanje vhodov
GM5. (severozahodni vhod)
Gabariti: Max.: 10m x 10m (os – gradbena linija Y2,

gradbena linija X7) – glej grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m ±1m
Oblikovanje strehe: možno pokritje
Možni posegi: Severozahodni vhod naj upošteva lokacijo

in pristopne poti k pokopališču.
GM6. (zahodni vhod)
Gabariti: Max.: 10m x 10m (os – gradbena linija Y2,

gradbena linija X2 – referenčne osi Colatio) – glej grafični
predlog

Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m ±1m
Oblikovanje strehe: možno pokritje
Možni posegi: V osi zahodnega vhoda (v osi gradbene

linije X2 – referenčne osi Colatio) je speljana vodna os. Vhod
naj se načrtuje kot vedutno križišče.

GM7. (servisni vhod)
Gabariti: Max.: 10m x 10m (os – gradbena linija Y2,

izhodiščna gradbena linija X, ter gradbene linije X8) – glej
grafični predlog

Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m ±1m
Oblikovanje strehe: možno pokritje
Možni posegi: Jugozahodni vhod naj upošteva lokacijo in

pristopne poti k pokopališču.
Merila in pogoji za oblikovanje vhoda pri mrliški vežici
GM8. (vzhodni vhod)
Gabariti: Max.: 8m x 8m (os – gradbena linija Y10) – glej

grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m ±1m
Oblikovanje strehe: možno delno pokritje
Možni posegi: Vhod sledi arhitekturni logiki poudarkov v

obzidju. Oblikovanje vhoda naj upošteva pomembnost (hierar-
hijo) vhodov na pokopališče.

Merila in pogoji za oblikovanje zaključka obzidja ob ob-
stoječem vhodu pri vežici

GM9. (vzhodni, obstoječi vhod)
Gabariti: Max.: 8m x 7,58m (os – gradbena linija Y10,

gradbena linija Y14 – glej grafični predlog

Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 5m ±1m
Oblikovanje strehe: možno delno pokritje
Možni posegi: Vzhodni vhod je lociran ob obstoječem

pokritem poslovitvenem prostoru. Pri načrtovanju vhoda naj se
funkcionalno – vsebinsko zaokroži in uskladi z arhitekturo pred-
videnega kompleksa. Celotni poseg vhoda naj bo sestavni del
reševanja posega poslovitvenega objekta in rekonstrukcije ob-
stoječega pokritega poslovilnega prostora (naj se obravnava
kot integralna celota).

Obstoječi vhod na gradbeni liniji X6 naj se prenovi in
uskladi z novim obzidjem.

27. člen
Preboji
GM10. (prostor za kontejnerje za smeti)
Gabariti: Max.: 8m x 4m
Severni del
(os – gradbena linija X7 in gradbena linija Y12; gradbena

linija X7 in gradbena linija Y13)
Južni del
(os – izhodiščna gradbena linija X in gradbena linija Y6;

izhodiščna gradbena linija X in gradbena linija Y9)
Zahodni del
(os – gradbena linija Y2 in os gradbena linije X5) – glej

grafični predlog
Vertikalni gabariti:
V1 max. slemena = 4m ±1m
Oblikovanje strehe: možno delno pokritje
Možni posegi: Prostor za kontejnerje je dostopen za upo-

rabnike z notranje strani pokopališča. Dostavni promet je predvi-
den na zunanji strani pokopališča. Izjema je le na zahodni strani,
kjer je predvidena namestitev manjše posode za odpadke.

Pri oblikovanju dostavnih vhodov je potrebno oblikovati
vhod za dostavo tako, da bo odpiranje vhodov omogočeno le
servisni službi. Dostop do kontejnerjev naj bo primerno ozna-
čen in pred vhodom naj se izvede paravanska stena.

Paravanska stena
Vertikalni gabariti: V max. = 2,5m ±1m

28. člen
Pokopališki oddelki
Obstoječe pokopališče – sanacija
Obstoječe pokopališče je razdeljeno na štiri oddelke –

sklope: 1, 2, 3 in 4. Med oddelki je speljana osnovna (primar-
na) komunikacija.

Vsak sklop je razdeljen po grobnih poljih, ki tvori zaključe-
ne celote, in sicer

1 A, 1B, 1C in 1D
2 A, 2B, 2C in 2D

3 A, 3B, 3C in 3D
4 A, 4B, 4C in 4D.
Znotraj pokopališčnih oddelkov ni jasne ločitve grobnih

polj.
Novi del pokopališča
Novi del pokopališča se logično nadaljuje z označeva-

njem pokopališčnih oddelkov (nadaljevanje s številkami).
Novi del pokopališča je razdeljen na tri oddelke:
– 5, 6 in O (obzidje).
– Segment 5 ima 7 grobnih polj
– Segment 6 ima 6 grobnih polj
– Segment O ima 5 grobnih polj.
Na novem delu pokopališča je prostor grobnih polj deljen

na:
– klasične grobove in
– žarni pokop.
Klasični pokopi so nameščeni na pretežno vzhodni strani,

medtem ko so žarni pokopi pretežno na zahodni strani.
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29. člen
Grobna polja, grobovi

ODDELEK 5
Gr. polje Vrsta groba Št. grobov
5a OSAMELCI 24
5B RAZTROSITEV PEPELA
5C1 ŽARNI AMFITEAT. GR. 125
5C2 ŽARNI AMFITEAT. 140
5D ŽARNI GROBOVI 240
5E1 DVOJNI GROBOVI 42
5E1 DVOJNI GROBOVI 34
5F ENOJNI KOMB. GROBOVI 52
5G DVOJNI GR. (POMEMB. OBČ.) 26

ODDELEK 6
6A ŽAR. PARKOVNI GROBOVI 47
6B OTROŠKI GROBOVI 69
6C1 ANONIMNI GROBOVI 14
6C2 ANON. ŽARNI GROBOVI 55
6D ŽARNI GROBOVI 232
6E1 GROBIŠČA/REZERVAT 77
6E2 GROBIŠČA/REZERVAT 48
6F ENOJNI GROBOVI 166

ODDELEK O /OBZIDJE/
O1 DVOJNI GR. V OBZIDJU 37
O1 GROBNICE VOBZIDJU 13
O2 DVOJNI GR. V OBZIDJU 34
O2 GROBNICE VOBZIDJU 9
O3 DVOJNI GR. V OBZIDJU 6
O3 GROBNICE VOBZIDJU 3
O4 DVOJNI GR. V OBZIDJU 17
O4 GROBNICE VOBZIDJU 4
O5 ŽARNI ZID 264

30. člen
Merila in pogoji za grobna polja
5A – osamelci
Prostor za osamelce obkrožajo tri gradbene linije, in si-

cer:
Gradbena linija X1 na jugu, gradbena linija Y1 na zahodu

in referenčna os1.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 24 gro-

bov.
Osamelci predstavljajo zatravljeno površino z možnostjo

klasičnega in žarnega pokopa.
Za osamelce je določen enotni nagrobnik. Dimenzije,

barve in oblika nagrobnikov naj bo usklajena s pokopališčnim
redom.

Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo
40 x 40 cm.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
5B – raztrositev pepela
Prostor za raztrositev pepela je umeščen med gradbeno

linijo Y2 (kolonadami), referenčno osjo1 na severni strani in
gradbeno linijo X2 (referenčna os Colatio) na severni strani.

5C1,5C2 – amfiteatralni žarni grobovi
Amfiteatralne žarne grobove obkrožajo štiri gradbene lini-

je in sicer:
gradbena linija X2 (referenčna os Colatio) na severu, grad-

bena linija X1 na jugu, gradbena linija Y2 na zahodu in gradbe-
na linija Y4 na vzhodu.

Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 265 grobov
(5C1 =125, 5c2 =140).

Amfiteatralni grobovi predstavljajo zatravljeno površino z
žarnim pokopom.

Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je
utrjena in zatravljena.

Za amfiteatralne žarne grobove je določen enotni nagro-
bnik maksimalne višine 1m.

Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo
50% grobne površine.

Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov naj bo usklajena s
pokopališčnim redom.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi izven zelenice.
5D – žarni grobovi
Žarne grobove obkrožajo štiri gradbene linije in sicer:
Gradbena linija X2 na severu, gradbena linija X1 na jugu,

gradbena linija Y4 na zahodu in gradbena linija Y6 na vzhodu.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 240 gro-

bov.
Žarni grobovi predstavljajo utrjeno površino z žarnim po-

kopom.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je

utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen s striženo živo mejo do

max. višine 1m.
Obod grobnega polja je zasajen s striženo živo mejo do

max. višine 1,30m.
Za žarne grobove je določen enotni nagrobnik maksimal-

ne višine 0,80m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo grobne

površine.
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov naj bo usklajena s

pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
5E1,5E2 – dvojni grobovi
Dvojne grobove obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
Gradbena linija X2 na severu, gradbena linija X1 na jugu,

gradbena linija Y6 na zahodu in gradbena linija Y9 na vzhodu.
Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 76 grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-

bno polje.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je

utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Obod grobnega polja na severni strani (gradbena linija

X2) je zasajen s striženo živo mejo do max. višine 1,30m.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksi-

malne višine 1 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50%

grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan
travnati prostor.

Grobna plošča
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče

naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
5F – enojni kombinirani grobovi
Enojne grobove obkrožajo poslovitvena ploščad, tri grad-

bene linije, in sicer:
gradbena linija X2 na severu, gradbena linija Y9 na zaho-

du in referenčna os 3.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 52 radial-

no postavljenih grobov.
Enojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-

bno polje.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je

utrjena in zatravljena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Obod grobnega polja na severni strani (gradbena linija

X2) je zasajen z striženo živo mejo do max. višine 1,30m.
Obod grobnega polja na referenčni osi 3 je zasajen s

striženo živo mejo (strižene žive meje kot kulisa) do max. višine
1,80 m.

Za enojne grobove je določen nagrobnik enotne maksi-
malne višine 1 m.

Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50%
grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan
travnati prostor.

Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče
naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
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Na južnem delu prostora, pred striženimi živimi mejami
kot kulisa (referenčna os 3), je predvidena postavitev “ aleje
velikanov “ – točkovna postavitev spomenikov. Spomeniki so
nameščeni na vsaki strani poti, na enakem razmaku.

Višina spomenika: do 2m.
5G – dvojni grobovi / pokop pomembnih občanov
Dvojne grobove obkrožajo poslovitvena ploščad in tri grad-

bene linije:
Gradbena linija X2 na severu, gradbena linija X1 na jugu

in gradbena linija Y13 na zahodni strani.
Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 26 radial-

no postavljenih grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-

bno polje.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je

utrjena in zatravljena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Obod grobnega polja na Referenčni Osi 3 je zasajen s

striženo živo mejo (strižene žive meje kot kulisa) do max. višine
1,80 m.

Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksi-
malne višine 1 m.

Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50%
grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan
travnati prostor.

Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče
naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.

Na severnem delu prostora, pred striženimi živimi mejami
kot kulisa (referenčna os 3), je predvidena postavitev  “aleje
velikanov“ – točkovna postavitev spomenikov. Spomeniki so
nameščeni na vsaki strani poti, na enakem razmaku.

Višina spomenika: do 2m.
ODDELEK 6
6A – žarni parkovni grobovi
Žarni parkovni grobovi so obkroženi s štirimi gradbenimi

linijami, in sicer:
gradbena linija X1na severu, gradbena linija X (referenčna

gradbena os) na jugu, gradbena linija Y1 na zahodu in gradbe-
na linija Y2 na vzhodu.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 47 gro-
bov.

Žarni parkovni grobovi predstavljajo zatravljeno površino z
žarnim pokopom.

Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je
utrjena in zatravljena.

Za žarne parkovne grobove ni predviden nagrobnik.
Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo

40 x 40 cm.
Dimenzije, barve in oblika grobne plošče naj bodo uskla-

jene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi
6B – otroški grobovi
Otroški grobovi so obkroženi z anonimnimi grobovi na

vzhodni strani in tremi gradbenimi linijami: gradbena linija X1 na
severu, gradbena linija X (referenčna gradbena os) na jugu,
gradbena linija Y1 na zahodu in gradbena linija Y2 na vzhodu.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 69 radial-
no postavljenih otroških grobov.

Otroški grobovi predstavljajo zatravljeno površino z žar-
nim ali klasičnim pokopom.

Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je
utrjena in zatravljena.

Za otroške grobove je predviden nagrobnik enotne mak-
simalne višine 1m in minimalne višine 0,80 m. Dovoljeni so tudi
grobovi brez nagrobnikov (samo grobna plošča).

Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo 40
x 40 cm.

Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče
naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
6C1,C2 anonimni grobovi

Žarni anonimni grobovi so obkroženi s štirimi gradbenimi
linijami (gradbena linija X1na severu, gradbena linija X (izhodi-
ščna gradbena os X) na jugu, gradbena linija Y2 na zahodu in
gradbena linija Y4 na vzhodu) in otroškimi grobovi.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 69 radial-
no postavljenih žarnih grobov.

Anonimni žarni grobovi predstavljajo zatravljeno površino
z žarnim pokopom.

Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je
utrjena in zatravljena.

Za anonimne žarne grobove ni predviden nagrobnik.
Velikost grobne plošče je definirana z max. velikostjo 40

x 40 cm. Dovoljeni so tudi grobovi brez grobne plošče.
Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov oziroma grobne plo-

šče naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi
6D – žarni grobovi
Žarne grobove obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena linija X

na jugu, gradbena linija Y4 na zahodu in gradbena linija Y6 na
vzhodu.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 232 žar-
nih grobov.

Žarni grobovi predstavljajo utrjeno površino z žarnim po-
kopom.

Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je
utrjena.

Prostor med grobovi je zasajen s striženo živo mejo do
max. višine 1m.

Obod grobnega polja je zasajen s striženo živo mejo do
max. višine 1,30m.

Za žarne grobove je določen enotni nagrobnik maksimal-
ne višine 0,80m.

Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo grobne
površine.

Dimenzije, barve, oblika nagrobnikov in grobne plošče
naj bodo usklajene s pokopališčnim redom.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi
6E1,6E2 – grobišča
Grobišča predstavljajo rezervat grobov za potrebe zaščit-

nih ukrepov (v slučaju nesreč, epidemije... ipd.). Grobišča so
načrtovana kot enojni klasični grobovi.

Grobišča obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
6E1-Gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena

linija X na jugu, gradbena linija Y6 na zahodu in gradbena linija
Y7 na vzhodu.

6E2-Gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena
linija X na jugu, gradbena linija Y8 na zahodu in gradbena linija
Y9 na vzhodu.

Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 125 grobov
(6E1-77,6E2-48).

Grobovi predstavljajo parkovno urejeno zeleno površino.
Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov naj

se predvidi kot utrjena travnata površina.
Prostor med grobovi je zasajen z vzdrževanimi travnatimi

površinami.
Za grobišča naj se določi enotni nagrobnik. Ob posegu

naj se upošteva hortikulturna zasaditev.
Velikost grobne plošče naj bo usklajena s pokopališčnim

redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
6F – enojni grobovi
Enojne grobove obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X1 na severu, izhodiščna gradbena os X

na južni strani, gradbena linija Y9 na zahodu in gradbena linija
Y10 na vzhodu.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 166 enoj-
nih grobov.

Enojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-
bno polje.
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Komunikacijska pot med posameznimi vrstami grobov je
utrjena.

Prostor med grobovi je zasajen s striženo živo mejo do
max. višine 1m.

Obod grobnega polja je zasajen s striženo živo mejo do
max. višine 1,30m.

Za enojne klasične grobove je določen enotni nagrobnik
maksimalne višine 0,80m.

Obod grobnega polja na referenčni osi 3 je zasajen s
striženo živo mejo (strižene žive meje kot kulisa) do max. višine
1,80 m.

Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 50%
grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan
travnati prostor.

Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče
naj bo usklajena s pokopališčnim redom.

Grobovi ob obzidju in ob meji z obstoječim pokopališčem
O1 – Dvojni grobovi
Dvojne grobove in grobnice ob obzidju obkrožajo štiri

gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X7 na severu, gradbena linija X3 na jugu,

gradbena linija Y2 na zahodu in izhodiščna gradbena linija Y na
vzhodu.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 37 grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-

bno polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je

utrjena.
Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksi-

malne višine 2m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80%

grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan
travnati prostor.

Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče

naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O1 – grobnice
Grobnice ob obzidju obkrožajo štiri gradbene linije, in

sicer:
gradbena linija X7 na severu, gradbena linija X3 na jugu,

gradbena linija Y2 na zahodu in izhodiščna gradbena linija Y na
vzhodu.

Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z
možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2
žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.

Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitek-
turna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem
prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 13 gro-
bnic.

Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno
polje.

Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je
utrjena.

Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z
zelenico.

Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi tlorisni gabariti: 3 x 2,50m. Izjema je le

grobnica v osi gradbene linije X5.
Višina: max. višina slemena 3,50m
Maksimalni gabarit grobnice v osi gradbene linije X5 je

4 m.
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena s

pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrže-

valcu pokopališča. Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne
posege ustanoviti strokovno komisijo, ki dovoljuje tovrstne po-
sege. 50% članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne
stroke.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O2 – dvojni grobovi
Dvojne grobove in grobnice ob meji z obstoječim pokopa-

liščem obkrožajo štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X3 na severu (meja z obstoječim pokopali-

ščem), gradbena linija X2 na jugu, izhodiščna gradbena linija Y
na zahodu in gradbena linija Y10 na vzhodu.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 34 grobov.
Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-

bno polje. Med te grobove so enakomerno nameščene tudi
grobnice.

Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je
utrjena.

Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksi-

malne višine 2 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80%

grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan
travnati prostor.

Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče

naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O2 – grobnice
Grobnice ob meji z obstoječim pokopališčem obkrožajo

štiri gradbene linije, in sicer:
gradbena linija X3 na severu (meja z obstoječim pokopali-

ščem – na njej je naslonjen nagrobnik), gradbena linija X2 na
jugu, izhodiščna gradbena linija Y na zahodu in gradbena linija
Y10 na vzhodu.

Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z
možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2
žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.

Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitek-
turna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem
prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.

Na obravnavanih grobnih poljih je predvideno 9 grobnic.
Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno

polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je

utrjena.
Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z

zelenico.
Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi gabariti: 2,50 x 3m.
Višina: max. višina slemena 3m
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena s

pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrže-

valcu pokopališča. Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne
posege ustanoviti strokovno komisijo ki dovoljuje tovrstne po-
sege. 50% članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne
stroke.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O3 – dvojni grobovi
Dvojni grobovi in grobnice ob obzidju so postavljeni v

gradbeni liniji Y10. Mejo območja predstavlja gradbena linija
X1 na severu in izhodiščna gradbena linija X na jugu.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 6 dvojnih
grobov.

Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-
bno polje. Med te grobove so enakomerno nameščene tudi
grobnice.

Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je
utrjena.

Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksi-

malne višine 3 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80%

grobne površine. Ostali prostor je predviden kot vzdrževan
travnati prostor.
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Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče

naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O3 – grobnice
Grobnice ob obzidju so postavljene v gradbeni liniji Y10.

Mejo območja predstavlja gradbena linija X1 na severu in izho-
diščna gradbena linija X na jugu.

Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z
možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2
žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.

Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitek-
turna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem
prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.

Na obravnavanem grobnem polju so predvidene 3 grobnice.
Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno

polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je

utrjena.
Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z

zelenico.
Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi gabariti: 2,50 x 2,50 m.
Višina: max.višina slemena 3,00m
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena z

pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrže-

valcu pokopališča. Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne
posege ustanoviti strokovno komisijo ki dovoljuje tovrstne po-
sege. 50% članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne
stroke.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O4 – dvojni grobovi
Dvojni grobovi in grobnice ob obzidju so postavljeni v

izhodiščni gradbeni liniji Y. Mejo območja predstavlja južni
vhod (gradbena linija Y8) na zahodni strani in gradbena linija
Y10 na vzhodni strani.

Na obravnavanem grobnem polju je predvideno 17 dvoj-
nih grobov.

Dvojni grobovi predstavljajo utrjeno površino poti in gro-
bno polje. Med te grobove so enakomerno nameščene tudi
grobnice.

Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je
utrjena.

Prostor med grobovi je zasajen z zelenico.
Za dvojne grobove je določen nagrobnik enotne maksi-

malne višine 3 m.
Velikost grobne plošče je definirana z velikostjo 80%

grobne površine. Ostali prostor je predviden kot zvzdrževan
travnati prostor.

Grobna plošča
Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče

naj bo usklajena s pokopališčnim redom.
Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O4 – grobnice
Grobnice ob obzidju so postavljene v izhodiščni gradbeni

liniji X. Mejo območja predstavlja južni vhod (gradbena linija
Y8) na zahodni strani in gradbena linija Y10 na vzhodni strani.

Za grobnice v našem primeru tretiramo dvojne grobove z
možnostjo pokopa do 6 oseb (max. 4 klasični pokopi in 2
žarna pokopa). Pokop je izveden v zemlji.

Pod nazivom grobnica smatramo le zahtevnejša arhitek-
turna znamenja (nagrobniki), ki so omogočena na celotnem
prostoru groba in služijo za razlikovanje med dvojnimi grobovi.

Na obravnavanem grobnem polju so predvidene 4 grobnice.
Grobnice predstavljajo utrjeno površino poti in grobno

polje.
Komunikacijska pot pred posameznimi vrstami grobov je

utrjena.
Prostor med dvojnimi grobovi in grobnico je zasajen z

zelenico.

Za grobnico je določena možnost postavitve objekta.
Maksimalnimi gabariti: 2,50 x 2,50 m.
Višina: max. višina slemena 3m
Dimenzije, barve in oblika grobnice naj bo usklajena s

pokopališčnim redom.
Za vsako grobnico mora naročnik predložiti načrt vzdrže-

valcu pokopališča.
Vzdrževalec pokopališča mora za tovrstne posege usta-

noviti strokovno komisijo, ki dovoljuje tovrstne posege. 50%
članov te komisije mora biti iz arhitekturne in likovne stroke.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.
O4 – žarni zid
Žarni zid je postavljen v izhodiščni gradbeni liniji X. Mejo

žarnega zida predstavlja gradbena linija Y2 na zahodni strani in
južni vhod pokopališča (gradbena linija Y8) na vzhodni strani.

Žarni zid je razdeljen na žarna polja. V vsakem polju je
lociranih 8 žar.

Dimenzije, barve in oblika nagrobnikov in grobne plošče
naj bo usklajena s pokopališčnim redom.

Na tem prostoru niso dovoljeni drugi posegi.

31. člen
Grobna znamenja spomeniki, pomniki
Grobna znamenja, spomeniki, pomniki in vsi ostali ele-

menti so predmet posebnega projekta in pokopališkega reda.

32. člen
Ureditvenega načrta Mestnega Pokopališča Slovenj Gra-

dec je stalno na vpogled pri:
– oddelku za urejanje prostora in varstvo okolja Mestne

občine Slovenj Gradec,
– upravni enoti Slovenj Gradec.

33. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna ur-

banistična inšpekcija.

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

Republike Slovenije.

Št. 35003-00004/2001
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

2924. Program priprave zazidalnega načrta »Južni
vstop 1«

Na podlagi 34. 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, 71/93 in 44/97) in 16. člena
statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št.
29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec dne
31. 5. 2001 sprejel

P R O G R A M  P R I P R A V E
zazidalnega načrta »Južni vstop 1«

1. člen
Izhodišča za pripravo zazidalnega načrta

Po veljavnih spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje
1986–2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter dru-
žbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta
1986–1990, dopolnjenega v letih 1990 in 1998 za območje



Stran 5694 / Št. 54 / 29. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije

Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99,
popravek Uradni list RS, št. 23/00) je v poglavju 2.7. Izgrajeva-
nje mesta podan predlog za prenovo območja imenovanega
»Južni center«, ki je opredeljen kot »storitvena cona ob sedanji
obrtni coni s korekturami v programih in razmestitvami ob izme-
stitvi proizvodnih dejavnosti«. Za to območje je plansko predvi-
dena izdelava PIA z operativnim naslovom: ZN CT1 – južni
vstop. V sklepu o programu priprave prostorsko izvedbenih
aktov v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2000–2015
(Uradni list RS, št. 62/00) je plansko določeno ureditveno
območje razdeljeno v štiri PIA (ZN). Ta program priprave opre-
deljuje izdelavo PIA za ureditveno območje imenovano »Južni
vstop 1«.

2. člen
Priprava zazidalnega načrta

1. Območje urejanja in obseg priprave zazidalnega načr-
ta

Območje urejanja vključuje pozidani in nepozidani pro-
stor, ki ga je obravnaval ZN Obrtno skladiščna cona – OSC
(sprejet: MUV 16/84). Prostorski akt tako predstavlja obenem
tudi novelacijo ZN OSC z vključitvijo neopredeljenih območij
do meje urbanizacije na jugovzhodu. Površina območja ureja-
nja (ocenjena na podlagi grafične metode iz karte M 1:5000) je
5.38 ha.

V sklepu o programu priprave prostorsko izvedbenih ak-
tov v Mestni občini Slovenj Gradec za obdobje 2000–2015
(Uradni list RS, št. 62/00) programska izhodišča za ZN Južni
vstop 1 določajo: »V območje se pretežno umeščajo terciarne
in proizvodne dejavnosti visoke tehnologije s spremljajočo logi-
stiko. Posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju
obvodnega prostora in arhitekturi v smeri mestne obvoznice.«

Ob pripravi zazidalnega načrta bo treba posebno pozor-
nost nameniti interni prometni ureditvi ter vstopu oziroma izsto-
pu na Celjsko cesto predvsem zaradi tovornega prometa iz
parkirišč.

Zazidalni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z
zakonom 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) – v nadaljevanju:
ZUNDPP in podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih stro-
kovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni
list SRS, št. 14/85).

2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno veljavne strokovne podlage in veljavna plan-

ska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri
pripravi zazidalnega načrta so:

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje 1986–2000,
dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana
Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986–1990, do-
polnjenega v letih 1990 in 1998 za območje Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list
RS, št. 23/00),

– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij popisnih oziroma matičnih okolišev Slovenj
Gradca s Starim trgom, Pamečami, Podgorjem, Šmartnim in
Mislinjo (Uradni list SRS, št. 4/88),

– ZN Obrtno skladiščna cona – OSC
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve

sosednjih območij, prometne rešitve, okoljevarstvene študije),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico

3. Posebne strokovne podlage za zazidalni načrt
V skladu z ZUNDPP in podzakonskim navodilom o vsebini

strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov
(Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka ureditvene-
ga načrta pripravijo posebne strokovne podlage, ter poročilo o

presoji vplivov na okolje, kolikor se v postopku izdelave in
sprejema ugotovi, da je to poročilo potrebno.

4. Organi in organizacije, ki morajo dati predhodne pogo-
je in mnenja za pripravo osnutka zazidalnega načrta:

– Ministrstvo za zdravstvo Zdravstveni inšpektorat RS, iz-
postava Dravograd, Mariborska c. 2, Dravograd

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Me-
škova 21, Slovenj Gradec

– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mari-
boru, Slomškov trg 6, Maribor

– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec, Francetova 12, Slo-
venj Gradec

– Telekom Slovenije, PE Maribor, Titova c. 38, Maribor
– Vodnogospodarski sektor Drava Ptuj, Glavni trg 19c,

Maribor
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Partizanska

12, Slovenj Gradec
– Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 11, Ljubljana
– Colatio plin Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gra-

dec.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih pod-

lag za zazidalni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predho-
dna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso
našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.

Pred pričetkom priprave zazidalnega načrta morajo orga-
ni in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca zazidalnega
načrta podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi usmeritvami,
zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri
pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnut-
ka načrta. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom
ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od
zahteve. V fazi priprave predloga zazidalnega načrta s sogla-
sjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih
nimajo oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.

5. Vsebina zazidalnega načrta
Zazidalni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz

28., 29. in 30. člena ZUNDPP.

3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja

zazidalnega načrta
Na podlagi tega programa priprave ZN pogodbo za izde-

lavo ZN sklenejo investitorji oziroma konzorcij investitorjev.
Pogodbeni izvajalec ZN pridobi pri strokovni službi MO

Slovenj Gradec vse predhodno pripravljene strokovne podlage
iz 2. točke 2. člena tega akta. Vse ostale strokovne podlage in
pogoje pridobi izvajalec projekta.

Osnutek ZN se izdela na podlagi posebnih strokovnih
podlag in programske zasnove.

Po ugotovitvi občinske strokovne službe, da osnutek akta
vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave in
zakonsko predpisano metodologijo, župan predlaga občinske-
mu svetu, da se osnutek javno razgrne.

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec sprejme
sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka PIN; sklep o javni
razgrnitvi se objavi v javnih glasilih oziroma drugih sredstvih
javnega obveščanja.

Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Slo-
venj Gradec za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi
iz prejšnje alinee.

V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava na
sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.

Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter dru-
gi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripom-
be v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN.
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Po končani javni razgrnitvi obravnava Občinski svet mestne
občine Slovenj Gradec pripombe in predloge ter zavzame do
njih stališče. Na podlagi teh stališč pogodbeni izvajalec osnutek
ZN dopolni, pridobi soglasja pristojnih organov, organizacij ozi-
roma skupnosti ter pripravi druge potrebne tehnične rešitve.

Župan Mestne občine Slovenj Gradec posreduje tako
dopolnjen osnutek UN občinskemu svetu v obravnavo in mu
predlaga sprejem UN z odlokom.

Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
Najkasneje v enem mesecu po objavi odloka o ZN v

Uradnem listu RS, izvajalec preda pristojni občinski službi 6
kompletiranih izvodov PIN. O primopredaji se sestavi zapisnik.

4. člen
Organizacija priprave ZN

Naročnik ZN je/so uporabnik(i) na ureditvenem območju.
Koordinator pri izdelavi je župan Mestne občine Slovenj Gra-
dec oziroma po njegovem pooblastilu strokovni sodelavec za
področje urejanje prostora.

5. člen
Začetek veljavnosti

Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in
začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu mestne
občine Slovenj Gradec.

Št. 35003-00007/2001
Slovenj Gradec, dne 31. maja 2001.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

TABOR

2925. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Tabor za leto 2000

Na podlagi določb 96. in 98. člena zakona o javnih finan-
cah (Uradni list RS, št. 79/99) in skladno s 108. členom
statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski
svet občine Tabor na 20. redni seji dne 11. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za

leto 2000

1. člen
Potrdi se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine

Tabor za leto 2000.

2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2000 izka-

zuje:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki 189,632.340,38
II. Skupaj odhodki 189,258.010,45
III. Proračunski presežek (I. – II.) 374.329,93

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 (prihodki minus odhodki)

ter saldo prejetih in danih posojil
(I+IV) – (II+V) 374.329,93

3. člen
Skupni presežek bilance prihodkov in odhodkov po za-

ključenem računu za leto 2000 v višini 374,329,93 tolarjev se
prenese med prihodke proračuna za leto 2001.

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 013/01-4/2
Tabor, dne 13. junija 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

2926. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Tabor

Na podlagi 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), zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), zakona o
društvih (Uradni list RS, št. 60/95), določil nacionalnega pro-
grama športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00)
ter 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in
27/01) je Občinski svet občine Tabor na 20. redni seji dne
11. 6. 2001 sprejel

P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Tabor

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem pravilnikom se določijo merila, pogoji in postopki

za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje športnih
programov v Občini Tabor.

2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po spreje-

tih programskih nalogah zagotavlja država in sredstev, ki jih po
dogovorjenih programskih nalogah zagotavlja Občina Tabor.

II. VSEBINSKE DOLOČBE

3. člen
(pogoji za pridobitev finančnih sredstev)

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosil-
ci in izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje po-
goje:

– da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;
– da so registrirani vsaj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrov-

ske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih špor-
tnih aktivnosti za katero so registrirani;

– da imajo organizirano redno dejavnost;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članari-

ni, če pridobiva sredstva za svoje delovanje iz članarine.

4. člen
(izvajalci športnih programov)

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega pro-
računa lahko, ob upoštevanju pogojev iz 3. člena, kandidirajo
izvajalci športnih programov, ki morajo predložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz 3. člena, in sicer podatke podajo na
obrazcih, ki jih dobijo na občini.
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5. člen
(sofinancirane vsebine)

Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev pro-
računa Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:

– šport predšolskih in osnovnošolskih otrok;
– šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekre-

ativne vadbe;
– kakovostni in vrhunski športi;
– šport invalidov;
– športne prireditve.

6. člen
(javni razpis)

Izvajalci športnih dejavnosti lahko pridobijo občinska pro-
računska sredstva le na osnovi kandidature na javnem razpisu,
ki se objavi v občinskem glasilu.

Zbrane programe kandidatov pregleda občinska uprava in
pripravi izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sred-
stev, ki jih za sofinanciranje športa zagotavlja občinski prora-
čun. Izbor programov in predlog delitve razpoložljivih sredstev
potrdi občinski svet po predhodni obravnavi odbora za nego-
spodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti.

7. člen
(merila)

Kot osnovna merila za določitev sredstev za sofinancira-
nje športa se upošteva:

– razvrstitev športnih društev oziroma izvajalcev športnih
programov v skupine po programih;

– razvrstitev športnih društev, upoštevajoč razširjenost in
uspešnost;

– drugi programi, ki so v javnem interesu in njihov obseg.

8. člen
(dogovor)

Županja sklene dogovor z izvajalci športnih programov.
Dogovor opredeljuje realizacijo programov in nadzor nad pora-
bo sredstev. Izvajalci morajo po opredeljenih nalogah predložiti
dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Kolikor izvajalci ne
izpolnjujejo obveznosti po dogovoru, se jim ukinejo finančna
sredstva.

Izvajalci oddajo na Občino Tabor polletna poročila z doka-
zili o izpolnitvi prevzetih obveznosti do 30. 6.  tekočega leta.
Celotna poročila z dokazili o izpolnitvi obveznosti morajo oddati
na Občini Tabor do 31. 12. tekočega leta. Če poročil z dokazili
ne bodo posredovali do roka določenega s tem pravilnikom se
s svojimi programi ne morajo uvrstiti v sofinanciranje progra-
mov za naslednje leto.

III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

9. člen
Na podlagi tega pravilnika se izdelajo merila za vrednote-

nje programov športa, ki se sofinancirajo iz občinskega prora-
čuna in na podlagi meril se izda sklep o višini dodeljenih sred-
stev.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 013/01-3/4
Tabor, dne 12. junija 2001.

Županja
Občine Tabor

Vida Slakan l. r.

MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA,
KI SE SOFINANCIRAJO IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

1. Programi, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna
so:

– Šport predšolskih in osnovnošolskih otrok,
– Šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno rekre-

ativne vadbe,
– Kakovostni in vrhunski šport,
– Športne prireditve.
ŠPORT PREDŠOLSKIH IN OSNOVNOŠOLSKIH OTROK
– izvajanje programa Zlati sonček,
– športne dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi

izvajalci (vzgojno-izobraževalni zavodi lahko kandidirajo le, če
program ne spada v redno dejavnost šole in obvezne vsebine
krožkov, za katere mentorstvo in izvedbo financira ministrstvo).

Sofinancira se: organizacija dejavnosti
ŠPORT V DRUŠTVIH IN KLUBIH, KI IMAJO ZNAČAJ

ŠPORTNOREKREATIVNE VADBE
Sofinancira se strokovno izpopolnjevanje – sofinancirajo

se stroški kotizacije izobraževanj kadrov za področje vadbe
(trener, vodnik, mentor), glede na njihovo strokovno usposob-
ljenost in članstvo v društvu.

Sofinancirajo se stroški organizacije vadb:
– košarka za največ 24 vadb,
– nogomet za največ 30 vadb,
– odbojka za največ 24 vadb,
– ženska rekreacija za največ 24 vadb,
– namizni tenis za največ 30 vadb,
– rekreativno kolesarstvo 2 x letno, če je število udele-

žencev najmanj 20,
– pohodništvo 2 x letno, če je udeležencev najmanj 20.
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
Sofinancira se udeležba na tekmovanjih državnega in med-

državnega nivoja.
ŠPORTNE PRIREDITVE
Sofinancirajo se stroški organizacije prireditve. Prednost

pri izbiri imajo kandidati, ki imajo ob pestrosti programa zago-
tovljeno tudi ekonomičnost programa.

2. Sprejeti občinski proračun je limit za financiranje špor-
ta na območju Občine Tabor in ga je potrebno obvezno upošte-
vati pri določanju višine dotacij športnim društvom.

Odstotek za posamezne vrste programov je:

– Šport predšolskih in
osnovnošolskih otrok največ 10% namenjenih sredstev

– Šport v društvih in klubih,
ki imajo značaj športno
rekreativne vadbe največ 50% namenjenih sredstev

– Kakovostni in vrhunski
šport največ 10% namenjenih sredstev

– Športne prireditve največ 20% namenjenih sredstev

– Izobraževanje največ 10% namenjenih sredstev

3. Ob teh merilih se upoštevajo smernice, ki jih podaja
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji.

4. Izvajalci oddajo na Občino Tabor polletna poročila z
dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti do 30. 6.  tekočega
leta. Celotna poročila z dokazili o izpolnitvi obveznosti morajo
oddati na Občino Tabor do 31. 12. tekočega leta. Če poročil z
dokazili ne bodo posredovali do roka določenega s tem pravil-
nikom se s svojimi programi ne morajo uvrstiti v sofinanciranje
programov za naslednje leto.
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TRŽIČ

2927. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Tržič za leto 2000

Na podlagi 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99), odloka o proračunu Občine Tržič za leto 1999
(Uradni list RS, št. 68/99 in 101/99) ter 18. in 92. člena
statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99 in 20/01) je
Občinski svet občine Tržič na 16. redni seji dne 20. 6. 2001
sprejel

O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Tržič za leto 2000

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Tržič za

leto 2000.

2. člen
Zaključni račun Občine Tržič za leto 2000 se potrjuje v

naslednjih zneskih:
Zneski v SIT

A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki 1,253.604.038
II. Skupaj odhodki 1,214.528.733
III. Proračunski presežek oziroma

primanjkljaj (I.-II.) 39,075.304

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

kapitalskih deležev 1,023.862
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih

deležev –
VI. Prejeta minus dana posojila in

spremembe kapitalskih deležev
(IV.-V.) 1,023.862

C) Račun financiranja:
VIII. Zadolževanje proračuna –
IX. Odplačilo dolga –
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.) –
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev

na računih (III.+VI.-X.) 40,099.166

3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada

Občine Tržič, ki znašajo:
Zneski v SIT

Končno stanje rezervnega sklada
31. 12. 2000 2,753.818

Neporabljena sredstva na računu rezervnega sklada na
koncu leta 2000 se prenesejo v prihodnje leto.

4. člen
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna

Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, raču-
nu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so
sestavni deli odloka.

5. člen
Kot posebni del odloka o potrditvi zaključnega računa

proračuna Občine Tržič za leto 2000, se potrjujejo tudi zaključ-
ni računi krajevnih skupnosti v Občini Tržič.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 401-07/99-06
Tržič, dne 20. junija 2001.

Župan
Občina Tržič

Pavel Rupar l. r.

VERŽEJ

2928. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvenem načrtu kopališča Banovci

Na podlagi 39. in 43. 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, 41/93, 71/93,
44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 55/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št.
37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji
dne 14. 6. 2001 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ureditvenem načrtu kopališča Banovci

1. člen
V odloku o ureditvenem načrtu kopališča Banovci (Uradni

list RS, št. 37/93) spremeni in dopolni 3. člen tako, da se za
tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Iz območja urejanja z ureditvenim načrtom kopališča
Banovci se izvzame zemljišče na severovzhodni strani obmo-
čja, ki pripada parceli št. 901 k.o. Grlava, in se ureja z odlo-
kom, ki določa prostorsko ureditvene pogoje, ki veljajo za
prostorsko celoto Občine Veržej. Izvzveto zemljišče je razvidno
iz katastrske situacije 1:2000.«

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

najsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 900-13/01
Veržej, dne 14. junija 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

2929. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini
Veržej

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni
list RS, št. 62/94, 13/98 – odl. US, 1/99, 24/99 – odl. US in
70/00), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in
70/00) ter 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št.
37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji
dne 14. 6. 2001 sprejel
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P R A V I L N I K
o financiranju političnih strank v Občini Veržej

1. člen
S tem pravilnikom se političnim strankam, ki so kandidira-

le kandidatke oziroma kandidate na volitvah v občinski svet in
so jim pripadli mandati v občinskem svetu, opredeli izhodiščna
višina glasu volivca, na podlagi katere se v proračunu Občine
Veržej zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje.

2. člen
Politična stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna Ob-

čine Veržej, če je dobila najmanj 50 % glasov, potrebnih za
izvolitev enega člana občinskega sveta, pri čemer se število
glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni
enoti, deli s številom članom sveta Občine Veržej, ki se volijo v
tej volilni enoti.

3. člen
Politična stranka, ki izpolnjuje pogoje iz 1. in 2. člena

tega pravilnika, je upravičena do dodelitve sredstev v višini 30
SIT mesečno na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to
politično stranko.

4. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih

strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko
leto in ne sme presegati 0,2% sredstev, ki jih ima Občina
Veržej opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine
in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog (primerna poraba).

5. člen
Sredstva se priznavajo političnim strankam mesečno, na-

kazujejo pa se trikrat letno ob koncu vsakega četrtletja.

6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 900-12/01
Veržej, dne 14. aprila 2001.

Župan
Občine Veržej

Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

ZREČE

2930. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe
dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske
cone 4 v Zrečah

Na podlagi 37. 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 in 44/97)
ter 29. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99,
11/01) izdaja župan Občine Zreče

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka spremembe dopolnitev

zazidalnega načrta stanovanjske
cone 4 v Zrečah

1
Javno se razgrne osnutek spremembe dopolnitev zazidal-

nega načrta stanovanjske cone 4 v Zrečah, ki je bil dopolnjen v
mesecu maju 2001 (Uradni list RS, št. 43/01).

2
Osnutek sprememb dopolnitev zazidalnega načrta opre-

deljuje spremembo velikosti objekta na parc. št. 649/21, k.o.
Zreče, znotraj območja zazidalnega načrta.

3
Osnutek sprememb dopolnitev zazidalnega načrta stano-

vanjske cone 4 v Zrečah bo razgrnjen v prostorih Občine Zreče
vsak delovni dan od 8. do 15. ure, oziroma v sredo od 8. do
17. ure in v petek od 8. do 13. ure. Razgrnitev traja 30 dni od
dneva objave.

4
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo

pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa
jih pisno pošljejo na Občino Zreče, Cesta na Roglo 13 b,
Zreče.

5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 350-05-07/01-2
Zreče, dne 26. junija 2001.

Župan
Občine Zreče

Jože Košir l. r.



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 29. 6. 2001 / Stran 5699

DRŽAVNI ZBOR
2885. Sprememba poročila o gospodarskih družbah,

podjetjih ali zavodih, za katere v skladu s prvim
odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnos-
tjo velja prepoved poslovanja z državo, javnimi po-
djetji in javnimi zavodi 5633

PREDSEDNIK REPUBLIKE
2886. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 5633
2887. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobo-

de Republike Slovenije 5634

VLADA
2888. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

stroških ugotavljanja in potrjevanja skladnosti iz-
delkov iz plemenitih kovin 5634

MINISTRSTVA
2889. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti stanovanja 5635
2890. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogo-

spodarskega načrta gozdnogospodarske enote
Hrašče 5635

2891. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih pre-
ventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongi-
formnimi encefalopatijami 5636

2892. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdno-
gospodarskega načrta gozdnogospodarske eno-
te Šentjernej 5636

2893. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost 5636

2894. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o koncesijah na področju socialnega varstva 5645

2895. Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju
gradbenih proizvodov 5645

2896. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pogojih in metodologiji izbiranja predlogov za
subvencioniranje nakupa raziskovalne opreme 5648

2897. Odločba o spremembi odločbe o imenovanju ko-
misije za zdravila za uporabo v veterinarski medicini 5649

USTAVNO SODIŠČE
2898. Odločba o razveljavitvi tretjega stavka prvega od-

stavka 8. člena, delni razveljavitvi tretjega odstavka
istega člena in razveljavitvi dvanajste alinee tretje-
ga odstavka 8. člena ter 18. in 30. člena pravilni-
ka o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic 5649

BANKA SLOVENIJE
2899. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici 5650
2900. Sklep o spremembi sklepa o devizni likvidnostni

lestvici 5652
2901. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 2. 7. do 8. 7. 2001 5652

DRUGI DRŽAVNI ORGANI  IN ORGANIZACIJE
2902. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji
hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) 5657

OBČINE
BREZOVICA

2903. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 1999 5658

2904. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Brezovica za leto 2000 5658

DOBREPOLJE
2905. Odlok o določitvi in pogojih gradnje pomožnih ob-

jektov 5659
2906. Pravilnik o sofinanciranju izvajalcev letnega pro-

grama športa iz javnih sredstev na lokalni ravni v
Občini Dobrepolje 5660

KAMNIK
2907. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za upo-

rabo stavbnega zemljišča 5661
2908. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o

kategorizaciji občinskih cest v Občini Kamnik 5662
2909. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 5663

KIDRIČEVO
2910. Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih sveča-

nostih v Občini Kidričevo 5663
2911. Pravilnik o zagotavljanju brezplačne pravne po-

moči občankam in občanom Občine Kidričevo 5666
2912. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljske kul-

turne dejavnosti v Občini Kidričevo 5667

KOSTEL
2913. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko uredi-

tvenih pogojev Občine Kostel 5667

LAŠKO
2914. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o za-

zidalnem načrtu za stanovanjsko izgradnjo v Rim-
skih Toplicah 5668

MEDVODE
2915. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o do-

ločitvi pomožnih objektov v Občini Medvode 5669
2916. Sklep o določitvi povprečne cene za obračun sto-

ritev gospodarske javne službe ravnanja s komu-
nalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunal-
nih odpadkov 5670

2917. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje
in razvoj kmetijstva v Občini Medvode 5672

2918. Pravilnik o podelitvi subvencij za urejanje kmetij-
skih zemljišč v Občini Medvode 5673

MORAVSKE TOPLICE
2919. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini

Moravske Toplice 5675
2920. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na parc.

št. 1093/2 k.o. Čikečka vas 5679

SLOVENJ GRADEC
2921. Odlok o dopolnitvi odloka o proračunu Mestne

občine Slovenj Gradec za leto 2001 5679
2922. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Ct2 –

“VZHODNI VSTOP 1” 5680
2923. Odlok o ureditvenem načrtu Mestnega pokopali-

šča Slovenj Gradec 5684
2924. Program priprave zazidalnega načrta »Južni

vstop 1« 5693

VSEBINA



Stran 5700 / Št. 54 / 29. 6. 2001 Uradni list Republike Slovenije

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

TABOR
2925. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ta-

bor za leto 2000 5695
2926. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Tabor 5695

TRŽIČ
2927. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna

Občine Tržič za leto 2000 5697

VERŽEJ
2928. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ure-

ditvenem načrtu kopališča Banovci 5697
2929. Pravilnik o financiranju političnih strank v Občini

Veržej 5697

ZREČE
2930. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe do-

polnitev zazidalnega načrta stanovanjske cone 4
v Zrečah 5698

Pravkar izšlo

PREDPISI O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili Dide Volk
Novo izdajo Predpisov o izvršbi in zavarovanju je založba Uradni list pripravila z namenom, da bi bralcem olajšala dostop do
vseh predpisov na tem področju. V uvodnih pojasnilih sodnica ljubljanskega okrožnega sodišča Dida Volk poljubno razlaga
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ugotovilo, da ni mogoče zarubiti dveh tretjin plače ali pokojnine, če dolžnik preživlja otroke ali druge osebe.

V knjigi so torej zbrani vsi predpisi o izvršbi. Poleg zakonskih določb so objavljeni tudi pravilniki o opravljanju službe
izvršitelja, o izpitih za to delo, o prostorih in opremi izvršiteljskih pisarn in o tarifi za njihovo delo, kakor tudi dve odredbi
ministra, ki govorita o izvršiteljih.

Cena: 4320 SIT 10552

N A R O Č I L N I C A Uradni list Republike Slovenije, Slovenska 9, 1000 Ljubljana
http.www.uradni-list.si

Naročite po faksu: 01/425 14 18

S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU 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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