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VLADA

1962. Uredba o spremembi uredbe o načinu določanja
plačila za rudarsko pravico

Na podlagi desetega odstavka 14. člena zakona o
rudarstvu (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o načinu določanja plačila

za rudarsko pravico

1. člen
V uredbi o načinu določanja plačila za rudarsko pravico

(Uradni list RS, št. 43/00) se v 5. točki 5. člena številka
“100.000 točk/ha“ nadomesti s številko “520 točk/ha“.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 310-15/2002-1
Ljubljana, dne 26. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

1963. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o
določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih
storitev

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga
in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen
(Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi
najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev

1. člen
Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih

storitev (Uradni list RS, št. 6/02 in 8/02) preneha veljati
11. maja 2002.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 384-08/2001-4
Ljubljana, dne 30. aprila 2002.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

1964. Pravilnik o svetu uporabnikov

Na podlagi tretjega odstavka 72. člena zakona o veteri-
narstvu (Uradni list RS, št. 33/01) izdaja minister za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o svetu uporabnikov

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za usta-

novitev sveta uporabnikov ter njegove naloge.

2. člen
Svet uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: svet) se usta-

novi za zastopanje interesov uporabnikov veterinarskih sto-
ritev.

Svet sestavljajo:
– dva predstavnika Veterinarske zbornice;
– dva predstavnika izvajalcev veterinarskih storitev;
– trije predstavniki uporabnikov veterinarskih storitev;
– en predstavnik Slovenskega zavarovalnega združe-

nja - sekcije za kmetijska zavarovanja;
– dva predstavnika Kmetijsko - gozdarske zbornice;
– en predstavnik farmacevtske industrije.

3. člen
Člane sveta imenuje minister za dobo dveh let. Posamez-

ni člani so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.
Član sveta mora svoje delo opravljati odgovorno in

vestno.
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4. člen
Člani sveta na prvem sestanku izberejo predsednika in

podpredsednika sveta, zapisnikarja in sprejmejo poslovnik,
s katerim določijo način dela sveta.

Predsednik vodi svet v sodelovanju z ostalimi člani
sveta.

5. člen
Naloge sveta so zlasti:
– sodeluje z veterinarsko zbornico glede oblikovanja

cen veterinarskih storitev;
– daje mnenja k pripravi podlag za predpise s področja

veterinarstva;
– daje mnenja k razvojnim programom veterine;
–  podaja predloge za obravnavo določenih vprašanj

pri izvajanju veterinarskih storitev.

6. člen
Svet deluje na sejah, ki so najmanj štirikrat letno oziro-

ma po potrebi.
Sestanke sveta sklicuje predsednik. Vsak član pa lah-

ko poda predlog za sklic seje, če je to potrebno za reševa-
nje posameznega problema pri izvajanju veterinarskih stori-
tev.

7. člen
Po obravnavi gradiva na seji sprejme svet stališče do

določenega problema ter priporoča ustrezne rešitve minis-
tru.

8. člen
Člani, ki imajo delovno mesto izven kraja seje, prejme-

jo povrnjene potne stroške v višini stroškov prevoza z javnim
prevoznim sredstvom ter pripadajočo dnevnico.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-161/02
Ljubljana, dne 26. aprila 2002.

mag. Franc But l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

1965. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za
spremstvo

Na podlagi 114. člena zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00-odl. US, 61/00,
100/00-odl. US in 21/02) izdaja minister za notranje zadeve

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

s prednostjo in vozilih za spremstvo

1. člen
V pravilniku o vozilih s prednostjo in vozilih za sprem-

stvo (Uradni list RS, št. 78/99) se v 1. členu črtajo besede
“ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vozniki teh vozil”.

2. člen
V prvem odstavku 3. člena se za besedama “gasilske

službe,” dodata besedi “carinske službe,”.

3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besede “posebno po-

membnih prevozov” nadomestijo z besedami “prevozov po-
sebno pomembnih tovorov”.

4. člen
V. poglavje se v celoti črta.

5. člen
Naslov VI. poglavja, ki postane V. poglavje, se spreme-

ni in se glasi: “PREDHODNA IN KONČNA DOLOČBA”.
Besedilo 11. člena, ki postane 9. člen, se spremeni in

se glasi:
“Motorno kolo, ki se uporablja kot vozilo s prednostjo

in je bilo registrirano pred 1. 1. 1994, ima lahko na zadnjem
delu namesto utripajoče luči iz prvega odstavka 7. člena
tega pravilnika, ki je vidna z vseh strani, dve modri utripajoči
luči, nameščeni simetrično na vzdolžno os vozila, ki sta
usmerjeni nazaj.”.

12. člen postane 10. člen.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 0212-1/2
Ljubljana, dne 24. aprila 2002.

Minister
za notranje zadeve

dr. Rado Bohinc l. r.

1966. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano
čisto premijo prostovoljnega dodatnega
zavarovanja za mesec april 2002

Na podlagi šestega odstavka 298. člena zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01, 109/01) objav-
lja minister za finance

M I N I M A L N O   Z A J A M Č E N O
D O N O S N O S T

na vplačano čisto premijo prostovoljnega
dodatnega zavarovanja za mesec april 2002

Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podla-
gi 298. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro-
vanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 81/00, 124/00,
52/01, 109/01) in pravilnika o izračunu povprečnega do-
nosa na državne vrednostne papirje (Uradni list RS, št.
21/01) za mesec april 2002 znaša 7,45% na letni ravni,
oziroma 0,59% na mesečni ravni.

Št. 193-5/02
Ljubljana, dne 7. maja 2002.

mag. Anton Rop l. r.
Minister

za finance
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BANKA SLOVENIJE

1967. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 13. 5. do 19. 5.
2002

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 13. 5. do 19. 5. 2002

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

13 M TEHNA D.O.O. 03125-1000005825
3B + D D.O.O. 02010-0015081623
3D D.O.O. LJUBLJANA 02027-0018731288
A PARTNER 19100-0010048575
A. M. MOBIL D.O.O. 02280-0015964285
ACCESS D.O.O. 04515-0000206633
AD ACTA D.O.O. 02280-0016585570
ADACTA ŠKOFJA LOKA D.O.O. 07000-0000171974
ADD COM D.O.O. LJUBLJANA 17000-0000059304
ADENDA 2001 D.O.O. 05100-8010443594
ADRIA-IMPEX D.O.O. 02970-0013261714
ADRIATIC D & I D.O.O. 33000-5383122564
AENA D.O.O., LJUBLJANA 02010-0013443681
AERO PAPIROTI, D.O.O. 25100-9707824178
AERO TRADE, D.O.O.CELJE 06000-0088606889
AGROCHEM D.O.O. 04750-0000546646
AGRONOVA D.O.O. ČRNI KAL 02236-0011632287
AGROSMER D.O.O. 02980-0017372957
AIDA D.O.O. 02085-0010145013
ALCLYP-ER D.O.O. 24401-9004197246
ALMIRA D.O.O. V STEČAJU 03127-1000008831
ALPOS D.D. 02426-0012504319
ALVOS D.O.O. 02280-0011292183
AMADA TST D.O.O. 02280-0010381062
AMIDA D.O.O. LJUBLJANA 17000-0000012356
AMIS D.O.O. 18300-0010669193
ANAS SUŠINA IN SUŠINA D.N.O. 02036-0012189943
ANDAX D.O.O. 02280-0015126593
ANTONIO, D.O.O. 06000-0142954049
ANYTEC D.O.O. 14000-0556254633
AQUAPROJEKT D.O.O. 04515-0000567376
ARAHNE, D.O.O. 02085-0014862705
ARKSI D.O.O. 27000-0000111534
ART D.O.O. 03152-1000001398
AS TRANS BLED D.O.O. 03139-1000007758
ASTIS D.O.O. 14000-0118928096
ASTRID D.O.O. 02280-0015101276
A-ŠOLA, ČISTILNI SERVIS, D.O.O. 10100-0035190625
AUTO TRADE TOMELJ IN DR. D.N.O. 18301-0014917356
AVTO MOTO DRUŠTVO ŠENČUR 07000-0000141807
AVTO SHOP PODGORŠEK D.O.O. 24302-9004062223
AX ELEKTRONIKA D.O.O. 02054-0013395159
B & Z D.O.O. KOPER 10100-0035185387
BAKS NOVO MESTO D.O.O. 17000-0000018370
BALDER D.O.O. 03100-1006741954
BALINARSKI KLUB VAN-DEN ČIRČE 07000-0000560459
BALONARSKI KLUB PTUJ 03182-1000003032
BB 1991 D.O.O. 02010-0019376880
BEJA D.O.O. 03118-1000006459
BEK & CO D.O.O. 04515-0000562720
BEMA TRADE D.O.O. 02010-0011032746
BERLEK D.O.O. 04202-0000565932
BIAGINI D.O.O. 04515-0000564272

BIMOS D.O.O. 03107-1000005155
BING D.O.O. 02280-0017089097
BIROMARKET, D.O.O. GORICA 06000-0059828347
BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER D.D. 02923-0014224317
BLAGOVNO TRGOVINSKI CENTER D.D. 03171-1002674369
BOC & CO. PRESS D.N.O. KRANJ 07000-0000554542
BOROVO TRADE D.O.O. 14000-0555765850
BRDNIK-BRDNIK D.N.O. 04515-0000552632
BUNKER ZAVOD ZA ORG. IN IZV. K.P. 02010-0050397092
C.P. BIRO D.O.O. 05100-8010154534
CAKI D.O.O. 03170-1000003717
CAPRISPORT D.O.O. KOPER 02236-0014674789
CASIS D.O.O. 05100-8010165010
CB KLUB POETOVIO PTUJ 03182-1000002935
CC CONSULTING CENTER,

TRIJE DRUŽBENIKI, BITENC D.N.O.
KRANJ 07000-0000562302

CECIL D.O.O. 02280-0053784197
CENŠPED D.O.O. 10100-0000001838
CENTER ZA KONTAKTNE LEČE –

OPTIKA D.O.O. 03139-1000007855
CERAR IN DRUŽBENIK D.O.O. 02010-0012267750
CIMKO D.O.O. 02280-0018857310
CITIY MB D.O.O. 04515-0000565048
CLAREX D.O.O. 04750-0000546549
CLIMAX D.O.O. 02043-0018518171
COMMEX SERVICE GROUP D.O.O. 02970-0089798303
CONTRADE D.O.O. KOPER 10100-0011102906
CUORE D.O.O. 14000-0580790589
ČEBELARSKA DRUŽINA MEŽICA 20470-0011025165
ČEBELARSKO DRUŠTVO BRITOF –

PREDOSLJE 07000-0000551050
ČEBELARSKO DRUŠTVO SELCA 07000-0000174690
ČERPNJAK & CO K.D. 03171-1000009876
D.A.M. D.O.O. 03182-1000003129
DAJČ IN DAJČ, D.N.O. 02085-0035050733
DAMTEX D.O.O. 02068-0018548083
DAR D.O.O. 05100-8010158317
DARING-INŽ. D.O.O. 02056-0088345409
DELFIN AB D.O.O. 02010-0013923249
DENTEC D.O.O. KOPER 02236-0012388111
DEPROP D.O.O. 03107-1000005252
DEPS CONSULTING D.O.O. JESENICE 05100-8010175389
DEREK D.O.O. DESKLE 04750-0000562457
DINOS D.O.O. MURSKA SOBOTA 02340-0017717336
DOBRIVA, D.O.O. 06000-0092288912
DOMINUS D.O.O. 02011-0014661273
DRAŠ & DRAŠ D.N.O. 33000-3132325155
DROBTINA D.O.O. 07000-0000553087
DROGA D.D. 10100-0000012023
DRU. ŠPEDITERJEV TERMINAL SEŽANA 03179-1000007447
DRUŠTVO “MBA KLUB” MARIBOR 04515-0000562235
DRUŠTVO INŽENIRJEV IN TEHNIKOV

LESARSTVA BLED 07000-0000397596
DRUŠTVO KURIRJEV CELJE 06000-0041400093
DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR

POSTOJNA 10100-0035190916
DRUŠTVO NAVIJAČEV FLORIJANI CELJE 06000-0116912265
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE PIVKA 10100-0035191789
DRUŠTVO PROKONTO 05100-8010165592
DRUŠTVO REJNIŠKIH DRUŽIN MEŽIŠKE

DOLINE RAVNE NA KOROŠKEM 20470-0018440330
DRUŠTVO ŠAHOVSKIH MENTORJEV 03118-1000006556
DRUŠTVO UPOKOJENCEV

BREZJE-MOŠNJE-LJUBNO 07000-0000398178
DRUŠTVO UPOKOJENCEV LEVEC 06000-0900986836
DRUŠTVO UPOKOJENCEV POSTOJNA 10100-0035190140
DRUŠTVO ZAPISI DORNBERK 04750-0000566434
DUNDO COMMERCE D.O.O. 03100-1000012967
DYNAVEST D.O.O. 02280-0090555636
EASTDOOR D.O.O. 02236-0091515085
EGERIJA D.O.O. 03100-1000012773
EGOLES, D.D. ŠKOFJA LOKA 24400-9002064362

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki
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Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

EHO VIS D.O.O. 05100-8000017840
EKO PARTNER D.O.O. 14000-0552327394
ELCON D.O.O. 10100-0035194602
ELEKTRO GAJŠEK & SIN D.O.O. 02027-0053790483
ELEKTRO-TON D.O.O. 04515-0000176369
ELSHANI IN DRUGI D.N.O. 02280-0089303463
ELUX D.O.O. 03182-1012761830
ELVEGRA D.O.O. 25100-9700435106
EMONA COMMERCE D.O.O. 19100-0010070594
ESPRIT D.O.O. 03128-1000013535
ETIS D.O.O. 90672-0000045360
ETNOLOŠKO DRUŠTVO LIŠKI PUSTJE 04750-0000566822
EURECO-PROIZ. REKL. BLOK. V STEČ. 02344-0011341233
EVEREST D.O.O. 05100-8010443206
EVROPSKA ZVEZA ZA REALITETNO

TERAPIJO 07000-000544745
EXPERTUS D.O.O. 03106-1000007629
FAD D.O.O. 02280-0089496202
FAGUS D.O.O. KRANJ 07000-0000545036
FEGAL D.O.O. 24100-9004388244
FEROL D.O.O. 04515-0000560683
FERTIS D.O.O. 02241-0018021626
FIDES 05100-8010174128
FILATELISTIČNO DRUŠTVO LOVRO KOŠIR

ŠKOFJA LOKA 07000-0000178958
FILATELISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR 04515-0000562817
FIM ŽUNDERL & DRUŽABNIK D.N.O. 03118-1000006653
FINALI OCEPEK & OCEPEK D.O.O. 02011-0015859223
FINANCE CONSULTING D.O.O. LJ. 02010-0015483397
FINE CARS D.O.O. NOVO MESTO 17000-0000064736
FINTIM D.O.O. 27000-0000069436
FIT D.O.O. NOVA GORICA V STEČAJU 04750-0000564882
FIZIOTERAPIJA M D.N.O. 03102-1000003945
FLENCO D.O.O. 02280-0035321314
FLORIDA WELLNESS D.O.O. 02068-0015214290
FOLKLORNO DRUŠTVO MARKOVCI 04202-0000565835
FORMALES D.O.O. 02010-0019215181
FOTO KLUB ŽAREK 10100-0035194796
FRAMBO D.O.O. 02280-0011603553
FRIDERIC D.O.O. 04515-0000486672
FRIZERSTVO MARIBOR D.D. V STEČ. 02280-0090331857
FRS D.O.O. 04202-0000565350
FUTUR D.O.O. 10100-0035194893
G.B.A. D.O.O. 04202-0000565253
GARTNER TRANS D.O.O. 02280-0018462035
GASILSKA ZVEZA DOLOMITI 90672-0000046039
GAŠPAR & CO. D.N.O. 02043-0011105819
GEST OSOJIČ IN DRUŽABNIK K.D. 03100-1000013161
GODEC ŠPED, D.O.O. 06000-0062523007
GOMAR D.O.O. 02280-0016618744
GOMAR INVEST D.O.O. 02280-0051340670
GORIČAN IN CO D.O.O. 25100-9705542156
GRADBENI FINALIST-FINALNI PODI

V STEČAJU 04515-0000552147
GRADBENI TEAM D.O.O. 02280-0090225739
GRADIS NIZKE GRADNJE D.D. 04515-0000186263
GRADKOOP D.O.O. 02054-0016565216
GRAMS D.O.O. MAVČIČE 02068-0017342373
GRO – ANDREX 19100-0010006574
GROUP MANČEV & CO D.N.O. 07000-0000179540
GTST D.O.O. 02034-0019352812
GVO D.O.O. 05100-8010150169
HANS GUNTNER GMBH, PODR. ŠK. LOKA 03128-1000013826
HELICA D.O.O. 02033-0035361256
HEROLINDA, FETAJ & CO., D.N.O. 02970-0089599259
HIP-HOP 3 D.O.O. 04515-0000561459
HOKEJSKI KLUB TRIGLAV KRANJ 03138-1000014791
HOTEL MARITA D.O.O. 33000-9826262951
HPC D.O.O. 05100-8000024533
HUDELTA D.O.O. 03138-1000014694
HUMER, PODJETJE D.O.O. KRANJ 02068-0011599488
I POSLOVNE INFORMACIJE D.O.O. 02014-0018437142
IBEX D.O.O. LJUBLJANA 05100-8010174807

IDENTA D.O.O. 26338-0017669932
IFAA, D.O.O. PREBOLD 06000-0097704713
IGD MURA MURSKA SOBOTA 02340-0088154953
IMS D.O.O. 05100-8010166756
INDEMA D.O.O. 02280-0051575604
INDEX, STORITVE, PROIZVODNJA

IN TRGOVINA, D.O.O., KALISTROVA 8,
POSTOJNA 10100-0035191207

INDUKA D.O.O. 02280-0010143994
INIS-STROJ. INŽENIRING, D.O.O. KOPER 02236-0011359329
INSTALL INŽENIRING D.O.O. 02033-0016832510
INŠTITUT ZA KULTURNE STIKE 03100-1000013355
INTER KURE D.O.O. 25100-9702868157
INTER REX D.O.O. 02280-0035391154
INTERCOMERCE-SL D.O.O. 03106-1000007435
INTERNATIONAL AVTO TRADE, D.O.O. 02036-0016258123
INTERSOFT D.O.O. 02056-0035263517
INTERVENT D.O.O. 04515-0000562914
INTERZAV D.O.O. KOPER 10100-0035171613
IRON D.O.O. 03128-1000013729
IROPLAST D.O.O. 17000-0000058528
ISKRA UNITEL D.O.O. BLEJSKA

DOBRAVA – V STEČAJU 07000-0000639223
ITRIJ D.O.O. 03127-1000008928
ITS BARON D.O.O. 02980-0051014885
JAKLIČ IN OSTALI D.N.O. 07000-0000540865
JARC GORNJA RADGONA D.O.O. 03122-1000002577
JAZZ CLUB GAJO 02038-0011492706
JEKLOTEHNA INDEL D.O.O. V STEČAJU 02280-0015954682
K.T.O., D.O.O. 02970-0011122573
KAČ & KAČ D.N.O. 05100-8010444467
KADIŠ D.O.O. 20470-0017709435
KALKI D.O.O. 02011-0052871707
KALUMA D.O.O. 05100-8000109893
KARATE KLUB KRANJ 07000-0000535724
KARNION KRANJ 25100-9709117188
KATANA D.O.O. LJUBLJANA 02032-0014893626
KATEX&COM. D.O.O. 04751-0000542426
KD “MPZ” SENOŽEČE 05100-8010173837
KD BUKOVCI 04202-0000565544
KEGLJAŠKI KLUB DELO 10100-0035040372
KEGLJAŠKI KLUB PIVKA 10100-0035191498
KERAMAX D.O.O. 02280-0016861341
KIKO D.O.O. 03138-1000013821
KIM TRADE D.O.O. POLZELA 05100-8010172770
KINOLOŠKO DRUŠTVO NOVA GORICA 04750-0000566725
KLUB MAKSA PERCA DRAVOGRAD 20470-0013277020
KLUB VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV 03133-1000001165
KMEČKA ZADRUGA KOSTANJEVICA 02980-0014381865
KMETIJA PUSTOTNIK D.O.O. 19100-0010074183
KOALA, D.O.O. PLANINA PRI SEVNICI 06000-0108860295
KOINGE D.O.O. 04515-0000563108
KOINGE D.O.O. 20470-0013934680
KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ 18301-0017957918
KOMA D.O.O. GOLNIK 05100-8010164525
KOMMUNIO D.O.O. 02280-0017383977
KOMUNALNO PODJETJE LOG 25100-9705263184
KOMUNAPROJEKT D.D. 04515-0000180637
KOMUNAPROJEKT D.D. 04515-0000567279
KONET GRADIŠAR K.D. 03127-1000009219
KONJENIŠKI KLUB VISOKO ŠKOFJA LOKA 07000-0000182644
KOROŠKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO

SLOVENJ GRADEC 20470-0014820969
KORUND, D.O.O. RUŠE 06000-0119987068
KRANJEC ANDREJ K.D. 02012-0089659490
KRASOPREMA D.D. DUTOVLJE 02238-0016520989
KREJAN-LEVEC D.O.O. 03128-1012810598
KRON TELEKOM D.O.O. 02068-0019322337
KRŽAN IN ROLIH D.N.O. 07000-0000183226
KUD TRIGLAV SREDNJA VAS V BOHINJU 07000-0000489455
KUD ŽPZ SVOBODA VIŽMARJE BROD 02032-0017809349
KULTURNO DRUŠTVO DE PROFUNDIS

KRANJ 07000-0000534172
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KULTURNO DRUŠTVO KAMNA GORICA 07000-0000489746
KULTURNO DRUŠTVO KOMORNI

GODALNI ORKESTER POSTOJNA 10100-0035189073
KULTURNO DRUŠTVO PIVKA 10100-0035190043
KULTURNO DRUŠTVO SVOBODA GRIŽE 06000-0007495004
KULTURNO DRUŠTVO ZAGORSKI ZVON 10100-0035191595
LASSO-LOVRENČIČ IN DRUŽBENIKA D.N.O. 04202-0000566029
LD 2000 D.O.O. 18303-0010806883
LEDAVSKI DOL S.K.Z.CANKOVA Z.O.O. 02340-0012465465
LIPA COMMERCE D.O.O. 02053-0016752281
LIPA NOVO MESTO D.O.O. 03151-1000004163
LITERARNO DRUŠTVO FONTANA KP 02236-0017603413
LIVI PLUS D.O.O. 03130-1000002767
LJM LIPIČNIK D.O.O. 17000-0000067452
LJUBLJANSKE TRŽNICE D.O.O. 05100-8010173255
LOVSKA DRUŽINA KROG 02340-0010917539
LOVSKA DRUŽINA DOBROVA 02010-0015943371
LOVSKA DRUŽINA DOLINA 02340-0016415693
LUCAS, D.O.O. LJUBLJANA 06000-0089114296
LUIF GOSTINSKE STORITVE D.O.O. 02985-0013861021
M MARKETING D.O.O. 02280-0016381191
M.P.C. D.O.O. 05100-8010174710
MAJER IN DRUGI, D.N.O. CELJE 06000-0077423565
MAKO, D.O.O. CELJE 06000-0065017071
MAKROM MARŠ IN MARŠ D.N.O. 03118-1000006265
MANI D.O.O. 05100-8010175680
MARAB D.O.O. 02280-0017140216
MARCHIOL D.O.O. 04750-0000345177
MARCHIOL D.O.O. 03130-1000002670
MA-RE PIZZERIA D.O.O. 02056-0050615513
MARIBORSKI VODOVOD D.D. 04515-0000539052
MARSA D.O.O. 19100-0010008611
MATU D.O.O. 02280-0018774084
MAVERICK-X INTERNATIONAL D.O.O. 05100-8010156086
MAYET TEAM D.O.O. 03127-1000008734
MBH D.O.O. 04515-0000557094
MBH-T D.O.O. 04515-0000567182
MDDI PTUJ 04202-0000566223
MEBLO VATA D.O.O. 03130-1012105845
MEGAL, SELCA D.O.O. 24401-9004255252
MEGATISK D.O.O. 05100-8000103006
MEMO D.O.O. 03128-1000014311
MENEA D.O.O. 17000-0000061050
ME-PACK D.O.O. 02054-0015763511
MESTNA ZVEZA DRUŠTEV ZA T. KUL. LJ. 02031-0011829446
MEŠANI PEVSKI ZBOR CELEIA CELJE 06000-0118898437
METALKA TRADING D.O.O. 04750-0000198222
METRO AVTO SERVIS D.O.O. 90672-0000045263
MEZZO D.O.O. 18300-0014141793
MFM INTARZIJA PROIZVODNJA, TRGOVINA,

TURIZEM D.O.O. 10100-0035189655
MICRA T LEASING D.O.O. 03100-1012428094
MIKI PŠ D.O.O. 18302-0014560347
MIKODA D.O.O. 04515-0000564175
MIMOZA, D.O.O. GOMILSKO 06000-0063281353
MINOMONDO D.O.O. 02033-0018500037
MIR D.O.O. 04202-0000564962
MITAL D.O.O. 03138-1000014597
MIZARSTVO BOBIČ D.O.O. 02970-0013160446
MKM LJUBLJANA D.O.O. 02014-0013995124
MLEKODEL D.O.O. 19100-0010062252
MOBICOM D.O.O. 05100-8000092724
MOBITEL D.D. 02922-0011058965
MODELARSKO DRUŠTVO ČUK 03128-1000014117
MODULAR, D.O.O., KOPER 02236-0010969583
MOTOKLUB BUHC BUTAJNOVA 07000-0000638932
MOTORISTIČNI KLUB NO NAME RIDERS

POSTOJNA 10100-0035189267
MR MACOM D.N.O. 18300-0017962526
MRAVLJICA D.O.O. 02054-0014017511
MTD ELECTRONICS D.O.O. 90672-0000045554
MTM INVEST D.O.O. 03160-1000018951
MT-MAKROTEHNA D.O.O. 04515-0000248440

MURA JVGP D.D. 03125-1000005922
MWAYS D.O.O., PETROVČE 06000-0145134027
N.K.V. D.O.O. 03121-1000006603
NAKALA -STOR. PODJETJE D.O.O. 02053-0090944865
NAUTICA D.O.O. 25100-9705403155
NEEWA FILM D.O.O. 02014-0020223979
NEVRO-EMG D.O.O. 04515-0000545066
NIKA-TRGOVINA, PROIZVODNJA,

EXPORT-IMPORT D.O.O. 10100-0035113704
NIKOLIĆ K.D. 02033-0035068413
NIMBUS KRANJ D.O.O. 03138-1000014209
NK PANONIJA GABERJE 03124-1000003449
NOGOMETNI KLUB ROMA 02340-0011602165
NOGOMETNI KLUB SAVA KRANJ 07000-0000564242
NORBIT D.O.O. KOJSKO 04750-0000566628
NOVA KRŠKO D.O.O. 02980-0019478924
NOVA SLOVENIJA KLS – MESTNI ODBOR

PTUJ 04202-0000566320
NOVA VOZILA GORICA D.O.O. V STEČAJU 04750-0000563912
OMBRA D.O.O. 02011-0017810669
ON AIR, D.O.O. 06000-0145552485
OPTA D.O.O. 04750-0000546452
OPTIKA KAMELEON D.O.O. 03121-1000006894
ORG. TEND D.O.O. 04515-0000563593
ORGANIZAC. SINDIKATA OBČINE SEŽANA 05100-8010173934
OSKRBNI CENTER D.O.O. V STEČAJU 02280-0090258816
PARNAS D.O.O. 18300-0012437309
PARON D.O.O. 25100-9700004135
PARTNER&PARTNER D.O.O. 04515-0000563205
PAŠKO D.O.O. 02014-0020029397
PEJA D.O.O. 02043-0010970116
PELIKAN D.O.O. KOPER 05100-8010162391
PENA D.O.O. 02033-0035163376
PERONK D.N.O. 04202-0000565738
PERTOCI BAKOVCI D.O.O. 03125-1000006019
PEVSKO DRUŠTVO LEK 03171-1000010167
PGD BREKOVICE 07000-0000189628
PGD BREZJE 07000-0000481889
PGD BUKOVNICA 02340-0018551924
PGD DESTRNIK 04202-0000565156
PGD GORIČICA -PREV. POD KRIMOM 02027-0020306277
PGD KOPRIVNIK 07000-0000402252
PGD KRAŠCE 18308-0016135333
PGD LANCOVO 07000-0000402349
PGD MORAVČE 18308-0017918969
PGD PALČJE 10100-0035189946
PGD POLJANE 07000-0000179831
PGD RADUŠE 20470-0017476053
PGD ROŽNO 02986-0017425819
PGD STOPIČE 03151-1000003775
PGD STUDENEC 10100-0035189849
PGD SUHI VRH 02493-0015600477
PGD VOKLO 07000-0000518749
PGD VUČJA GOMILA 02340-0012715628
PGD ŽIRI 03128-1000013923
PIGD TOSAMA 18300-0018834459
PLAM D.O.O. ROGAŠKA SLATINA 02280-0019177895
PLANINSKO DRUŠTVO POSTOJNA 10100-0035190722
PLAZ D.O.O. 03138-1000014306
PLESNI KLUB 14000-0521192140
PLESNI KLUB MIKI 18302-0050934668
PLOJ D.O.O. 02280-0018823942
POGREBNA SLUŽBA “RAJ” 03118-1000006168
POLICA D.O.O. CERKLJE 07000-0000463847
POMEX D.O.O. 17000-0000004887
PORFIR D.O.O. 05100-8000078077
POSLOVNI BIRO D.O.O. 07000-0000458997
PREFIS D.O.O. 02496-0016414354
PREKMURKA T.O.Z. Z.B.O. 02340-0019754045
PREM D.O.O. 02083-0020286752
PRIMOŽIČ D.O.O. 04870-0000565404
PROBUS D.O.O. 90672-0000045457
PROLINEA NOVO MESTO D.O.O. 24800-9004131135



Stran 4030 / Št. 41 / 10. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki Naziv pravne osebe  Transakcijski račun v banki

PROR.I.S.K. LAPORNIK & CO D.N.O. 03100-1000013064
PROSECURITY D.O.O. 04515-0000566988
PROVAR D.N.O. 02426-0052742344
PUDON D.O.O. 02036-0019185486
PUSTOR D.O.O. 04515-0000564369
PV-PETEK IN DRUGI, D.N.O. 06000-0115157632
PYRAMID D.O.O. 27000-0000188649
QUICKTRANS D.O.O. 17000-0000018952
R & S D.O.O. 03100-1000012870
R.A.C., D.O.O. CELJE 06000-0112265771
RADIOKLUB KRAS 14000-0113751497
RE&KA D.O.O. 02980-0013373938
RENALDO PAHOR K.D. 03179-1000007253
RENOVATOR D.O.O. KRANJ 07000-0000515160
RENT A CAR ŠAFARIČ FRANJO, K.D. 06000-0890517723
REPRIZA D.O.O. PTUJ 04202-0000230894
REPRO LJUBLJANA D.O.O. 05100-8000020071
REPRO MS D.O.O. LJUBLJANA 05100-8000044515
RIBIŠKA DRUŽINA BOHINJ 07000-0000478591
RIBIŠKA DRUŽINA SOTLA 03163-1000002508
RIHOR D.O.O. 14000-0590772180
RING D.O.O. 03138-1000013918
RIP D.O.O. 02083-0089532336
RIVA GRUPA D.O.O. 10100-0000056643
RMM & CO ŠKUFCA K.D. 03171-1000010264
ROJEC & CO. D.O.O., LJUBLJANA 05100-8010175777
RO-VIT TRADE D.O.O. 02010-0051845011
ROŽMAN D.O.O. CERKLJE 05100-8010443788
RUDOLF T.P.P.A. D.O.O. 18300-0013565516
S & K COMPANY D.O.O. 02280-0015310408
S & K, D.O.O. 02970-0016025147
SAAX D.O.O. 04750-0000564688
SAMCOM D.O.O. 03171-1000009779
SANA D.D. 02280-0014333327
SAUTER AUTOMATIKA D.O.O. 05100-8000037531
SIGA D.O.O. ŽABNICA 07000-0000009402
SILVESTRE TRADE D.O.O. 02280-0089796514
SIND. DEL. VIR. DEJ. SL. VRTEC BELTINCI 02340-0013572235
SIND. ZDRAV. IN SOCIAL.

VARSTVA -ZDRAV. DOM SEŽANA 05100-8010443982
SIND. DELAVCEV V ZDRAVSTVENI NEGI

SE SPLOŠNA BOLNIŠNICA
SL. GRADEC 20470-0051175114

SIND. P. LEYKAM TISKA. HOČE-PERGAM 02280-0013263708
SIND. POD. HIDROTEHNIK- NEODV. KNSS 02036-0013260920
SIND. PODJETJA AVTOHIŠA LJUBLJANA 02036-0015180938
SIND. POKL. GAS. ENOTE 04751-0000542717
SINDIKAT ALPLES LESNI PROGRAM 03128-1000014020
SINDIKAT DELAVCEV ZPIZ SLOVENIJE

OE MB 04515-0000562526
SINDIKAT DRUŽBE TERMOPOL SOVODENJ 07000-0000201171
SINDIKAT FAKULT. ZA STROJNIŠTVO LJ. 02010-0012145530
SINDIKAT GORIŠKE LEKARNE 14000-0596911504
SINDIKAT HTS SEŽANA 03179-1000007350
SINDIKAT LTH – OL 07000-0000201268
SINDIKAT NINE POKORN GRMOVJE 06000-0008390993
SINDIKAT OOS TOZD TOVARNE POHIŠTVA

PREVALJE 20470-0017183307
SINDIKAT OŠ KOPRIVNICA 02980-0014043432
SINDIKAT OŠ LESKOVEC 02982-0015033898
SINDIKAT PODJETJA BAYER PHARMA 02043-0018305935
SINDIKAT PODJETJA KRAŠKI VODOVOD

SEŽANA 10100-0034941917
SINDIKAT PODJETJA SANA HOČE 02280-0012380523
SINDIKAT VZGOJE IZOBRAŽEVANJA

IN ZNANOSTI SLOVENIJE-SREDNJA
TEHNIŠKA IN NARAVOSLOVNA ŠOLA
POSTOJNA 10100-0035190237

SINDIKAT VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA
IN ZNANOSTI SLOVENIJE OBMOČNI
ODBOR POSTOJNA 10100-0035189461

SINDIKAT ZSSS DRUŽBE POSTOJNSKA
JAMA , TURIZEM D.D. POSTOJNA 10100-0035191304

SIOUG-SLOV. DRUŠT. UPORABN.
PR. OPR. 03170-1000003620

SIPEX D.O.O. GRIŽE 33000-6748277575
SIPEX D.O.O. GRIŽE 05100-8010162779
SIPRAS D.O.O. 18304-0012824725
SKY WEST D.O.O. – V STEČAJU 07000-0000639611
SLAŠČIČARSTVO PRUSNIK D.O.O. 02010-0017440663
SMART KRANJ D.O.O. 90672-0000044778
SOFTIC D.O.O. GROSUPLJE 02022-0035236956
SOŽITJE-DRUŠ. ZA POMOČ D. PRIZ. N.M. 02970-0019893410
SPORT CENTER D.O.O. 03118-1000006362
STANGRAF D.O.O. 02053-0018725940
STANOVANJSKA ZADRUGA

GORENJSKE Z.O.O. 05100-8010174613
STIMA MB D.O.O. 25100-9709116121
STOTERA D.O.O. 03106-1000007532
STREET ONE D.O.O. 02280-0015147933
STRELSKO DRUŠTVO DOBRNA 06000-0023365077
STRELSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI 07000-0000193411
STUDIO TIP D.O.O. KOPER 02236-0018673032
SUPER PLUS D.D. 03170-1000004008
SVIZ SINDIKAT ZAVODA SREDNJA

LESARSKA ŠOLA ŠKOFJA LOKA 07000-0000194381
SZT D.O.O. LJUBLJANA 02010-0014186992
ŠD 2. OKTOBER POBEGI – ČEŽARJI 10100-0035185872
ŠD TERMIT MORAVČE 18308-0010100963
ŠPEDTRANS TRANSPORT MB D.O.O.

V STEČAJU 04515-0000552341
ŠPORTNO BALINARSKI KLUB ERAZEM

PODGORA 10100-0035191013
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENCI 02492-0012333081
ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJA VAS 03128-1000014214
ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBNO 07000-0000476845
ŠPORTNO DRUŠTVO PGE KRŠKO 02980-0053813723
ŠTUDENTSKI SERVIS MARIBOR 02280-0011647009
T.F.T., D.O.O. PREBOLD 06000-0145577026
T.T.G.I. D.O.O. 19100-0010072049
TA-BU D.O.O. 03100-1006600140
TAEKWON-DO KLUB RADOVLJICA 07000-0000477718
TARABAY D.O.O. 10100-0035163756
TCL VELENJE 02426-0012146486
TE – GA D.O.O. 02280-0019165188
TEKO – HORVAT D. N. O. 04202-0000565641
TEKSTIL IMPEX D.O.O. 24200-9003991755
TEKTON DRUŠTVO 03100-1000012676
TELEKOMUNIKACIJE SETNIČAR D.O.O. 03163-1000002605
TENIŠKI KLUB SL. KONJICE 02280-0013569840
TENIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO TEN ŠPORT 07000-0000639029
TERABIT D.O.O. 04515-0000280935
TERME ROGAŠKA D.O.O. 02280-0089407447
TERMOINŽENIRING D.O.O. 02340-0020276681
TERMOTRANS D.O.O. 02280-0013325885
TETRIS D.O.O. 05100-8010443497
THIN’S MEZEK IN OSTALI D.N.O. 03128-1000013632
TIBWAY D.O.O. GRGAR 04750-0000547616
TIME D.O.O. 03176-1000002647
TINGO D.O.O. 04515-0000544872
TISA FINCOMM, D.O.O., LJUBLJANA 02010-0014802651
TOPBIRO D.O.O. 04515-0000564466
TRANSPORT NAGELJ IN PARTNER D.N.O. 03134-1000004608
TREIBACHER SCHLEIFMITTEL, D.O.O. 06000-0117369329
TROJA D.O.O. TRZIN 17000-0000038158
TRTA, D.O.O. 02085-0019792536
TT TABOR D.O.O.-V STEČAJU 04515-0000552438
TURISTIČNO DRUŠTVO BISTRICA

OB SOTLI 06000-0514814607
TURISTIČNO DRUŠTVO OTOČEC 02970-0019213925
TURISTIČNO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA 07000-0000198067
TURISTIČNO DRUŠTVO VITOMARCI 04202-0000566126
ULTRA D.D. 02280-0019906171
UNIVIT D.O.O. 04750-0000252348
VARNOST SAMO D.O.O. 17000-0000055618
VAŠKO DRUŠTVO PETELINJE 10100-0035192371
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VEPRO D.O.O. MOJSTRANA 07000-0000472965
VIBEX ŠPED D.O.O. 14000-0576354197
VIDEA D.O.O. 04515-0000566503
VILAS D.O.O. 04515-0000561750
VITA NUOVA D.O.O. 03100-1000013258
W & P PROFIL D.O.O. 02280-0011980980
WIND, MARKET. INŽ. TUR. D.O.O. 02340-0012458093
YESCO D.O.O., RADOVLJICA 02068-0014160870
YURENA D.O.O. 02970-0017172657
ZALOŽBA LIPA KOPER D.O.O. 05100-8010175098
ZAS ZDRUŽ. ASFALTERJEV SLO. 02010-0011165539
ZAVAROVALNICA MARIBOR D.D. 04515-0000512086
ZDRUŽ. STARŠEV IN OTROK SEZAM 02010-0020145411
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEH. 02980-0012365332
ZIMZELEN D.O.O. CERKLJE 07000-0000497894
ZOMA D.O.O. 04515-0000567085
ZSSS OŠ LUDVIKA PLIBERŠKA 04515-0000562623
ZSSS SINDIKAT GORENJSKA PREDILNICA 03128-1000014408
ZSSS SINDIKAT PODJETJA VITAL

MESTINJE 06000-0019522713
ZVEZA STANOVANJSKIH ZADRUG

SLOVENIJE P.O. 05100-8010174904
ZVEZA, KRANJ, D.O.O. 05100-8010175195
ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB POSTOJNA 10100-0035190334

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle
račun v bančno okolje v obdobju od 13. 5. do 19. 5. 2002
so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/.

Ljubljana, dne 7. maja 2002.

Mitja Gaspari l. r.
Guverner

Banke Slovenije

SODNI SVET

1968. Sklep o spremembi sklepa o razpisu volitev
članov personalnih svetov sodišč

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena za-
kona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 38/99
in 28/00) je Sodni svet Republike Slovenije na 52. seji dne
25. 4. 2002 sprejel spremembo

S K L E P
o spremembi sklepa o razpisu volitev članov

personalnih svetov sodišč

V sklepu o razpisu volitev v personalne svete sodišč
(Uradni list RS, št. 29/02) se drugi odstavek spremeni tako,
da se glasi:

“Volitve članov personalnih svetov sodišč, ki so razpi-
sane v torek, 18. 6. 2002, bodo potekale na sedežih okrož-
nih sodišč in na sedežu Vrhovnega sodišča RS.”.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
dr. Mile Dolenc l. r.

1969. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k
vložitvi kandidatur za prosto mesto

Na podlagi četrtega in petega odstavka 62. člena
zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95,
38/99 in 28/00) je Sodni svet Republike Slovenije, Tav-
čarjeva 9, Ljubljana na 52. seji dne 25. 4. 2002 sprejel
naslednji

S K L E P

Sodni svet objavlja javni poziv sodnikom k vložitvi kan-
didatur za prosto mesto:

a) podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani,
b) podpredsednika Okrožnega sodišča v Novi Gorici,
c) podpredsednika Delovnega in socialnega sodišča v

Ljubljani,
č) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča

v Ljubljani,
d) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča

v Cerknici,
e) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča

v Celju,
f) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča v

Črnomlju,
g) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča

v Piranu,
h) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča

v Ljutomeru,
i) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča v

Novem mestu,
j) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča v

Trebnjem,
k) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča

v Velenju,
l) predsednika in podpredsednika Okrajnega sodišča v

Žalcu,
m) predsednika Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici,
n) predsednika Okrajnega sodišča na Jesenicah,
o) predsednika Okrajnega sodišča v Kopru,
p) predsednika Okrajnega sodišča v Krškem,
q) predsednika Okrajnega sodišča v Kranju,
r) predsednika Okrajnega sodišča v Lenartu,
s) predsednika Okrajnega sodišča v Mariboru,
t) predsednika Okrajnega sodišča v Postojni,
u) predsednika Okrajnega sodišča v Sevnici,
v) predsednika Okrajnega sodišča v Slovenskih Konji-

cah,
w) predsednika Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici,
x) predsednika Okrajnega sodišča v Šentjurju pri Celju,
y) predsednika Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah,
z) predsednika Okrajnega sodišča v Škofji Loki.

Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom
svoje strokovne dejavnosti in opisom organizacijskih izku-
šenj po izvolitvi v sodniško funkcijo. Prijavo naj v 15 dneh od
objave poziva v Uradnem listu Republike Slovenije pošljejo
na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9,
Ljubljana, p.p. 639.

Republika Slovenija
Predsednik

Sodnega sveta
dr. Mile Dolenc l. r.



Stran 4032 / Št. 41 / 10. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

1970. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za april
2002

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

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na
drobno na območju Slovenije za april 2002

Cene življenjskih potrebščin so se aprila 2002 v pri-
merjavi z marcem 2002 povišale za 1,4 %, cene na drobno
pa za 1,8 %.

Št. 941-04-22/2002
Ljubljana, dne 6. maja 2002.

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

1971. Pravila igre na srečo »Hitra srečka«

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95; spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 85/01;
v nadaljnjem besedilu: ZIS) in drugega odstavka 7. člena
poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija
in igre na srečo d.d. Ljubljana, na seji dne 4. 4. 2002
sprejela

P R A V I L A
igre na srečo »Hitra srečka«

1. člen
S temi pravili se ureja sistem prirejanja igre na srečo s

trenutno znanim dobitkom, imenovano »HITRA SREČKA« (v
nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loteri-
ja in igre na srečo d. d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadalj-
njem besedilu: prireditelj). Z dodatkom k tem pravilom dolo-
či vse potrebne elemente za prirejanje igre določene serije.

2. člen
Ta pravila in posamezni dodatki k pravilom so obvezu-

joča za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri:
prireditelja, prodajalce, ki so pooblaščeni za prodajo srečk
in izplačilo dobitkov, kupce oziroma imetnike srečk (v na-
daljnjem besedilu: udeleženec) ter druge osebe, ki so ka-
korkoli povezane s prirejanjem igre.

Pravila in dodatke k pravilom prireditelj objavi v javnem
glasilu, udeležencem pa so na vpogled povsod, kjer so
srečke v prodaji.

3. člen
Udeleženec v igri je oseba oziroma imetnik veljavne

srečke pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh
pravil in dodatka k pravilom igre.

Veljavna je tista srečka, ki ima natisnjene vse elemen-
te, navedene v teh pravilih oziroma v dodatku k pravilom
igre.

V primeru, da manjka kateri od elementov, ima udele-
ženec pravico do zamenjave srečke ali do povračila denarja
v vrednosti srečke.

4. člen
Prireditelj prireja igro po serijah. Srečke posamezne

serije so lahko razdeljene na več segmentov.
Skupna vrednost dobitkov v posamezni seriji je 50 %

od vrednosti izdanih srečk. Sklad se lahko minimalno spre-
meni s soglasjem nadzornega organa. Kadar so srečke
posamezne serije razdeljene na več segmentov, mora sklad
za dobitke posameznega segmenta znašati najmanj 40% od
vrednosti v segmentu izdanih srečk.

Število in vrednost dobitkov v seriji morajo biti naključ-
no porazdeljeni. Kadar so srečke posamezne serije razde-
ljene na več segmentov, je lahko, pod pogoji iz prejšnjega
odstavka tega člena, sklad za dobitke določen za vsak seg-
ment posebej. Dobitki so lahko v denarju, blagu ali v kombi-
naciji obeh.

Cena posamezne srečke je najmanj 150 SIT in največ
300 SIT. Cena srečke mora biti za celotno serijo enaka, tudi
v primeru, če so srečke posamezne serije razdeljene na več
segmentov.

5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre in ime serije oziroma posameznega seg-

menta v seriji,
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja

družbe,
– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– navodila za igralce,
– polja, ki jih odkrijemo in na katerem so natisnjeni

posamezne kombinacije znakov, številk ali denarnih
zneskov ter kontrolne oznake,

– plan dobitkov.

6. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju Republike Slo-

venije s prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo srečk, po
telefonu in internetu. Srečke posamezne serije so v prodaji
najmanj dvanajst mesecev. Datum začetka in zaključka pro-
daje posamezne serije prireditelj objavi pred začetkom pro-
daje v dodatku k pravilom igre.

Če srečke niso prodane v času, ki je določen za proda-
jo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje do roka, ki mu ga
določi pooblaščeni urad Ministrstva za finance Republike
Slovenije.

Prireditelj lahko tudi skrajša čas prodaje do roka, ki mu
ga na podlagi obrazloženega predloga določi pooblaščeni
urad Ministrstva za finance Republike Slovenije.

7. člen
Če do roka, ki je določen za prodajo srečk niso prodane

vse srečke, prireditelj zaključi s prodajo. V tem primeru proda-
jalci vse neprodane srečke, vključno s srečkami iz 9. člena
teh pravil, vrnejo prireditelju. Prireditelj ravna z neprodanimi
srečkami v skladu z navodili o poslovanju s srečkami.

8. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odstrani

premaz pod katerim je natisnjen rezultat igre. Srečka ima
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dobitek, če je na srečki natisnjena kombinacija znakov ali
zneskov, ki določa dobitek. V tem primeru udeležencu pri-
pada dobitek v znesku, ki je naveden v dodatku k pravilom
igre za kombinacijo, ki ima dobitek na srečki.

Srečka nima dobitka, če je na srečki natisnjena kombi-
nacija znakov, ki v dodatku k pravilom igre ni določena za
dobitno kombinacijo.

9. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če je premaz na

srečki odstranjen ali poškodovan oziroma se premaz ne da
odstraniti. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila
denarja v vrednosti srečke ali do zamenjave srečke.

10. člen
Prodajalci izplačujejo dobitke do vrednosti, za katere ni

potrebno plačati davka na dobitke. Za prodajalce, ki so s
terminali povezani s prirediteljem, lahko prireditelj z navodili
o izplačevanju dobitkov določi večjo vrednost za izplačilo
dobitka. Vse dobitke, ne glede na višino, izplačuje prireditelj
na naslovu Športna loterija d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljub-
ljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.

V primeru, da je potrebno za posamezno vrsto dobitka
plačati davek na dobitke od iger na srečo ali v primerih,
določenih za navodilom o poslovanju s srečkami, je udele-
ženec dolžan osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno
izkaznico ali drug identifikacijski dokument.

Pri izplačilu dobitka, za katerega se plača davek, se
vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka na dobitek
od iger na srečo.

11. člen
Za potek igre v skladu s pravili in dodatkom k pravilom

igre jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s
sredstvi od prodanih srečk in celotnim svojim premoženjem.

Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu - prine-
sitelju srečke, na kateri je dobitna kombinacija v skladu z
dodatkom k pravilom, da je številka srečke pod premazom
zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju ter, da so
na srečki vidni in nepoškodovani vsi elementi, navedeni v
teh pravilih in v dodatku k tem pravilom.

12. člen
Denarni dobitki posamezne serije so izplačljivi v roku

prodaje srečk in še 90 dni po zaključku prodaje posamezne
serije.

Rok za izplačilo denarnih dobitkov se podaljša za toli-
ko, kolikor je podaljšan rok za prodajo v smislu drugega
odstavka 6. člena teh pravil.

Preostanek neizkoriščenega sklada za dobitke in zne-
sek neizplačanih srečk z dobitki, ki niso bili prevzeti v roku
za prevzem dobitkov, se prenesejo v sklad za dobitke na-
slednje serije ali drugih iger, ki jih prireja prireditelj.

13. člen
Prodajalec oziroma prireditelj dobitka ne izplača v pri-

merih, če
– je srečka tako poškodovana, da ni razpoznavna no-

bena kontrolna številka oziroma niso razpoznavne odkrite
kombinacije,

– je srečka falsificirana ali kako drugače neverodo-
stojna,

– je na srečki opravljen poseg v samo strukturo srečke
ali algoritem številk.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko udeleženec
vloži reklamacijo, prireditelj pa mora postopati v skladu z
navodili o poslovanju s srečkami.

14. člen
Pred začetkom prodaje srečk posamezne serije, prire-

ditelj objavi dodatek k pravilom, ki vsebujejo naslednje ele-
mente:

– ime serije oziroma posameznega segmenta v seriji s
številom srečk,

– ceno srečke,
– število, vrste in vrednost posameznih dobitkov v seriji

oziroma segmentu,
– način igranja in opis kombinacije znakov, ki določajo

dobitek na srečki, oziroma kombinacija znakov na srečki, ki
nima dobitka,

– datum začetka in zaključka prodaje srečk,
– datum zadnjega dneva za izplačilo dobitkov.

15. člen
Po končani prodaji posamezne serije tričlanska komisi-

ja za nadzor igre pregleda končno poročilo o prodaji srečk
in izplačanih dobitkih. O pregledu vodi zapisnik, v katerega
vpiše vse podatke o prodaji srečk in vrstah ter številu izpla-
čanih dobitkov ter druge podatke pomembne za igro.

Na podlagi komisijskega zapisnika prireditelj objavi kon-
čno poročilo o prodaji, ki vsebuje naslednje podatke:

– številka serije,
– dan začetka in zaključka prodaje,
– vrednost prodanih srečk,
– število in vrednost dobitkov, ki niso bili izplačani ozi-

roma prevzeti,
Poročilo o prodaji prireditelj objavi na enak način kot

so objavljena pravila igre.

16. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v

igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.

17. člen
Ta pravila igre in vsak dodatek začnejo veljati z dnem,

ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se od 22. serije
srečk dalje.

Št. 12-2/02
Ljubljana, dne 8. maja 2002.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim skle-
pom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-2/02 dne 30. 4. 2002.

1972. Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo »Hitra
srečka«

Na podlagi 14. člena pravil igre na srečo »Hitra sreč-
ka«, ki jih je sprejela uprava družbe Športna loterija in igre na
srečo d.d. dne 4. 4. 2002 in drugega odstavka 7. člena
poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija
in igre na srečo d.d. Ljubljana, na seji dne 5. 4. 2002
sprejela
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D O D A T E K   Š T.   1   K   P R A V I L O M
igre na srečo »Hitra srečka«

1. člen
S tem dodatkom se določajo elementi za prirejanje

22. serije srečk igre »Hitra srečka«. Serija srečk je razdelje-
na v dva segmenta, vsak segment vsebuje 1,000.000 srečk.
Ime prvega segmenta je »Euro srečka«, ime drugega seg-
menta pa »Srečko Veseu«.

2. člen
Začetek prodaje srečk 22. serije igre »Hitra srečka« je

1. 5. 2002.
Zadnji dan prodaje srečk 22. serije igre »Hitra srečka«

je 31. 4. 2003.
Zadnji dan za izplačilo dobitkov 22. serije srečk igre

»Hitra srečka« je 30. 7. 2003.

3. člen
Cena srečke je 200 SIT.

4. člen
V posameznem segmentu so na posameznih srečkah

natisnjeni dobitki v številu in po vrednosti, in sicer:
1. segment srečk (Euro srečka):

Število  Vrednost  Skupna
dobitkov dobitka vrednost

2  10.000 EUR  4,600.000 SIT
10  1.200 EUR  3,450.000 SIT
20  100.000 SIT  2,000.000 SIT

200  20.000 SIT  4,000.000 SIT
1.000  5.000 SIT  5,000.000 SIT
3.000  2.000 SIT  6,000.000 SIT
5.000  1.000 SIT  5,000.000 SIT

10.000  500 SIT  5,000.000 SIT
50.000  300 SIT  15,000.000 SIT

250.000  200 SIT  50,000.000 SIT
Skupaj 319.232  100,050.000 SIT

2. segment srečk (Srečko Veseu):

Število  Vrednost  Skupna
dobitkov dobitka vrednost

2  2,000.000 SIT  4,000.000 SIT
10  400.000 SIT  4,000.000 SIT
20  100.000 SIT  2,000.000 SIT

200  20.000 SIT  4,000.000 SIT
1.000  5.000 SIT  5,000.000 SIT
3.000  2.000 SIT  6,000.000 SIT
5.000  1.000 SIT  5,000.000 SIT

10.000  500 SIT  5,000.000 SIT
50.000  300 SIT  15,000.000 SIT

250.000  200 SIT  50,000.000 SIT
SKUPAJ 319.232  100,000.000 SIT

Število in vrednost dobitkov do vključno 100.000 so
enakomerno razdeljeni v obeh segmentih. Dobitki za 10.000
EUR in 1.200 EUR so razdeljeni samo v prvem segmentu
srečk z imenom Euro srečka, dobitki za 2,000.000 in
400.000 SIT pa samo v drugem segmentu srečk z imenom
Srečko Veseu.

5. člen
Vsaka srečka vsebuje najmanj naslednje elemente:
– ime igre »Hitra srečka« in posameznega segmenta

»Euro srečka« oziroma »Srečko Veseu«,
– znak in motiv igre,
– ceno srečke,
– znak in naslov prireditelja ter podpis direktorja družbe,

– številko serije in tekočo številko srečke,
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– plan dobitkov,
– prostor, v katerem so natisnjene številke ali liki z

napisom, denarni zneski in kontrolne številke. Prostor je
prekrit s premazom,

– navodila za igralce:
za 1. segment srečk z imenom »Euro srečka«:
– odstranite premaz na kovancih. Srečka ima dobitek,

če sta pod premazom odkrita dva enaka znaka »Cifra« ali
»Mož«.« V tem primeru vam pripada dobitek v znesku, ki je
vpisan poleg znaka;

in za 2. segment srečk z imenom »Srečko Veseu«:
– odstranite premaz. Srečka je dobitna, če sta odkrita

dva enaka lika z imenom. V tem  primeru vam pripada
dobitek v znesku, ki je vpisan pod enakim likom in imenom,

– dobitke do vključno 20.000 SIT izplačujejo prodajal-
ci. Ostale dobitke izplačuje prireditelj na naslovu Športna
loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8.
 do 12. ure.

6. člen
V 1. segmentu srečk z imenom »Euro srečka« udeleže-

nec izve za rezultat, ko na dveh poljih odstrani premaz.
Srečka je dobitna, če sta pod premazom v obeh poljih
natisnjena dva enaka znaka z likom in napisom »Mož« ali dve
enaki številki 1 (ena) in napisom »Cifra« pod pogojem, da je
kontrolna številka srečke pod premazom zabeležena v spi-
sku dobitnih srečk pri prireditelju. Vrednost dobitka in kon-
trolna številka je natisnjena v poljih pod znaki. Če na srečki
nista odkrita dva enaka lika z napisom » Mož« ali dve enaki
številki 1 (ena), ta srečka nima dobitka.

V 2. segmentu z imenom »Srečko Veseu« udeleženec
izve za rezultat, ko na petih poljih odstrani premaz. Srečka je
dobitna, če je lik z imenom v posamezni igri enak liku in
imenu kandidata, pod pogojem, da je kontrolna številka
srečke pod premazom zabeležena v spisku dobitnih srečk
pri prireditelju. Vrednost dobitka in kontrolna številka je na-
tisnjena v polju pod likom in imenom. Če na srečki v posa-
mezni igri ni odkrit enak lik z imenom kot je lik in ime
kandidata, ta srečka nima dobitka.

7. člen
Dobitki v vrednosti 10.000 EUR in 1.200 EUR so

izplačljivi v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju ban-
ke Slovenije na dan izplačila na naslovu Športna loterija
d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik 8. do
12. ure.«

8. člen
Dodatek št. 1 k pravilom igre »Hitra srečka« velja z

dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se za 22.
serije srečk igre »Hitra srečka«.

Št. 12-3/02
Ljubljana, dne 8. maja 2002.

Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe

Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom »Hitra srečka« na podlagi koncesije,
ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim skle-
pom številka 470-04/97-1 (V), z dne 24. 7. 1997.

Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe igre »Hitra srečka« potrdilo
pod številko 471-212-2/02 dne 30. 4. 2002.
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OBČINE

BELTINCI

1973. Sklep o uradnem elektronskem poštnem
naslovu Občinske uprave občine Beltinci

Na podlagi 5. člena uredbe o poslovanju organov javne
uprave z dokumentarnim gradivom (Uradni list RS, št. 91/01)
in na podlagi 30. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 46/00, 118/00 in 67/01) je župan Občine Beltinci
sprejel

S K L E P
o uradnem elektronskem poštnem naslovu

Občinske uprave občine Beltinci

1. člen
Občinska uprava občine Beltinci uradno posluje

z elektronskim poštnim naslovom, katerega naslov je
obcina@beltinci.si.

Sporočila prejeta na zgoraj navedeni naslov, redno
pregleduje sprejemna pisarna Občinske uprave občine Bel-
tinci.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem podpisa župana in se

objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 081-04/165
Beltinci, dne 10. maja 2002.

Župan
Občine Beltinci

Jožef Kavaš l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

1974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 2001

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in na podlagi 16. člena statuta Občine
Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 30. redni seji dne 25. 4.
2002 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine

Črna na Koroškem za leto 2001

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Črna na Koroškem za leto 2001, ki zajema bilanco
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter
račun financiranja.

2. člen
Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2001 je bil

realiziran v naslednjih zneskih:

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Skupaj prihodki 486.508
II. Skupaj odhodki 485.578
III. Proračunski presežek 930
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil 196
V. Dana posojila  –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe 196

kapitalskih deležev
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje 12.200
VIII. Odplačilo dolga 10.353
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.) 1.847
X. Povečanje stanja sredstev na računih 2.973

3. člen
Sprejme se zaključni račun Krajevne skupnosti Žerjav,

ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih
terjatev in naložb ter račun financiranja.

A) Bilanca prihodkov in odhodkov v 000 SIT
I. Skupaj prihodki 1.961
II. Skupaj odhodki 1.173
III. Proračunski presežek  788
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil  –
V. Dana posojila  –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe

kapitalskih deležev  -
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje  –
VIII. Odplačila dolga  –
IX. Neto zadolževanje (VII.–VIII.)  788

5. člen
Pregled prihodkov in razporeditev odhodkov zaključne-

ga računa Občine Črna na Koroškem za leto 2001 je se-
stavni del tega odloka.

6. člen
Poročilo nadzornega odbora o pregledu zaključnega

računa je priloga zaključnemu računu.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-01/02
Črna na Koroškem, dne 26. aprila 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.
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1975. Sklep o razglasitvi trajno varovanih gozdov

Na podlagi 44. in 46. člena zakona o gozdovih (Uradni
list RS, št. 30/93) in 16. člena statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet obči-
ne Črna na Koroškem na 29. redni seji dne 27. 3. 2002
sprejel naslednji

S K L E P

I
Na podlagi odločbe o razglasitvi trajno varovanih goz-

dov (MUV št. 3/91) se izvzamejo naslednji gozdovi:

Katastrska občina Oddelek Parcelna d-del Površina Združba Lastništvo
Odsek številka c-cela ha

k. o. Koprivna 118 d (del) 771 (del) 19,36 ha ARF DS
k. o. Koprivna 121 d (del) 771 (del) 20,88 ha ANFL DS
k. o. Javorje 39 b (celi) 222, 237/2, 237/10 – (del) 20,75 ha ARF DS
k. o. Javorje 40 b (celi) 224 – c, 227, 228, 230/1,

231, 237/2, 237/6, 237/7,
237/10 – (del) 29,55 ha ARF DS

k. o. Javorje 42 a (del) 237/10 – (del) 4,00 ha PSi DS

II
Druge določbe odločbe o razglasitvi trajno varovanih

gozdov (MUV št. 3/91) ostanejo nespremenjene in ostanejo
v veljavi.

Št. 321-05-01/02
Črna na Koroškem, dne 17. aprila 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

1976. Program priprave delnih sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Ravne na Koroškem od leta 1986
do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta
1990 ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Ravne na Koroškem
od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in
dopolnjen leta 1990 na območju Občine Črna
na Koroškem – za posamezno poselitveno
območje »TEBER« (razširitve PUP št. 1)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Urad-
ni list RS, št. 48/90) je Občinski svet občine Črna na
Koroškem na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na
Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99, 40/01) na 30. redni
seji dne 25. 4. 2002 sprejel

P R O G R A M
priprave delnih sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta 2000,

spremenjen in dopolnjen leta 1990 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega

družbenega plana Občine Ravne na Koroškem
od leta 1986 do leta 1990, spremenjen in

dopolnjen leta 1990 na območju Občine Črna
na Koroškem – za posamezno poselitveno

območje »TEBER« (razširitve PUP št. 1)

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebine in obseg potrebnih strokovnih podlag in dru-

gih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem
od leta 1986 do leta 2000, spremenjen in dopolnjen leta
1990, ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta
1990, spremenjen in dopolnjen leta 1990 na območju Ob-
čine Črna na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planskih aktov
na območju Občine Črna na Koroškem) objavljenem v
Medobčinski uradni vestnik, št. 17/89 in 18/90), in za
posamezna poselitvena območja Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 78/01);

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov;

– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in ob-
veznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;

– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov;

– sredstva potrebna za njihovo pripravo;
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter
– prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma do-

polnjujejo.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin občin-

skih planskih aktov na območju Občine Črna na Koroškem
se nanašajo za območje »Teber«, ki zajema:

– organizacijo dejavnosti v prostoru
– poselitev prostora
– namensko rabo prostora (spremembe v rabi) in
– načine urejanja prostora s PUP.

3. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-

vin občinskih planskih aktov na območju Občine Črna na
Koroškem dolgoročnega plana, sodelujejo naslednji organi
in organizacije:

– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko
planiranje, Ljubljana,
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– Geodetska uprava RS, Izpostava Ravne na Koro-
škem,

– Cestno podjetje Maribor, Iztokova ulica 30, Maribor,
– Elektro Celje, PE Slovenj Gradec,
– Telekom Slovenije, P.E. Maribor,
– Stanovanjsko podjetje Ravne, Ob Suhi 19, Ravne na

Koroškem,
– Zavod za gozdove Slovenije, O.E. Slovenj Gradec,
– VGD Drava Ptuj in Podjetje za urejanje hudournikov

Ljubljana,
– Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, O. E.

Maribor, in
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije O. E.

Maribor, Slomškov trg 6, Maribor,
– Občina Črna na Koroškem – režijski obrat.
Organi in organizacije določijo pogoje, ki jih pripravlja-

lec upošteva pri pripravi sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin občinskih planskih aktov za ureditveno obmo-
čje Teber Občine Črna na Koroškem.

4. člen
Nosilec strokovnih aktivnosti v zvezi s pripravo strokov-

nih gradiv za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin
in občinskih planskih aktov na območju Občine Črna na
Koroškem je strokovna organizacija, ki je izdelala osnovni
dokument.

Koordinator postopka priprave sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov na obmo-
čju Občine Črna na Koroškem je pristojna strokovna služba
Občine Črna na Koroškem.

5. člen
Terminski plan:
– osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-

vin občinskih planskih aktov za obnovljen poseg na območju
Občine Črna na Koroškem, izdelan v skladu z 2. členom
tega odloka do konca aprila 2002;

– druge aktivnosti, ki jih vodita nosilec strokovne aktiv-
nosti in koordinator postopka iz 4. člena tega odloka po
predpisanih postopkih in rokih (razgrnitev, javna razprava,
zbiranje pripomb, stališča do pripomb);

– usklajen predlog sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin občinskih planskih aktov na območju Občine
Črna na Koroškem – rok se določi naknadno, po izvedeni
javni razgrnitvi in po recenziji Urada RS za prostorsko plani-
ranje.

6. člen
Sredstva za spremembe in dopolnitve prostorskih se-

stavin občinskih planskih aktov za obnovitveni poseg na
območju Občine Črna na Koroškem se zagotovijo iz prora-
čuna Občine Črna na Koroškem in iz sredstev sofinancira-
nja izdelave strokovnih podlag za pripravo prostorskih sesta-
vin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana ob-
čine, ki jih je na osnovi razpisa občini odobrilo Ministrstvo za
okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje.

7. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 350-03-02/02
Črna na Koroškem, dne 26. aprila 2002.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

LJUBLJANA

1977. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni
dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova)

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o ure-
janju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Me-
stne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 37. seji dne 15. 4.
2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o prostorskih ureditvenih pogojih za območja
urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni
dom in CO 5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova)

1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za območja

urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO
5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova) (Uradni list RS, št. 72/98)
se 1. člen spremeni tako, da se na koncu stavka pika
nadomesti z vejico in doda besedilo:

“Ekoart, d.o.o., Ljubljana, Glinška 2b, pod št. proj.
9/01 VK, v juniju 2001.”

2. člen
V 2. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za območje funkcionalne enote F1 območja urejanja

CO 5/2 Plinarna se uporabljajo grafični prikazi, ki jih je
izdelal Ekoart, d.o.o., Ljubljana, Glinška 2b, pod št. proj.
9/01 VK, v juniju 2001.«

3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 3521-8/99-49
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1978. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Ljubljana Center

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel
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O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Ljubljana Center

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 9/97) se v
1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 3. členu se v drugi točki črta besedilo: »Zupančičeva

12«.

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

4. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-16
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Ciciban

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Ciciban

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Ciciban (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-18
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1980. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Črnuče

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Črnuče
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1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Črnuče (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-21
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena (Uradni list RS,
št. 9/97) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se
glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-17
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1982. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Jarše

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Jarše

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Jarše (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«
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2. člen
V 3. členu se v drugi alinei besedilo »Petrovičeva 1«

nadomesti z besedilom »Ulica Hermana Potočnika 15«.

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

4. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-19
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Jelka

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Jelka

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Jelka (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-20
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Mladi rod

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Mladi rod

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Mladi rod (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1.
členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraže-

vanje,
– 55.510 Dejavnost menz.«
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3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-22
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Mojca

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Mojca

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Mojca (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-23
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Najdihojca

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Najdihojca

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Najdihojca (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1.
členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 3. členu se v tretji alinei beseda »lokacijah« nadome-

sti z besedo »lokaciji«, besedilo »in Drenikova 22« se črta.

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

4. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.
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5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-24
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Otona Župančiča

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Otona Župančiča

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Otona Župančiča (Uradni list RS, št. 9/97) se
v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-

mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-25
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1988. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Pedenjped

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 27.
člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.
26/01 in 28/01) in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljublja-
ni (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96, 109/99 in 102/01)
sta Mestni svet mestne občine Ljubljana na 37. seji dne
15. 4. 2002 in Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na
27. seji dne 27. 2. 2002 sprejela

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Pedenjped

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št. 38/97) se v 1.
členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odločata
Mestni svet mestne občine Ljubljana in Občinski svet obči-
ne Dol pri Ljubljani, razen o soglasju k aktu o sistemizaciji
delovnih mest, o katerem odločata župana Mestne občine
Ljubljana in občine Dol pri Ljubljani.«

2. člen
V 3. členu se 1. in 2. točka spremenita tako, da se

glasita:
»1. Enota Makalonca, ki deluje na lokacijah:
– Rjava cesta 1, Ljubljana,
– Polje, cesta V/3, Ljubljana,
– Novo Polje, cesta VI/1, Ljubljana,
– Šmartinska cesta 284/A, Ljubljana in
– Zadobrovška cesta 28A; Ljubljana.
2. Enota Miškolin, ki deluje na lokacijah:
– Cerutova ulica 5, Ljubljana,
– Cerutova ulica 6, Ljubljana,
– Ob studencu 11A, Ljubljana,
– Papirniški trg 5, Ljubljana,
– Papirniški trg 7, Ljubljana,
– Cesta II. grupe odredov 41, Ljubljana,
– Dolsko 85A in
– Gabrje pri Jančah 16.«
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3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

4. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-26
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Št. 64001-2/02
Ljubljana, dne 27. februarja 2002.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

1989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Šentvid

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Šentvid

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Šentvid (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

3. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

4. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-27
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Viški vrtci

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Viški vrtci

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Viški vrtci (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1. členu
drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«
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3. člen
V 7. členu se v petem odstavku v peti alinei besedi

»upravno-administrativnih« nadomestita z besedama »admi-
nistrativno-računovodskih«.

4. člen
V 27. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-28
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Zelena jama

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96, 23/96 – popr., 22/00 – ZJS, 64/01 in 101/01
– odl. US), 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96 in 36/00 – ZPDZC) in
27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana
na 37. seji dne 15. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Vrtca Zelena jama

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Vrtca Zelena jama (Uradni list RS, št. 9/97) se v 1.
členu drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:

»O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Me-
stni svet mestne občine Ljubljana, razen o soglasju k aktu o
sistemizaciji delovnih mest, o katerem odloča župan.«

2. člen
V 3. členu se v drugi alinei beseda »lokacijah« nado-

mesti z besedo »lokaciji«, besedilo »in Zakotnikova 3« se
črta.

V četrti alinei se beseda »lokacijah« nadomesti z bese-
do »lokaciji«, besedilo »Preglov trg 10 in« se črta.

3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku prva in druga alinea

spremenita tako, da se glasita:
»– 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-

nje,
– 55.510 Dejavnost menz.«

4. člen
V 7. členu se v petem odstavku besedi »upravno-admi-

nistrativnih« nadomestita z besedama »administrativno-raču-
novodskih«.

5. člen
V 23. členu se v prvem odstavku doda nova četrta

alinea, ki se glasi:
»– opravlja v imenu in za račun vrtca finančni promet z

občinami, zavezankami za plačilo razlike med ceno progra-
mov predšolske vzgoje in plačili staršev, ki se nanaša na
obveznosti plačila za programe v vrtcih občin zavezank;«.

Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 607-4/02-29
Ljubljana, dne 15. aprila 2002.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

MARKOVCI

1992. Odlok o režijskem obratu v Občini Markovci

Na podlagi zakona o gospodarskih javnih službah (Ura-
dni list RS, št. 32/93, 30/98), 12. člena odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Markovci (Uradni list
RS, št. 61/01) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni
list RS, št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine Mar-
kovci na seji dne 10. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o režijskem obratu v Občini Markovci

1. člen
S tem odlokom se ustanovi režijski obrat kot samostoj-

na notranja organizacijska enota občinske uprave.

2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Markovci. Režij-

ski obrat bo ob ustanovitvi imel sistemizirana 3 delovna me-
sta. O sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v režijskem
obratu odloča župan oziroma od njega pooblaščena oseba ali
oseba, ki jo ob spremembi predpisov določi zakon.

3. člen
Med zaposlenimi delavci režijskega obrata predstojnik

ali od njega pooblaščena oseba imenuje vodjo, kateri je
neposredno odgovoren za izvrševanje danih nalog direktor-
ju občinske uprave. Za delovno mesto vodje režijskega obra-
ta se zahtevajo naslednji pogoji: višja ali visoka strokovna
izobrazba tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj
ali primerna izobrazba, ki jo zahtevajo predpisi glede na
vrsto dejavnosti režijskega obrata.

4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Markovci,

oziroma tudi izven Občine Markovci, lahko pa tudi za potre-
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be drugih občin, kadar v skladu s predpisi tako določi pred-
stojnik ali od njega pooblaščena oseba.

Stroški režijskega obrata se pokrivajo:
– s plačevanjem cen javnih dobrin (tarife, takse, nado-

mestila ali povračila),
– s sredstvi občinskega ali občinskih proračunov,
– iz drugih virov.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvarja oziroma pridobiva

s prodajo blaga ali storitev, se stekajo v proračun Občine
Markovci.

5. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Delovni

čas režijskega obrata je enak delovnemu času Občinske
uprave občine Markovci.

6. člen
Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
A) obvezne javne službe:
– javna snaga in čiščenje javnih površin,
– odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih vo-

da,
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih

odpadkov,
– urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih povr-

šin ter drugih tematskih poti,
– urejanje in vzdrževanje občinskih cest,
– pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,

dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– urejanje in vzdrževanje pokopališč,
– javna služba varstva pred požarom;
B) izbirne javne službe:
– urejanje in vzdrževanje javnih površin, javne razsvet-

ljave in javnih parkirišč v občini,
– urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov v ob-

čini,
– izvajanje plakatiranja in oglaševanja,
– izvajanje pogrebnih storitev,
– oskrba naselij s požarno vodo,
– upravljanje in vzdrževanje stanovanj,
– distribucija zemeljskega plina,
– distribucija tople vode oziroma ogrevanja,
– priložnostna krasitev naselij v občini,
– odvozi kosovnih odpadkov in čiščenje divjih odlaga-

lišč,
– zimska služba,
– vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
– čiščenje občinskih prostorov,
– zemeljska in manjša gradbena dela,
– vsa druga vzdrževalna dela,
– KTV,
– druge dejavnosti, ki jih občina določi z odlokom.

7. člen
Režijski obrat opravlja dejavnosti iz 6. člena, kadar bi

bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekono-
mično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti
koncesijo.

Poleg dejavnosti iz 6. člena režijski obrat s področja
javnih služb opravlja naslednje naloge:

1. strokovne naloge razvoja, načrtovanja, opravljanja in
organiziranja javnih služb,

2. naloge strokovnega nadzora nad izvajalci in oseba-
mi, ki izvajajo dejavnost javnih gospodarskih služb,

3. strokovne naloge v zvezi z izvedbo javnih razpisov in
izbiro koncesionarjev, ki izvajajo javne službe,

4. naloge v zvezi s financiranjem javnih služb,
5. določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem

za posege v prostor, če ti zahtevajo infrastrukturne objekte
in naprave, če to ni kot javno pooblastilo preneseno na
izvajalce javnih služb,

6. dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na in-
frastrukturne objekte in naprave, v primerih, ko to ni prene-
seno na izvajalce javnih služb,

7. pobiranje in odvajanje komunalnih in ekoloških taks,
prispevkov in nadomestil, v primerih, ko to ni preneseno na
izvajalce javnih služb,

8. druge naloge, določene z zakonom, predpisom ob-
čine ali programi dela.

V primerih, ko zaradi racionalnosti in ekonomičnosti ali
ko so potrebna posebna strokovna znanja in oprema, se
lahko naročijo dela pravni ali fizični osebi, ki je za opravljanje
takšnih nalog registrirana in izpolnjuje vse pogoje.

8. člen
Za izvajanje ene ali več javnih služb lahko občina usta-

novi javno podjetje, javni gospodarski zavod ali podeli kon-
cesijo v skladu z zakonom in občinskim odlokom. Koncesija
se podeli za dejavnosti, ki jih javna podjetja ne izvajajo
oziroma režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih
možnosti ne more in ne sme opravljati. Delo javnih služb in
koncesionarjev koordinira režijski obrat.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 16. člen

odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske upra-
ve občine Markovci (Uradni list RS, št. 21/99, 110/00).

10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 015-04/02-1
Markovci, dne 10. aprila 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

1993. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Markovci

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št.
15/99), 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS,
št. 15/99 in 110/00) ter odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00, 93/01) je
Občinski svet občine Markovci na seji dne 28. 3. 2002
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Markovci

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

šča (Uradni list RS, št. 123/00 in 93/01) se peti odstavek
2. člena spremeni tako, da se glasi:
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»Za poslovne površine se po tem odloku štejejo tudi
nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem, go-
stinski vrtovi, zunanji pridobitni prostori storitvenih in proiz-
vodnih dejavnosti, igrišča in športni objekti s pridobitno de-
javnostjo, površine izkoriščanja rudnin (gramoznice, pesko-
kopi in glinokopi), grajena vodna zajetja za pridobivanje elek-
trične in toplotne energije, površine za obratovanje
bencinskih servisov, piščančje farme, farme govedi in druge
podobne farme, pri čemer šteje za farmo objekt velikosti
nad 600 m2 tlorisne površine, ter druge površine, namenje-
ne za opravljanje poslovne dejavnosti.

2. člen
V 7. členu se v točki C) beseda kmetij nadomesti z

besedo farm, točka F) se spremeni tako, da se glasi: na
stavbna zemljišča za poslovne namene ostalih dejavnosti
(proizvodnja električne in toplotne energije, grajena vodna
zajetja in odtočni kanal za pridobivanje električne energije in
podobne dejavnosti).

3. člen
V 9. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
Proizvodnja električne in toplotne energije.
5. točka se črta, 6. točka se spremeni tako da se glasi:
grajena vodna zajetja in odtočni kanal za pridobivanje

električne energije. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo.
V šestem odstavku 9. člena se črta številka 5, številki 3

in 6 se ustrezno preštevilčita.

4. člen
Tretji in četrti odstavek 10. člena se črtata.

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

slednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s
1. 1. 2002.

Št. 015-04-6/99
Markovci, dne 28. marca 2002.

Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

POSTOJNA

1994. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 37. seje
dne 16. 4. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status splošne rabe na zemljišču, parc. št.

470/3 travnik 3. razred v izmeri 86 m2 in parc. št. 469/3
travnik 6. razred v izmeri 245 m2, obe vpisani v z.k. vl. št.
287, k.o. Postojna ter javno dobro na zemljišču, parc. št.
1238/2 cesta v izmeri 698 m2, vpisana v seznamu XXXIII.
k.o. Postojna.

2
Parcele, navedene v 1. točki tega sklepa, postanejo s

tem sklepom last Občine Postojna.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/02
Postojna, dne 17. aprila 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

1995. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 16. in 63. člena statuta Občine Postojna
(Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99),
je Občinski svet občine Postojna na nadaljevanju 37. seje
dne 16. 4. 2002 sprejel naslednji

S K L E P

1
Ukine se status javno dobro na zemljišču, parc. št.

1649/47 dvorišče v izmeri 59 m2, vpisano v seznamu XXXI-
II. k.o. Postojna.

2
Parcela, navedena v 1. točki tega sklepa, postane s

tem sklepom last Občine Postojna.

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-1/02
Postojna, dne 17. aprila 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

1996. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih,
pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil
in predmetov

Na podlagi 15., 16., 17., 18., 85., 86. in 87. člena
zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št.
30/98), 4. in 34. člena odloka o ureditvi in varnosti cestne-
ga prometa v naseljih Občine Postojna (Uradni list RS, št.
84/01) ter 9. in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni
list RS, št. 1/92, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je
Občinski svet občine Postojna na 37. seji dne 15. 4. 2002
sprejel

P R A V I L N I K
o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih,

poškodovanih ali zapuščenih vozil in predmetov



Uradni list Republike Slovenije Št. 41 / 10. 5. 2002 / Stran 4047

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(1) Ta pravilnik določa postopek odvoza, hrambe, pre-

vzema in prodaje nepravilno parkiranega, pokvarjenega, po-
škodovanega ali zapuščenega vozila oziroma predmeta z
občinskih cest ter prometnih in drugih javnih površin v nase-
ljih Občine Postojna.

(2) Druge javne površine so urejeni parki in zelenice,
površine, ki ležijo ob lokalnih cestah in javnih poteh – var-
stveni pas v širini 10 m za lokalne ceste, 5 m za mestne
ulice in javne poti, ob pločnikih oziroma kolesarskih stezah v
širini 5 m, merjeno od zunanjega roba prometne površine ali
do linije gradbenih objektov.

2. člen
Glede na določila 28., 29. in 30. člena odloka o

ureditvi in varnosti cestnega prometa v naseljih Občine
Postojna (v nadaljnjem besedilu: odlok) se odvoz lahko
odredi za:

– vozilo, ki je parkirano tako, da ogroža druge udele-
žence v cestnem prometu,

– izločeno vozilo, za katero obstaja verjetnost, da se
pomanjkljivost, zaradi katere je bilo izločeno iz prometa, ne
bo odpravila v roku 24 ur (prvi odstavek 219. člena zakona
o varnosti cestnega prometa) ali je ta rok že minil,

– vozilo, na katerem je bila po odredbi pooblaščene
osebe nameščena naprava, s katero se vozniku ali lastniku
vozila onemogoči uporabo vozila do izreka kazni in plačila
stroškov namestitve in odstranitve naprave, pa lastnik oziro-
ma voznik ni poskrbel za odstranitev vozila v roku, ki je
določen za ta postopek,

– na splošnih in posebnih parkirnih prostorih in drugih
javnih površinah (zelenice, parki itd.) puščena zapuščena
vozila (zapuščeno vozilo je motorno vozilo na cesti, ki nima
registrskih tablic ali ni registrirano in nihče ne skrbi zanj),
poškodovana, pokvarjena in dotrajana vozila, počitniške pri-
kolice in ostala priklopna vozila, dele teh vozil ali priklopnih
vozil ter druge predmete, ki zasedajo te površine (v nadalj-
njem besedilu: zapuščena vozila ali predmeti).

II. ODVOZ NEPRAVILNO PARKIRANEGA,
POKVARJENEGA, POŠKODOVANEGA ALI

ZAPUŠČENEGA VOZILA OZIROMA PREDMETA

3. člen
(1) Pooblaščena oseba na nepravilno parkirano, po-

kvarjeno, poškodovano ali zapuščeno vozilo oziroma pred-
met namesti »Obvestilo o odvozu vozila oziroma predmeta«,
s čimer se šteje, da je lastnik obveščen o nameravanem
odvozu vozila oziroma predmeta.

(2) V obvestilu mora biti navedeno, da je vozilo oziroma
predmet v postopku odvoza in da ga je lastnik dolžan odstra-
niti z javne površine v roku 2 dni od namestitve obvestila o
odvozu.

(3) Poznejša poškodba ali uničenje takega obvestila ne
vpliva na to, da lastnik vozila oziroma predmeta ne bi bil o
postopku odvoza obveščen.

4. člen
(1) Če nepravilno parkirano, pokvarjeno, poškodovano

ali zapuščeno vozilo oziroma predmet ogroža druge udele-
žence v prometu ali kako drugače predstavlja neposredno
nevarnost za okolico ali okolje, odredi pooblaščena oseba
takojšnji odvoz takega vozila oziroma predmeta z ustreznim
vozilom.

(2) Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila oziroma
predmeta ne zadrži njene izvršitve.

5. člen
(1) Če po preteku 2 dni od namestitve »Obvestila o

odvozu vozila oziroma predmeta« pooblaščena oseba ugo-
tovi, da nepravilno parkirano, pokvarjeno, poškodovano ali
zapuščeno vozilo oziroma predmet še ni odstranjeno z javne
površine, odredi odvoz tega vozila oziroma predmeta z us-
treznim vozilom.

(2) Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila oziroma
predmeta ne zadrži njene izvršitve.

(3) Odvoz vozila oziroma predmeta se opravi na stro-
ške voznika, če le-ta ni ugotovljiv pa na stroške lastnika
oziroma uporabnika vozila oziroma predmeta.

(4) V primeru, ko pooblaščena oseba ne more ugotoviti
lastnika vozila oziroma predmeta, odredi odvoz vozila oziro-
ma predmeta na stroške proračuna Občine Postojna.

6. člen
(1) Odvoz vozil oziroma predmetov izvaja pravna oseba

ali samostojni podjetnik, ki je registriran za opravljanje take
dejavnosti in izpolnjuje vse predpisane pogoje, ter ga za
izvajanje odvoza na podlagi javnega razpisa izbere župan (v
nadaljevanju: izvajalec).

(2) Izvajalec mora dejavnost odvoza vozil oziroma pred-
metov zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poškodovanja
vozila oziroma predmeta zaradi izvajanja tega pravilnika je
izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo lastniku vozila ozi-
roma predmeta.

7. člen
(1) Izvajalec opravi odvoz na podlagi kopije odredbe

pooblaščene osebe o odvozu vozila oziroma predmeta.
(2) Odredba o odvozu vozila mora vsebovati naslednje

podatke:
– registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
– vrsto in tip vozila (če so podatki znani),
– stanje vozila,
– podatke o lastniku (če je ta znan),
– lokacijo vozila,
– datum odvoza,
– podpis pooblaščene osebe.
(3) V zvezi s podatki, ki jih mora vsebovati odredba o

odvozu predmeta, se smiselno uporablja gornja določba.
(4) Odredbo o odvozu vozila oziroma predmeta se vro-

či izvajalcu in lastniku vozila oziroma predmeta oziroma še
ena kopija izvajalcu, kadar lastnik vozila oziroma predmeta
ni znan.

(5) Pred začetkom natovarjanja vozila oziroma predme-
ta je le-tega potrebno fotografirati.

(6) Pooblaščena oseba obvesti Policijsko postajo Po-
stojna o odvozu nepravilno parkiranega, pokvarjenega, po-
škodovanega ali zapuščenega vozila oziroma predmeta.

8. člen
(1) Če voznik ali lastnik vozila oziroma predmeta od-

strani vozilo oziroma predmet potem, ko je pooblaščena
oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da ga odstrani,
vozilo oziroma predmet pa se še ni pričelo nalagati na izva-
jalčevo vozilo, oziroma je to vozilo pripeljalo na manj kot
15 m od vozila oziroma predmeta, za katerega je bil odrejen
odvoz, mora voznik ali lastnik plačati dotlej nastale stroške.

(2) Če voznik ali lastnik vozila oziroma predmeta od-
strani le-tega potem, ko se je že pričelo odstranjevati –
nalagati na izvajalčevo vozilo, vendar še ni naloženo, mora
voznik ali lastnik plačati polovico določene cene za odvoz.
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(3) Ko je vozilo oziroma predmet naloženo na vozilo za
odvoz, se šteje, da je odvoz izvršen, zato mora voznik ali
lastnik vozila oziroma predmeta plačati polno ceno odvoza.

(4) Ko je izvajalčevo vozilo z naloženim vozilom oziroma
predmetom speljalo, odpelje naloženo vozilo oziroma pred-
met v hrambo.

9. člen
Če se na kraju samem ugotovi, da je zapuščeno vozilo

oziroma predmet le manjše ali neznatne vrednosti in ni mo-
goče ugotoviti lastnika, se lahko vozilo oziroma predmet da
v razgradnjo ali uniči kot kosovni odpadek pri registriranem
podjetju na podlagi odredbe, ki jo podpiše pooblaščena
oseba.

III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL OZIROMA PREDMETOV

10. člen
Hrambo in vrnitev vozil oziroma predmetov opravlja

pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in
izpolnjuje vse predpisane pogoje za opravljanje take dejav-
nosti. To dejavnost lahko ob izpolnjevanju pogojev opravlja
pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost
odvoza nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali
zapuščenih vozil oziroma predmetov, ali pa po njegovem
pooblastilu pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki izpol-
njuje predpisane pogoje.

11. člen
(1) Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, va-

rovanja, vračanja in prodaje vozil oziroma predmetov na za
to določenem in urejenem prostoru.

(2) Izvajalec zagotavlja izdajo vozil oziroma predmetov v
rednem delovnem času, in sicer od 8. do 16. ure, hrambo
in varovanje prevzetih vozil oziroma predmetov pred po-
škodbami in tatvinami ter škodno zavarovanje vozil oziroma
predmetov pa celodnevno (24 ur).

(3) Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno označen z
imenom podjetja in postopkom izdajanja vozil.

12. člen
(1) Izvajalec vodi evidenčno knjigo o hrambi vozil oziro-

ma predmetov. Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– znamko vozila,
– tip vozila,
– barvo vozila,
– fotografijo vozila,
– registrsko oznako (če jo ima),
– stanje vozila,
– lokacijo odvoza,
– dan in čas odvoza,
– stroške, povezane z odvozom vozila,
– podatke o morebitni prodaji vozila,
– dohodek od prodaje vozila,
– številko spodnjega ustroja motornega vozila (v na-

daljnjem besedilu: šasija) in
– številko motorja, če gre za zapuščeno vozilo, ki je

nezaklenjeno in vozilo številki ima.
(2) Za predmete se smiselno uporablja določba prvega

odstavka tega člena.

13. člen
(1) Vozilo oziroma predmet se hrani na varovanem pro-

storu, dokler lastnik ne prevzame vozila oziroma predmeta,
vendar največ 30 dni.

(2) Vozilo oziroma predmet se vrne lastniku na podlagi
listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje
lastništvo in po plačilu denarne kazni za prekršek tujca,
stroškov odvoza in hrambe vozila oziroma predmeta.

(3) Izvajalec je dolžan na zahtevo prevzemnika vozila
oziroma predmeta po plačilu stroškov le-temu izročiti vozilo
oziroma predmet. Pri prevzemu vozila oziroma predmeta se
vpiše v evidenčno knjigo datum in uro prevzema, ter kdo je
prevzel vozilo oziroma predmet in v kakšnem stanju.

(4) V primeru, da lastnik ne prevzame vozila oziroma
predmeta v roku, določenem v prvem odstavku tega člena,
se šteje, da je vozilo oziroma predmet brez lastnika. Lastnin-
sko pravico na tem vozilu oziroma predmetu pridobi Občina
Postojna.

14. člen
(1) Izvajalec vrne odstranjeno vozilo oziroma predmet,

ko prevzemnik vozila oziroma predmeta plača stroške odvo-
za in hrambe ter podpiše prevzemni zapisnik. Za obračuna-
ne stroške izda izvajalec račun, ki mora vsebovati tudi:

– ime in priimek prevzemnika,
– datum prevzema vozila oziroma predmeta v hrambo,
– datum izdaje vozila oziroma predmeta prevzemniku,
– strošek prevoza in hrambe vozila oziroma predmeta,
– podpis prevzemnika.
(2) Izvajalec odvoza vozil oziroma predmetov mora ob-

činskemu inšpektorju ali redarstvu sporočiti podatke o pre-
vzemniku vozila oziroma predmeta najkasneje naslednji de-
lovni dan.

(3) O vrnitvi vozila oziroma predmeta prevzemniku izva-
jalec naslednji delovni dan obvesti pristojni oddelek Občine
Postojna.

(4) Cenik stroškov o odvozu in hrambi vozil oziroma
predmetov mora biti v poslovnem prostoru izobešen na vi-
dnem mestu.

15. člen
(1) Izvajalec mora po preteku 2 dni, vendar najkasneje

v 8 dneh od prevzema vozila oziroma predmeta, obvestiti
pooblaščeno osebo, da v hrambo pripeljano vozilo oziroma
predmet še ni prevzeto s strani voznika oziroma lastnika
vozila. Na podlagi obvestila izvajalca pooblaščena oseba
objavi na oglasni deski pooblaščene osebe razglas o hrambi
takega vozila oziroma predmeta. Razglas mora biti objavljen
najmanj 15 dni od namestitve na oglasno desko.

(2) Razglas mora vsebovati:
– opis vozila oziroma predmeta,
– kraj, od koder je bilo vozilo oziroma predmet odpelja-

no v hrambo,
– datum odvoza vozila oziroma predmeta,
– navedbo, kdaj začne teči 30-dnevni rok, ko je bilo

vozilo oziroma predmet prevzeto v hrambo in navedbo, da
se lastnik vozila oziroma predmeta odpoveduje lastništvu
vozila oziroma predmeta, lastninsko pravico nad njim pa
pridobi Občina Postojna, če lastnik vozila oziroma predmeta
ne prevzame in odpelje po danem roku,

– navedbo, da mora lastnik pred prevzemom vozila
oziroma predmeta poravnati vse dotlej nastale stroške.

(3) Če se ugotovi, da je vozilo oziroma predmet v
hrambi last tujca, pooblaščena oseba o tem obvesti pristoj-
ne organe policije in carine.

16. člen
(1) Če se po preteku 30-dnevnega roka po objavi

razglasa iz prejšnjega člena lastnik vozila oziroma predmeta
ne javi, ali če lastnik vozila oziroma predmeta predloži poo-
blaščeni osebi notarsko overjeno izjavo, da vozila oziroma
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predmeta ne želi več imeti v svoji lasti in posesti, ali če
lastnika ni bilo mogoče ugotoviti, se šteje, da je vozilo oziro-
ma predmet brez lastnika, oziroma da je lastnik vozilo oziro-
ma predmet opustil. Lastninsko pravico nad tem vozilom
oziroma predmetom pridobi Občina Postojna.

(2) V primeru dane izjave iz prejšnjega odstavka tega
člena se lastnika vozila oziroma predmeta bremeni z razliko
stroškov odvoza in hrambe, ki presegajo vrednost vozila
oziroma predmeta po cenitvi sodno zapriseženega cenilca.

(3) Izvajalec skupaj s pooblaščeno osebo komisijsko
odpre tako vozilo. O odpiranju se napiše poseben zapisnik,
v katerem se navede morebitna številka šasije, motorja in
druge posebnosti zaradi kasnejšega ugotavljanja storilca pre-
krška.

17. člen
(1) Občina Postojna skupaj z izvajalcem organizira jav-

no dražbo vozil oziroma predmetov, ki so prešli v njeno last.
Izvajalec mora pred prodajo ali razgradnjo vozila oziroma
predmeta pridobiti cenitev sodno zapriseženega cenilca.
Kupnina od prodanih vozil oziroma predmetov je prihodek
proračuna Občine Postojna.

(2) Če se vozilo oziroma predmet na javni dražbi ne
more prodati oziroma če je vozilo oziroma predmet manjše
ali neznatne vrednosti, se lahko da v razgradnjo ali uniči kot
kosovni odpadek pri registriranem podjetju na podlagi zapi-
snika, ki ga podpiše pooblaščena oseba. Šteje se, da je
vozilo oziroma predmet manjše ali neznatne vrednosti, ka-
dar so stroški odvoza, hrambe in javne dražbe večji od
uradno ocenjene vrednosti.

(3) Stroški odvoza, hrambe in razgradnje ali uničenja
vozil oziroma predmetov, ki so last Občine Postojna, se
izvajalcu pokrivajo na osnovi računa iz proračuna Občine
Postojna.

IV. KONČNE DOLOČBE

18. člen
Cena za opravljene stroške odvoza in hrambe vozila

oziroma predmeta zajema:
– stroške prihoda do vozila oziroma predmeta,
– stroške natovarjanja vozila oziroma predmeta,
– stroške prevoza vozila oziroma predmeta,
– stroške raztovarjanja vozila oziroma predmeta,
– stroške zavarovanja vozila oziroma predmeta,
– stroške hrambe vozila oziroma predmeta,
– stroške izdaje vozila oziroma predmeta.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o odstranjevanju zapuščenih vozil (Uradni list RS, št.
33/92).

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

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 032-01-2/02
Postojna, dne 19. aprila 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

1997. Pravilnik o financiranju športa v Občini Postojna

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 in ustavne odločbe 6/94, 45/94, 20/95, 73/95,
9/96, 39/96, 44/96, 36/99, 59/99 in obvezna razlaga
63/95) in zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98),
določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) ter 16. člena statuta
Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98,
84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na
37. redni seji dne 15. 4. 2002 sprejel

P R A V I L N I K
o financiranju športa v Občini Postojna

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev za šport, ki

jih Občina Postojna na podlagi določil zakona o športu in
usmeritev nacionalnega programa športa v Republiki Slove-
niji, zagotavlja v vsakoletnem proračunu.

S tem pravilnikom Občinski svet občine Postojna dolo-
ča pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev
sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Po-
stojna ter opredeljuje ostala sredstva za šport v občini, ki se
zagotavljajo v občinskem proračunu.

Namenska proračunska sredstva za šport se v Občini
Postojna zagotavljajo v naslednjih proračunskih postavkah:

1. Področje športa
1.1. Nacionalni program športa (NPŠ)
2. Investicije v občinski Športni park Postojna
3. Investicije v športne objekte in površine
4. Ostale naloge

II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV

2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo no-

silci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– imajo sedež v Občini Postojna,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje

za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članari-

ni, kolikor so organizirani v skladu z zakonom o društvih.

3. člen
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega

proračuna lahko ob upoštevanju zgornjih pogojev kandidira-
jo naslednji izvajalci športnih programov:

– športna društva in zveze športnih društev, ki jih usta-
novijo športna društva s sedežem na območju Občine Po-
stojna,

– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge or-
ganizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane
za opravljanje dejavnosti na področju športa,

– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in zveze športnih društev imajo na

razpisu ob enakih pogojih prednost.
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4. člen
Občinska proračunska sredstva namenjena športnim

programom lahko izvajalci pridobijo le na osnovi kandidature
na javnem razpisu.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi
programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti, po
posameznih vsebinah, opredeljenih v 10. členu tega pravil-
nika, kandidirajo na razpisu le enkrat.

Športne zveze lahko za sredstva za športne programe
kandidirajo le z lastnimi športnimi programi.

III. VSEBINE ŠPORTNIH PROGRAMOV, KI SE
SOFINANCIRAJO IZ SREDSTEV LOKALNE SKUPNOSTI

5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Postojna se

po tem pravilniku sofinancirajo športni programi z naslednji-
mi vsebinami:

– športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa,

– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-

kovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne, medobčinske in občin-

ske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa,
– Športna zveza občine Postojna.

IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN
RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME

Javni razpis

6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga izvede

Občina Postojna, lokalna skupnost pridobi podatke o letnih
programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o
potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.

Javni razpis se izvede praviloma v mesecu novembru
za prihodnje proračunsko obdobje. Razpisna dokumentaci-
ja mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine špor-
tnih programov, kot je opredeljeno v 5. členu tega pravilni-
ka. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje
vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.

Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem
javnem mediju na območju Občine Postojna in na sedežu
Športne zveze Postojna. Razpisna dokumentacija mora biti
na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 15 dni pred
rokom za oddajo prijave. Izvajalec javnega razpisa lahko
razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandi-
datom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja doku-
mentacije.

Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le
programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene
z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posamez-
nega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje
kot 8 dni po roku za oddajo prijave.

V. VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

7. člen
Izvršni odbor Športne zveze Postojna pripravi županu

predlog razdelitve finančnih sredstev na podlagi meril za
vrednotenje programov športa v Občini Postojna, ki so opre-
deljena v 8. členu tega pravilnika in določil dodatka.

VI. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA

8. člen
Sistem vrednotenja športnih programov izhaja iz razde-

litve športnih panog oziroma programov v štiri skupine:
1. skupina:
Izvajalci programov v individualnih športih, v katerih

športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacional-
ne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka.

2. skupina:
Izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih

športniki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacio-
nalnih panožnih športnih zvez za naslov ekipnega državne-
ga prvaka.

3. skupina:
Izvajalci različnih športno-rekreativnih programov.
4. skupina:
Izvajalci miselnih iger.

9. člen
V posamezni skupini se izvajalcem športnih programov

vrednoti program glede na razširjenost in kakovost dosež-
kov športnikov, pri čemer se upošteva stopnja razvitosti
športa v Občini Postojna.

Programi se vsako leto razvrstijo v štiri razrede A, B, C
in D.

Kot kazalci za razširjenost športne panoge se upošte-
va:

– število članov v društvu s plačano članarino,
– število registriranih tekmovalcev,
– razširjenost dejavnosti izven sedeža društva, na ob-

močju Občine Postojna.
Kot kazalci za kakovost športnih dosežkov so upošte-

vani:
– kategorizacija športnikov,
– uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih,
– uvrstitve na državnem prvenstvu.
Elementi za opredelitev sofinanciranja letnega progra-

ma športa so:
– obseg programa,
– velikost vadbene skupine,
– vrednost ure strokovnega kadra,
– vrednost ure najema športnega objekta,
– materialni stroški za izpeljavo programov in tekmo-

vanj,
– drugi elementi v skladu z usmeritvami nacionalnega

programa športa v Republiki Sloveniji.
Pojasnila za vrednotenje športnih programov so v do-

datku, ki je obvezna priloga tega pravilnika.

10. člen
Izvajalcem, ki kandidirajo za proračunska sredstva Ob-

čine Postojna po posameznih vsebinah, se priznava progra-
me, kot je navedeno v nadaljevanju. Prednostne programe
določi izvršni odbor Športne zveze Postojna.

1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraže-
valnega programa
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1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva

do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi “Zlati sonček”, “Naučimo se plavati”, “Ciciban pla-
ninec” in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci špor-
tnih programov za predšolske otroke z namenom optimalne-
ga razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gi-
balnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti, ustvarjalno-
sti in razvoja osebnosti.

Občina sofinancira: propagandno gradivo, strokovni
kader, najem 60 ur objekta na skupino z največ 20 otroki,
strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na
skupino z največ 10 otroki.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejav-

nost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno
vključeni v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se
izvajajo programi “Zlati sonček”, “Krpan”, “Naučimo se pla-
vati” in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov.

Občina sofinancira: propagandno gradivo, organizaci-
jo, izpeljavo in udeležbo na občinskih, regijskih in državnih
šolskih prvenstvih (po razpisu Zavoda za šport), strokovni
kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino z
največ 10 otroki in 80-urnih programov na skupino z največ
20 otroki, objekt.

1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport

V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, us-
trezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi
lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov mo-
rajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna pa-
nožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Zdru-
ženjem športnih zvez.

Programi so razdeljeni v tri stopnje.
Občina sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne

stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, ne-
zgodno zavarovanje v naslednjih obsegih programa:

a) cicibani, cicibanke: 240 ur,
b) mlajši dečki in deklice: od 240 do 400 ur,
c) starejši dečki in deklice: od 300 do 800 ur.
1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Občina sofinancira kader za izvedbo 80 ur programa

na skupino z največ 10 otroki in objekt. Na lokalni ravni se
izvajajo programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami
na vodo, programi jahanja za otroke s posebnimi potrebami,
programi iger z žogo in drugi podobni programi.

1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih

od 15. do 20. leta starosti, ki se prostovoljno vključujejo v
športne programe, katerih namen je izboljšanje športnih
znanj, zagotavljanje psihofizične sposobnosti mladine, od-
pravljanje negativnih vplivov sodobnega življenja, prepreče-
vanje zdravju škodljivih razvad in zadovoljevanje človekove
potrebe po igri in tekmovalnosti.

Občina sofinancira: strokovni kader za 80-urne progra-
me na skupino z največ 20 mladimi, objekt.

1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport

Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki
so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z
dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so v
dve stopnji.

Občina sofinancira: objekt, strokovni kader, materialne
stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, ne-
zgodno zavarovanje v naslednjih obsegih programa:

a) kadeti in kadetinje od 400 do 1100 ur,
b) mladinci in mladinke od 400 do 1100 ur.
Občina dodatno sofinancira program športnikov, ki ima-

jo status mladinskega razreda, in sicer:
– športnik MLD + 25% na osnovni program posamez-

nika.
1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Ustrezna skrb za vključevanje mladine od 15. do

20. leta s posebnimi potrebami v vsakdanje življenje. Na
ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo programi športne
vadbe, tekmovanj in tečajev ter posebni programi za posa-
mezne vrste primanjkljajev oziroma ovir, v obsegu strokov-
nega kadra za 80-urni program na skupino z največ
10 mladimi in objekt.

1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Občina sofinancira strokovni kader za 80-urne progra-

me na skupino z največ 20 študenti, objekt.
2. Športna rekreacija
Občina sofinancira 80-urne programe vadbe na skupi-

no za največ 20 članov, v različnih športnih panogah, in
sicer v obsegu najemnine objekta. Za socialno in zdravstve-
no ogrožene ter občane, starejše od 65 let, se lahko sofi-
nancira tudi strokovni kader.

3. Kakovostni šport
Priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov,

registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, or-
ganizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa, obči-
na sofinancira najemnino objekta za:

osnovni program:
1. rang 320 ur,
2. rang 280 ur,
3. rang 240 ur.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tek-

movalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova držav-
nega prvaka.

Občina dodatno sofinancira program športnikov, ki ima-
jo status državnega razreda, in sicer:

– športnik DR + 25% na osnovni program posameznika.
4. Vrhunski šport
Občina dodatno sofinancira program športnikov, ki ima-

jo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega raz-
reda, in sicer:

– športnik PR + 50% na osnovni program posameznika,
– športnik MR in SR + 100% na osnovni program

posameznika.
5. Šport invalidov
To so programi za invalide z namenom ohranjanja gi-

balnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, raz-
vedrila in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni pro-
grami na skupino z največ 10 invalidi. Občina sofinancira
uporabo objekta in strokovni kader.

6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje stro-
kovnih kadrov v športu

Občina sofinancira izobraževanje, usposabljanje in iz-
popolnjevanje strokovnih kadrov preko Inštituta za šport in
OKS-ZŠZ.

7. Znanstveno-raziskovalna dejavnost
Izvajanje temeljne, uporabne in razvojne raziskave s

področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
financ občine in države se lahko sofinancirajo projekti, ki jih
sofinancira Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, če te
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raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoz-
nanj v prakso, oziroma če je zagotovljen sorazmeren delež
drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.

8. Založniška dejavnost
Občina sofinancira dejavnost izdajanja strokovne litera-

ture in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter
propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti.

9. Velike mednarodne, državne, medobčinske in ob-
činske športne prireditve

Občina sofinancira materialne stroške športnih priredi-
tev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu, medobčin-
ske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja
motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski
učinek za šport, gospodarstvo in turizem.

10. Informacijski sistem na področju športa
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja orga-

niziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in
športnih programov ter razvide, ki so določeni z zakonom o
športu. Na ravni lokalne skupnosti se financirajo in izvajajo
programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne sku-
pnosti in nakup tehnologije.

11. Delovanje Športne zveze Postojna
Športna društva, kot osnovne športne organizacije, se

na lokalni ravni združujejo v športno zvezo. Društva in zveze
za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje
osnovnih materialnih stroškov in plače organizacijskega, te-
hničnega ter strokovnega kadra, ki se lahko sofinancirajo iz
proračuna lokalne skupnosti. S posebno pogodbo je dogo-
vorjeno financiranje Športne zveze Postojna, in sicer:

– osebni dohodki zaposlenih in materialni stroški,
– izvajanje različnih programov, katerih naročnik je Ob-

čina Postojna,
– stroški izvajanja programov javnih del,
– vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje Občinskega

Športnega parka Postojna.

VII. NAČIN FINANCIRANJA

11. člen
Športni programi se financirajo na podlagi pogodb z

izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občin-
skega proračuna pripravi izvajalec javnega razpisa. Pogod-
be opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega
razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora
nad porabo sredstev. Pogodbe so sklenjene med izvajalci
programov in Občino Postojna.

Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za
sofinanciranje programov vsebin iz 5. člena tega pravilnika
nakazujejo na žiro račune izvajalcev programov, praviloma
po dvanajstinah.

Sredstva za sofinanciranje programov pod točkami 6,
7, 8 in 9, iz 10. člena tega pravilnika se izvajalcem nakazu-
jejo na podlagi predloženih ustreznih dokumentov, ki izkazu-
jejo nastanek obveznosti izvajalca programa, do odobrene
višine.

12. člen
Izvajalci programov morajo Občini Postojna najkasneje

do 31. 7. tekočega leta podati polletno poročilo in najka-
sneje do 31. 12. letno poročilo o izvedbi programov z
dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.

V primeru, da se po pregledu polletnih poročil ugotovi,
da se programi niso izvajali, kot so bili prijavljeni na razpis,
opredeljeni v pogodbah in sofinancirani, se izvajalcu teh
programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotov-
ljena v pogodbi. V primeru, da se na osnovi podanega

letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnje-
vanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov,
se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v nasled-
njem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem
proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofi-
nancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan vrniti v
občinski proračun, vključno z zakonitimi zamudnimi obres-
tmi.

Enako kot v prejšnjem odstavku se ravna tudi v prime-
ru, če se ugotovi, da je izvajalec prejel odobrena proračun-
ska sredstva za namen znotraj vsebine, vendar pa stroški
dejansko ne nastajajo.

Če izvajalec do rokov, navedenih v prejšnjem odstav-
ku, ne odda polletnega oziroma letnega poročila, se smatra,
da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračun-
ska sredstva vrniti v občinski proračun, vključno z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.

Župan lahko na podlagi zadržanih oziroma vrnjenih
sredstev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega čle-
na, razpoložljiva sredstva s posebnim sklepom razporedi
izvajalcem, katerih dejanski obseg dela presega obseg, do-
ločen v pogodbah o sofinanciranju športnih programov ozi-
roma katerih rezultati opravičujejo povečan obseg sredstev.

13. člen
Nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo poslovanja

in porabe dodeljenih sredstev opravljajo: organi in strokov-
ne službe Občine Postojna.

14. člen
Sredstva za sofinanciranje oziroma financiranje ostalih

nalog s področja športne dejavnosti, prireditve in programe,
ki jih ni mogoče predvideti v naprej, so pa pomembni za
promocijo občine se zagotovi iz drugih ustreznih proračun-
skih postavk.

Sredstva se upravičencem dodelijo s sklepom župana
na osnovi utemeljenih vlog z dokazili o višini stroškov.

VIII. KONČNE DOLOČBE

15. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Občinski svet

občine Postojna.

16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik za

vrednotenje športnih programov v Občini Postojna z dne
12. 2. 1998.

Št. 032-01-2/01
Postojna, dne 15. aprila 2002.

Župan
Občine Postojna

Josip Bajc, jur. l. r.

DODATEK

Za vrednotenje športnih programov po vsebinah iz
10. člena tega pravilnika se smiselno uporabi naslednje
opredelitve:

1. Po kazalcih in elementih opredeljenih v 9. členu
tega pravilnika se za razvrstitev izvajalcev športnih progra-
mov v razrede A, B, C in D upošteva še dodatne kazalce:
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– športni objekti: obseg in kvaliteta le-teh – primernost
za kvalitetno izvajanje vadbenega procesa in tekmovanj v
izbrani športni panogi;

– strokovni kader: obseg in kvaliteta (ustrezno število špor-
tnih kadrov z ustrezno strokovno izobrazbo športne smeri):

– športni uspehi in tradicija: uspešnost izvajalca šport-
nega programa se oceni na podlagi doseženih rezultatov v
zadnjih dveh letih.

V skladu z možnostmi in interesom Občine Postojna se
vsako leto uvrsti:

– v skupino A največ tri izvajalce športnih programov;
vrednotenje programa v višini 100%;

– v skupino B največ štiri izvajalce športnih programov;
vrednotenje programa v višini 80%;

– v skupino C največ štiri izvajalce športnih programov;
vrednotenje programa v višini 60%;

– v skupino D preostali izvajalci športnih programov;
vrednotenje programa v višini 50%.

2. Število športnikov v vadbeni skupini – potrebnih
za izvajanje posameznega programa: tabela 1 – individu-

alne športne panoge tabela 2 – kolektivne športne pano-
ge.

Program se izvaja za najmanj 50% maksimalnega števi-
la udeležencev. Pri tem izvajalec programa pridobi le pro-
porcionalni delež.

3. V skladu z zmožnostmi oziroma kapaciteto športnih
objektov in površin v Občini Postojna se opredeli velikost
vadbene enote za izvajanje posameznega programa športa.

4. Strokovni kader se glede na doseženo stopnjo stro-
kovne izobrazbe pridobljene preko Inštituta za šport in OKS-
ZŠZ razvršča v tri skupine. Za pridobivanje strokovnega
naziva in licenc Občina Postojna sofinancira kotizacijo.

5. Za tekoče leto pripravi Izvršni odbor Športne zveze
Postojna predlog stroškovnika (vrednost ure strokovnega
kadra, objektov, obseg vadbenih ur in tekmovanj na skupi-
no…).

6. Opredeljene vsebine športnih programov v točkah
1, 2, 3, 4 in 5, 10. člena pravilnika se bodo izvajalcem
financirale v enakem deležu (%) od razpoložljivih proračun-
skih sredstev.

Tabela 1: Športna vzgoja otrok in mladine

Športna panoga cicibani mlajši dečki/ starejši dečki/ kadeti/ mladinci/ kategorizirani kakovostni
deklice deklice kadetinje mladinke športniki šport

alpsko smučanje 12 10 8 6 6 6 6
atletika 15 15 10 6 6 6 6
balinanje 12 12 12 8 8 8 8
karate 20 14 10 7 7 7 7
kegljanje 12 12 12 8 8 8 8
kickboksing 14 10 7 7 7 7
konjeništvo 10 6 6 6 6
letalstvo 6 6 6 6
lokostrelstvo 12 12 12 8 8 8 8
planinstvo – šp. plezanje 8 6 6
šah 20 16 14 8 8 8 8
športni ribolov 20 10 10 10 10
strelstvo 12 12 12 8 8 8 8
tenis 12 10 8 6 6 6 6

Tabela 2

Športna Število
panoga športnikov

inline hokej 10
košarka 12
nogomet 18
odbojka 12
rokomet 14

RAVNE NA KOROŠKEM

1998. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega
načrta rekonstrukcije dovozne ceste JP 850670
v naselju »Breznik« v Kotljah

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/ 93, 71/93 in
44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem
(Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na
Koroškem na 24. redni seji dne 25. 4. 2002 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta

rekonstrukcije dovozne ceste JP 850670
v naselju »Breznik« v Kotljah

Javno se razgrne osnutek lokacijskega načrta rekon-
strukcije dovozne ceste JP 850670 v naselju »Breznik« v
Kotljah:

1. Navedeni osnutek lokacijskega načrta bo od
14. maja 2002 do 14. junija 2002 javno razgrnjen v avli
Občine Ravne na Koroškem.

Dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Ob-
čini Ravne na Koroškem, na Oddelku za okolje, prostor in
ekologijo, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem.

2. V času javne razgrnitve lahko k navedenemu osnut-
ku lokacijskega načrta podajo pripombe pravne in fizične
osebe, ki imajo za to interes. Pripombe posredujejo pisno
na Občino Ravne na Koroškem, Oddelek za okolje, prostor
in ekologijo, Gačnikova 5, Ravne na Koroškem, ali jih vpiše-
jo v knjigo pripomb v prostoru, kjer bo javna razgrnitev v
delovnem času Občine Ravne na Koroškem.

Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, tj.
14. junija 2002.

3. Javna obravnava osnutka lokacijskega načrta rekon-
strukcije dovozne ceste JP 850670 v naselju »Breznik«
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Kotlje bo 22. maja 2002 ob 16. uri, v prostorih Občine
Ravne na Koroškem.

4. Sklep o javni razgrnitvi začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.

Objavljen bo tudi na lokalni televiziji, stranke v postop-
ku pa bodo o njem pisno obveščene.

Št. 350-01-25/01-60
Ravne na Koroškem, dne 26. aprila 2002.

Županja
Občine Ravne na Koroškem

Ivana Klančnik l. r.

SEVNICA

1999. Odlok o začasnem zadržanju uporabe 8. člena
odloka o urbanističnem redu Občine Sevnica

Na podlagi 49. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97), 21. člena zakona o lokalni samo-
upravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97,
70/97, 10/98, 74/98, 70/00, in ustavne odločbe, 6/94,
45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 36/99,
59/99, 28/01; 63/95-obvezna razlaga) ter 16. člena sta-
tuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in
102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 32. redni seji
dne 24. 4. 2002 sprejel

O D L O K
o začasnem zadržanju uporabe 8. člena odloka

o urbanističnem redu Občine Sevnica

1. člen
V skladu z določili 49. člena zakona o urejanju naselij

in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) se začasno zadrži izvaja-
nje 8. člena odloka o urbanističnem redu Občine Sevnica
(Uradni list SRS, št. 12/85 in 9/87) do dne uveljavitve
odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Sevnica,
vendar najdalj dve leti od začetka veljavnosti tega odloka.

2. člen
Ta odlok se ne uporablja za primere, za katere je bila

vložena vloga pred njegovo uveljavitvijo.

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati

naslednji dan po objavi.

Št. 35005-0003/02
Sevnica, dne 24. aprila 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

2000. Program priprave prostorsko ureditvenih
pogojev za podeželje v Občini Sevnica

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) ter 16. člena statuta
Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 39/99, 91/00 in
102/00) je Občinski svet občine Sevnica na 32. redni seji
dne 24. 4. 2002 sprejel

P R O G R A M
priprave prostorsko ureditvenih pogojev

za podeželje v Občini Sevnica

1. Uvod
S tem programom se podrobneje določajo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in nalog, ki jih je potre-
bno opraviti v postopku priprave in sprejema prostorsko
ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Sevnica (v nada-
ljevanju: PUP) ter subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način
njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih
morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze izdelave
PUP ter sredstva potrebna za izdelavo PUP.

2. Razlogi za pripravo PUP
a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih plan-

skih aktov občine
Odlok o PUP za podeželje v Občini Sevnica bo obrav-

naval uskladitev PUP z družbenim planom Občine Sevnica
za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89
in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00), dolgoročnim družbe-
nim planom Občine Sevnica za obdobje 1986 – 2000
(Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št.
20/94, 102/00) ter odlokom o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sevnica za
obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Sevnica
za obdobje 1986-1990, sprejetimi dne 27. 3. 2002 na 31.
seji Občinskega sveta občine Sevnica.

b) Uskladitev meje Občine Sevnica po letu 1995 po
vključitvi dela območja k.o. Cirnik (Mali Cirnik) k Občini
Trebnje ter dela območja k.o. Krsinji Vrh (G. Stara vas) in
območje Krajevne skupnosti Bučka, k.o. Bučka, h takrat
novoustanovljeni občini Škocjan.

c) Uskladitev z zakonodajo, ki vpliva na urejanje in
izvajanje posegov v prostor

Na območju Občine Sevnica velja za urejanje naselij in
pogojev za gradnjo vseh vrst objektov še vedno odlok o
urbanističnem redu (Uradni list SRS, št. 12/85 in 9/87),
razen na določenih območjih v naseljih, kjer veljajo zazidalni
oziroma ureditveni načrti. Sprememba zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84 in nadalje) v letu 1990 pa zahteva pripravo in spre-
jem prostorsko ureditvenih pogojev za vsa območja občine,
razen tistih, kjer je predvidena izdelava prostorsko izvedbe-
nih načrtov, to je zazidalnih oziroma ureditvenih načrtov.
Med razlogi, ki narekujejo potrebo po pripravi PUP so tudi
spremembe zakonodaje na področjih poselitve, varstva oko-
lja, urejanje prostora, kmetijskih zemljišč, varstva narave in
kulturne dediščine in druga področja.

d) Vsebinska opredelitev nekaterih določil PUP
Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo pripravo in sprejem

PUP, je v postopku priprave odloka potrebno vsebinsko
določiti tudi nekatere ureditvene pogoje, za katere praksa in
izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti in
dvomi o ustreznosti (npr. problematiko razpršene gradnje,
gradnja objektov za potrebe vinogradništva, oblikovanje ter
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gradnja oziroma postavitev pomožnih objektov, merila za
opredeljevanje funkcionalnih zemljišč, določila o velikosti
gradbene parcele, odmik od posestnih meja, posegi na
fasadah in zunanjem izgledu več stanovanjskih hiš, preverja-
nje zaščitenih in zavarovanih objektov in krajinskih območij
(vinogradniška območja) ter načina urejanja…).

3. Osnove za pripravo
3.1. Naročnik in izdelovalec PUP

Naročnik in investitor PUP je Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica. Organizacijske naloge v zvezi z
razgrnitvijo, obravnavo in sprejemom PUP bo vodil Oddelek
za okolje in prostor Občine Sevnica.

Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi
predložene ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbor
izvajalca za izdelavo PUP, ki ga bo pripravila in izvedla obči-
na upoštevaje določila zakona o javnih naročilih ZJN-1 (Ura-
dni list RS, št. 39/00).

3.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP
Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor

(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Ura-
dni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in
44/97),

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o
vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št.
14/85),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št 32/93 in
1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti podzakonski akti,

– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96, ter št. 31/98 in 68/00 - odl. US),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št.
7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99,
31/00),

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne dejavnosti, ki
so vključene v pripravo strokovnih podlag ter za izvajanje
gospodarskih javnih služb.

Priprava PUP bo obsegala izdelavo posebnih strokov-
nih podlag, tekstualnega dela (odlok o PUP z ustrezno obraz-
ložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili in podobno), pogojev
in soglasij ter grafičnega dela v fazi osnutka, predloga in
končnega elaborata PUP (tudi v digitalni obliki). Posebne
strokovne podlage naj obravnavajo zlasti vrste dejavnosti-
namembnosti v posameznih območjih, vrste posegov, po-
goje in merila komunalnega opremljanja, urejanja prometne-
ga omrežja, varovanja okolja ter pogojev urbanističnega,
arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posegov.

V postopku priprave bodo pridobljena tudi ustrezna
soglasja.

3.3. Strokovne podlage in pravni akti
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna

planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoš-
tevati pri pripravi PUP so:

– prostorske sestavine družbenega plana Občine Sev-
nica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88,
20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00), dolgoročne-
ga družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986–
2000 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS,
št. 20/94, 102/00),

– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgo-
ročnega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-2000 in
družbenega plana Občine Sevnica za obdobje 1986-1990,
sprejete dne 27. 3. 2002 na 31. seji Občinskega sveta
občine Sevnica,

– kolesarske povezave v Občini Sevnica,
– strokovne podlage za načrtovanje kolesarskih poti;

Urbanistični institut RS, 1998,
– dokumentacija CRPOV za območja krajevnih sku-

pnostih: KS Šentjanž za območje Kal, Kladje in Osredek,
KS Zabukovje za območje Zabukovje, Mrzla Planina, Pod-
vrh in KS Loka za območje Lisce, Okroglice, Razbor in
Loka,

– strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomeni-
kov v Občini Sevnica (ZVNKD Celje, 1997),

– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napra-
vah,

– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– strokovne podlage o varstvu naravne in kulturne de-

diščine v Občini Sevnica (ZVNKD Celje, 2000),
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične reši-

tve obravnavanih in sosednjih območij, prometne rešitve,
energetska zasnova…).

Kot prva faza izdelave osnutka PUP se izdelajo pose-
bne strokovne podlage, ki vsebujejo zlasti:

– analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbe-
ne dokumentacije,

– analizo značilnosti in posebnosti posameznih obmo-
čij, ki lahko pomenijo osnovo za nadaljnje urejanje ter anali-
zo problemov in neskladij v prostoru, ki narekujejo sanacijo
oziroma preureditve, predvsem tistih področij in elementov,
ki pri bodočem urejanju prostorov predstavljajo omejitve in
pogoje,

– nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki jih je
potrebno razrešiti v PUP, hkrati s podajo predloga strokov-
nih rešitev; z obvezno obravnavo proučitve problematike
razpršene gradnje.

4. Priprava PUP
4.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka

PUP
Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za prido-

bivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred za-
četkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za
njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis proble-
matike in navedbo, kaj se pričakuje od soglasodajalcev.

4.2. Seznam organov in organizacij za pridobivanje
pogojev in soglasij

Pred začetkom priprave PUP morajo v skladu s 35.
členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v pro-
stor pogoje oziroma mnenja za njegovo pripravo podati na-
slednji organi in organizacije:

– Krajevne skupnosti Blanca, Boštanj, Krmelj, Loka,
Primož, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje,

– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,
enota Krško,

– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Krško,

– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za obrambo, iz-
postava Krško,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za oko-
lje, Območna pisarna Novo mesto,

– Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za
okolje in prostor, Območna enota Novo mesto,

– Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije
za ceste, izpostava Novo mesto,

– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, Služba za stra-

tegijo in razvoj,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bre-

žice,



Stran 4056 / Št. 41 / 10. 5. 2002 Uradni list Republike Slovenije

– Elektro Celje d.d., PE Krško,
– Telekom Slovenije d.d., PE Novo mesto,
– Geoplin d.o.o., Ljubljana,
– Vodnogospodarsko podjetje d.d., Novo mesto,
– Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.,
– JP Plinovod Sevnica,
– JP Komunala d.o.o. Sevnica,
– Zavod kabelske televizije Sevnica.
Kolikor se v postopku priprave PUP ugotovi, da je

potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja
tudi od drugih organov in organizacij, ki niso našteta v prej-
šnjem odstavku, se le-ta pridobijo v postopku. Organi, orga-
nizacije in skupnosti morajo v skladu z zakonom o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor določiti pogoje in mnenja
v roku 30 dni, ki jih mora upoštevati izdelovalec PUP pri
njegovi pripravi ter podati soglasje k dopolnjenemu osnutku
PUP najkasneje v 30 dneh od prejema vloge. Če kateri od
navedenih organov in organizacij v tem roku od prejema
vloge ne poda pogojev ali soglasja ne izda se šteje, da
pogojev nima oziroma, da s predloženo dokumentacijo so-
glaša.

4.3. Izdelava osnutka PUP
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev

in mnenj organov in organizacij, navedenih v predhodni
točki tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek
PUP.

Osnutek PUP bo vseboval:
1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami, po-

nazoritvami in utemeljitvami določil PUP ter pogoji organov
in organizacij,

2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na PKN
in TTN v merilu 1:5000, in posamezna območja v večjem
merilu,

3. osnutek odloka o PUP z vsebino, kot jo določa
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini
prostorskih izvedbenih aktov.

4.4. Priprava usklajenega predloga PUP
V času priprave PUP bo v skladu s 37. in 38. členom

zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pote-
kala 30-dnevna javna razgrnitev, ki se objavi v Uradnem listu
RS. Po javni razgrnitvi bo izdelovalec PUP zbrane pripombe
in predloge strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna
stališča z opredelitvijo. Stališča se obravnavajo na pristoj-
nem odboru pri občinskem svetu. Strokovna stališča se z
mnenji pristojnega odbora obravnavajo na občinskem svetu,
ki nato odloči kateri predlogi s strokovnimi stališči se upoš-
tevajo pri pripravi dopolnjenega osnutka PUP. K dopolnje-
nemu osnutku izdelovalec pridobi soglasja prej navedenih
organov in organizacij ter nato usklajen predlog pripravi za
sprejem na Občinskem svetu občine Sevnica.

5. Postopek priprave in sprejemanja PUP s terminskim
planom

Naročnik in izbrani izdelovalec PUP morata aktivnosti
organizirati tako, da bo priprava potekala v naslednjih okvir-
nih časovnih terminih:

a) priprava in sprejem programa priprave PUP na seji
občinskega sveta – april 2002,

b) izbor izdelovalca PUP – april 2002,
c) pridobitev pogojev in mnenj organov, organizacij in

skupnosti, ki jih mora upoštevati izdelovalec PUP pri njegovi
pripravi – maj 2002,

d) priprava osnutka odloka o PUP – junij – avgust
2002,

e) župan sprejme sklep o 30-dnevni javni razgrnitvi
osnutka PUP, ki se objavi v Uradnem listu RS – avgust
2002,

f) javna razgrnitev osnutka PUP, ki traja 30 dni na
sedežih vseh krajevnih skupnostih na območju občine in na
sedežu Občine Sevnica ter organiziranje javnih obravnav
osnutka PUP, o katerih se občane obvesti na krajevno obi-
čajen način – september 2002,

g) proučitev pripomb in predlogov, ki bodo podane
med javno razgrnitvijo in javnimi obravnavami osnutka PUP,
priprava stališč do teh pripomb in predlogov ter sprejem teh
stališč na Občinskem svetu občine Sevnica – oktober 2002,

h) priprava dopolnjenega osnutka PUP z rešitvami v
zvezi s predlogi in pripombami iz javne razgrnitve in javne
obravnave osnutka, za katere bo odločeno, da jih je potre-
bno pri nadaljnji izdelavi PUP upoštevati – oktober 2002,

i) pridobitev soglasij organov, organizacij in skupnosti k
dopolnjenem osnutku PUP – november – 2002,

j) izdelavo usklajenega predloga PUP – december
2002,

k) sprejem odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za
podeželje v Občini Sevnica na Občinskem svetu občine
Sevnica – december 2002,

l) objava odloka o prostorsko ureditvenih pogojev za
podeželje v Občini Sevnica v Uradnem listu RS – december
2002.

6. Financiranje priprave PUP
Sredstva za pripravo PUP se zagotavljajo v proračunu

Občine Sevnica iz postavke urbanizem.

7. Veljavnost programa priprave PUP
Program priprave PUP se objavi v Uradnem listu RS in

začne veljati z dnem sprejetja na Občinskem svetu občine
Sevnica.

Št. 35005-0002/02
Sevnica, dne 24. aprila 2002.

Župan
Občine Sevnica

Kristijan Janc l. r.

ŠENTJUR PRI CELJU

2001. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev zazidalnega načrta Industrijske cone,
Šentjur pri Celju

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 52/93, 56/93, 71/93) ter 37. člena statuta Obči-
ne Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02) izdaja
župan Občine Šentjur pri Celju

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb

in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijske
cone, Šentjur pri Celju

I
Župan Občine Šentjur pri Celju odreja javno razgrnitev

osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Indus-
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trijske cone, Šentjur pri Celju. Projekt osnutka je izdelalo
projektantsko podjetje Urbana d.n.o, Velenje, april 2002.

II
Na pobudo investitorja Alpos, Industrija kovinskih izdel-

kov in opreme, d.d., Šentjur pri Celju, je bil sprožen posto-
pek za spremembo in dopolnitev obstoječega zazidalnega
načrta Industrijske cone (Uradni list RS, št. 29/91, 37/97,
37/99, 11/94, 104/01). Sprememba zazidalnega načrta
se izvaja zaradi nove zasnove objektov, širitev nove in obsto-
ječe dejavnosti Alpos, Industrija kovinskih izdelkov in opre-
me, d.d., na parcelnih številkah 131/3, 131/1, 270/1,
270/4, 271/1, 129/12, 129/8, 129/10, 131/3, 127/1,
129/9, 129/11, 1724, 132/2, 129/2, 2/2, 92/1, 90/1,
90/2, 101/1, 105/1, 129/1, 3101/2, 101/4 k.o. Tratna
in 981/9, 981/5, 981/17, 981/16, 981/7, 981/10,
981/3, 981/14, 982/3, 982/1, 981/13, 981/2, 981/6,
k.o. Šentjur.

Urbanistična zasnova temelji na prostorskih omejitvah
obravnavanega območja, željah investitorja in obstoječega
zazidalnega načrta Industrijske cone Šentjur pri Celju.

III
Javna razgrnitev traja 30 dni od objave v Uradnem listu

RS. Pripombe in predloge na javno razgrnjen osnutek lahko
podajo vsi zainteresirani. Javna razgrnitev se izvede v pro-
storih Občine Šentjur pri Celju na Oddelku za varovanje
okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe.

V času javne razgrnitve mora pristojna občinska služba
organizirati javno obravnavo.

IV
Po poteku javne razgrnitve mora Občinski svet občine

Šentjur pri Celju v 15 dneh oblikovati svoje stališče in ga
skupaj z ostalimi pripombami in predlogi dostaviti županu
občine, ki poskrbi za preučitev pripomb in jih predloži Ob-
činskemu svetu občine Šentjur pri Celju, ki sprejme odlok.

V
Ta sklep začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 352-258/01-130
Šentjur pri Celju, dne 29. aprila 2002.

Župan
Občine Šentjur pri Celju

Jurij Malovrh l. r.

VLADA

2002. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih
storitev

Na podlagi 1. in 8. točke 9. člena zakona o kontroli
cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe
o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kon-
trole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev

1. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zaveza-

nec), ki opravlja storitve, razvrščene v uredbi o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) v podrazredih:

– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.021 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.022 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.010 ravnanje z odplakami,
– mora predhodno prijaviti cene na Ministrstvo za go-

spodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen
Zavezanec, ki opravlja storitve dejavnosti zbiranja, či-

ščenja in distribucije vode, storitve zbiranja in odvoza od-
padkov, storitve dejavnosti deponij, sežiganja in drugih nači-
nov odstranjevanja trdnih odpadkov ter storitve kanalizacije
in delovanja čistilnih naprav oblikuje ceno storitev na način,
kot to določajo predpisani standardi in navodilo za oblikova-
nje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list
RS, št. 56/01).

3. člen
Zavezanec lahko, v času veljavnosti te uredbe, poviša

cene le s predhodno prijavo cen in sicer kumulativno povi-
šanje cen (od januarja 2001 do meseca vložitve predhodne
prijave) pri storitvah zbiranja, čiščenja in distribucije vode,
ne sme presegati kumulativnega povišanja cen življenjskih
potrebščin (od januarja 2001 do meseca vložitve predho-
dne prijave) za več kot 10%, oziroma kumulativno povišanje
cen (od januarja 2001 do meseca vložitve predhodne prija-
ve) pri storitvah zbiranja in odvoza odpadkov, storitvah dejav-
nosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja
trdnih odpadkov ter storitvah kanalizacije in delovanja čistil-
nih naprav, ne sme presegati kumulativnega povišanja cen
življenjskih potrebščin (od januarja 2001 do meseca vložitve
predhodne prijave) za več kot 15%.

Navedeni odstotki iz prejšnjega odstavka tega člena ne
vključujejo taks in drugih dajatev, ki jih predpiše Vlada Repu-
blike Slovenije.

4. člen
Zavezanec lahko uporabi spremenjene cene po prete-

ku enega meseca od popolne predhodne prijave cen na
ministrstvu.

5. člen
Predhodna prijava cen mora vsebovati naslednje po-

datke:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za

katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslov-
nega registra ter navedbo občin na območju katerih se
posamezna storitev opravlja;

2. navedba dejavnosti in občin na območju katerih bo
prišlo do spremembe cen;

3. koncesijsko pogodbo v primeru, da je zavezanec
koncesionar;

4. opis obstoječega načina in obsega opravljanja stori-
tev navedenih dejavnosti ter navedba glavnih razlogov za
spremembo cen (pri dejavnosti delovanja čistilnih naprav je
potrebno navesti tudi parametre onesnaženosti voda, zmo-
gljivosti in učinek čiščenja);
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5. navedba vseh drugih storitev, ki jih podjetje opravlja
kot gospodarska javna služba;

6. cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter
skupno povprečno ceno, izraženo v m3 (ali v kg za storitev
zbiranja in odvoza odpadkov) po posameznih občinah v
primeru, da so cene po občinah različne:

– ki so bile v uporabi do dneva predložitve predhodne
prijave cen,

– predlagane cene in stopnjo spremembe cen za kate-
re se pošilja predhodna prijava cen,

– veljavne povprečne cene v predhodnem in tekočem
letu, ter stopnje in datume spremembe cen storitev;

7. datum uporabe nove cene;
8. ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne

vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki vklju-
čuje tudi razne prispevke in takse;

9. pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vr-
stah porabnikov za leta 1999, 2000 in 2001;

10. izračun in podrobnejša obrazložitev kalkulativnih
elementov povprečne lastne cene na način, kot ga predvi-
deva 4. in 5. člen navodil za oblikovanje cen storitev obvez-
nih lokalnih javnih služb (po posameznih občinah v primeru,
da so cene različne) za leta 2000 in 2001,

11. bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 2000 in
2001 za podjetje kot celoto in po poslovno izidnih mestih;

12. soglasje pristojne lokalne skupnosti.

6. člen
Zavezancem, ki so v času veljavnosti uredbe o predho-

dni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 46/01,
60/01 in 109/01) vložili vlogo za določitev višje stopnje
povišanja cen komunalnih storitev, se vloga obravnava po
dosedanjih predpisih.

7. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
46/01, 60/01 in 109/01).

8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 383-10/2001-4
Ljubljana, dne 9. maja 2002.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Minister

VLADA
1962. Uredba o spremembi uredbe o načinu določanja

plačila za rudarsko pravico 4025
1963. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o dolo-

čitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev 4025
2002. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih stori-

tev 4057

MINISTRSTVA
1964. Pravilnik o svetu uporabnikov 4025
1965. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika

o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo 4026
1966. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano či-

sto premijo prostovoljnega dodatnega zavarova-
nja za mesec april 2002 4026

BANKA SLOVENIJE
1967. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v

bančno okolje v obdobju od 13. 5. do 19. 5. 2002 4027

SODNI SVET
1968. Sklep o spremembi sklepa o razpisu volitev čla-

nov personalnih svetov sodišč 4031
1969. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi

kandidatur za prosto mesto 4031

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1970. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije za april 2002 4032
1971. Pravila igre na srečo »Hitra srečka« 4032
1972. Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo »Hitra sreč-

ka« 4033

OBČINE

BELTINCI
1973. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslo-

vu Občinske uprave občine Beltinci 4035

ČRNA NA KOROŠKEM
1974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Čr-

na na Koroškem za leto 2001 4035
1976. Program priprave delnih sprememb in dopolni-

tev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Ob-
čine Ravne na Koroškem od leta 1986 do leta
2000, spremenjen in dopolnjen leta 1990 ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbene-
ga plana Občine Ravne na Koroškem od leta
1986 do leta 1990, spremenjen in dopolnjen
leta 1990 na območju Občine Črna na Koro-
škem – za posamezno poselitveno območje »TE-
BER« (razširitve PUP št. 1) 4036

VSEBINA
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1975. Sklep o razglasitvi trajno varovanih gozdov 4036

LJUBLJANA
1977. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pro-

storskih ureditvenih pogojih za območja urejanja
CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zdravstveni dom in CO
5/4 Vojašnica 4. julij (Metelkova) 4037

1978. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Ljubljana Center 4037

1979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Ciciban 4038

1980. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Črnuče 4038

1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Hansa Christiana Andersena 4039

1982. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Jarše 4039

1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Jelka 4040

1984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Mladi rod 4040

1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Mojca 4041

1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Najdihojca 4041

1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Otona Župančiča 4042

1988. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Pedenjped 4042

1989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Šentvid 4043

1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Viški vrtci 4043

1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega za-
voda Vrtca Zelena jama 4044

MARKOVCI
1992. Odlok o režijskem obratu v Občini Markovci 4044
1993. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o na-

domestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Ob-
čini Markovci 4045

POSTOJNA
1994. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe 4046
1995. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4046
1996. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih, pokvar-

jenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil in pred-
metov 4046

1997. Pravilnik o financiranju športa v Občini Postojna 4049

RAVNE NA KOROŠKEM
1998. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na-

črta rekonstrukcije dovozne ceste JP 850670 v
naselju »Breznik« v Kotljah 4053

SEVNICA
1999. Odlok o začasnem zadržanju uporabe 8. člena

odloka o urbanističnem redu Občine Sevnica 4054
2000. Program priprave prostorsko ureditvenih pogo-

jev za podeželje v Občini Sevnica 4054

ŠENTJUR PRI CELJU
2001. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-

polnitev zazidalnega načrta Industrijske cone,
Šentjur pri Celju 4056

MEDNARODNE POGODBE
39. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola o spre-

membah protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki
s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 501

40. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola 1 o spre-
membah protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki
s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo 529

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 548
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Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni list RS, d.o.o. – Direktorica in
odgovorna urednica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS d.o.o., Tisk Tiskarna SET, d.d., Vevče – Akontacija naročnine
za leto 2002 je 22.000 SIT (brez davka), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 8,5% DDV – Naročnina za
tujino je 66.000 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, naročnine 425 23 57,
telefaks 200 18 25, prodaja 200 18 38, preklici 425 02 94, 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

DELOVNA RAZMERJA
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH (ZDR)

z uvodnimi pojasnili Nataše Belopavlovič

Po sedmih letih priprav in usklajevanj med socialnimi partnerji je državni zbor 24. maja 2002 sprejel
zakon o delovnih razmerjih. Soavtorica zakonskega besedila je tudi državna sekretarka na ministrst-
vu za delo Nataša Belopavlovič. V uvodnih pojasnilih podrobno razlaga vsebino zakona in posebej
opozarja na novosti na področju nove slovenske delovnopravne zakonodaje.

Po načelu vse o delovnih razmerjih v knjigi objavljamo tudi:

• Pogodbo o delu iz Obligacijskega zakonika

• Zakon o zaposlovanju in delu tujcev

• Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih

• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (poglavji o zavarovanju za
primer brezposelnosti in aktivni politiki zaposlovanja)

Cena: broširane izdaje 3906 SIT z DDV 10583
vezane izdaje 4774 SIT z DDV 10584

Izide 27. maja 2002

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

· DELOVNA RAZMERJA

– 10583 broširana izdaja 3906 SIT z DDV Štev. izvodov

– 10584 vezana izdaja 4774 SIT z DDV 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


	VLADA
	1962. Uredba o spremembi uredbe o načinu določanja plačila za rudarsko pravico
	1963. Uredba o prenehanju veljavnosti uredbe o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev
	2002. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev

	MINISTRSTVA
	1964. Pravilnik o svetu uporabnikov
	1965. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vozilih s prednostjo in vozilih za spremstvo
	1966. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2002

	BANKA SLOVENIJE
	1967. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 13. 5. do 19. 5. 2002

	SODNI SVET
	1968. Sklep o spremembi sklepa o razpisu volitev članov personalnih svetov sodišč
	1969. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur za prosto mesto

	DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
	1970. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 2002
	1971. Pravila igre na srečo »Hitra srečka«
	1972. Dodatek št. 1 k pravilom igre na srečo »Hitra srečka«

	OBČINE
	BELTINCI
	1973. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Beltinci

	ČRNA NA KOROŠKEM
	1974. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črna na Koroškem za leto 2001
	1975. Sklep o razglasitvi trajno varovanih gozdov
	1976. Program priprave delnih sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem od leta 1

	LJUBLJANA
	1977. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja CO 5/2 Plinarna, CO 5/3 Zd
	1978. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ljubljana Center
	1979. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban
	1980. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče
	1981. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Ande
	1982. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jarše
	1983. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka
	1984. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod
	1985. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mojca
	1986. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Najdihojca
	1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Otona Župančiča
	1988. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped
	1989. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid
	1990. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Viški vrtci
	1991. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Zelena jama

	MARKOVCI
	1992. Odlok o režijskem obratu v Občini Markovci
	1993. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci

	POSTOJNA
	1994. Sklep o ukinitvi statusa splošne rabe
	1995. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
	1996. Pravilnik o odvozu nepravilno parkiranih, pokvarjenih, poškodovanih ali zapuščenih vozil in predmetov
	1997. Pravilnik o financiranju športa v Občini Postojna

	RAVNE NA KOROŠKEM
	1998. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta rekonstrukcije dovozne ceste JP 850670 v naselju »Breznik« v Kotljah

	SEVNICA
	1999. Odlok o začasnem zadržanju uporabe 8. člena odloka o urbanističnem redu Občine Sevnica
	2000. Program priprave prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje v Občini Sevnica

	ŠENTJUR PRI CELJU
	2001. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijske cone, Šentjur pri Celju





