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DRŽAVNI ZBOR

162.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in
172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor
Republike Slovenije na seji, dne 16. januarja 1997 sprejel

O D L O K

o sestavi in izvolitvi Komisije Državnega zbora
Republike Slovenije za volitve, imenovanja

in administrativne zadeve

I

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne zadeve ima predsednika,
podpredsednika in 18 članov.

V komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije

5 članov,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 4 člane,

Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
4 člane,

Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov
2 člana,

Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov
2 člana,

Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev
Slovenije 1 člana,

Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana,
poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti

1 člana.

II

V Komisijo Državnega zbora Republike Slovenije za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve se izvolijo:

za predsednika:
Igor Bavčar, Poslanska skupina Liberalne demokracije

Slovenije
za podpredsednika:
Ciril Smrkolj, Poslanska skupina Slovenske ljudske

stranke
za člane:
Anton Anderlič, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,
Rudolf Moge, Poslanska skupina Liberalne demokracije

Slovenije,
Davorin Terčon, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,
Herman Tomažič, Poslanska skupina Liberalne demo-

kracije Slovenije,
Franc Potočnik, Poslanska skupina Slovenske ljudske

stranke,
Franci Rokavec, Poslanska skupina Slovenske ljudske

stranke,
Darinka Mravljak, Poslanska skupina Slovenske ljudske

stranke,

Ivo Hvalica, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,

Janez Janša, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,

Pavel Rupar, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,

Bogomir Špiletič, Poslanska skupina Socialdemokratske
stranke Slovenije,

Ivan Božič, Poslanska skupina Slovenskih krščanskih
demokratov,

Miroslav Mozetič, Poslanska skupina Slovenskih
krščanskih demokratov,

Aurelio Juri, Poslanska skupina Združene liste socialnih
demokratov,

Miran Potrč, Poslanska skupina Združene liste socialnih
demokratov,

Anton Delak, Poslanska skupina Demokratične stranke
upokojencev Slovenije,

Polonca Dobrajc, Poslanska skupina Slovenske na-
cionalne stranke,

Maria Pozsonec, poslanka italijanske in madžarske
narodne skupnosti.

III

Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
zbor Republike Slovenije.

Št. 020-02/92-28/3
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

163.

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92, 44/94 – odločba US RS) je Državni zbor
Republike Slovenije dne 16. 1. 1997 sprejel

S K L E P

V času dokler poslanec dr. Janez Drnovšek, ki je bil
izvoljen za predsednika vlade, v skladu s prvim odstavkom
14. člena zakona o poslancih ne more opravljati funkcije
poslanca, opravlja to funkcijo v skladu z drugim odstavkom
14. člena navedenega zakona, od 16. 1. 1997 Ciril Metod
Pungartnik, roj. 24. 6. 1936, stanujoč Rimska 18, Trebnje.

Št. 020-02/92-27/73
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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164.

Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije,
št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93,
34/93, 35/94) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih
in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slo-
venije se objavijo

Z N E S K I
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev

Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb
Državnega zbora Republike Slovenije

Za mesec januar 1997 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 39.391 SIT;
– za 20 let delovne dobe 59.086 SIT;
– za 30 let delovne dobe 78.782 SIT;
2. regres za prehrano med delom 12.290 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveni-

ji, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.138 SIT;
– 8 do 12 ur 3.072 SIT;
– nad 12 ur 6.144 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe

kategorije do 5.371 SIT;
– brez računa 1.843 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 25,50 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 12,75 SIT;

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 22.122 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 27.037 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziro-

ma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega
člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne ne-
sreče ali požara 78.782 SIT;

9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso
mesečne nagrade:

– učencem 7.915 SIT,
– študentom 16.206 SIT.

Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 17. januarja 1997.

Predsednik
Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve

Igor Bavčar l. r.

165.

Na podlagi točke I./2 do 6 in I./8 do 9 sklepa Komisije
Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja
in administrativne zadeve o drugih osebnih prejemkih in
povračilih poslancev Državnega zbora Republike Slovenije,
št. 102-02/90-2 z dne 2. 2. 1993 (Uradni list RS, št. 8/93,

34/93, 35/94) in točke I./2 in II. sklepa o osebnih prejemkih
in povračilih delavcev služb Državnega zbora Republike Slo-
venije se objavijo

Z N E S K I
drugih osebnih prejemkov in povračil poslancev

Državnega zbora Republike Slovenije in delavcev služb
Državnega zbora Republike Slovenije

Za mesec februar 1997 znašajo:
1. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 39.984 SIT;
– za 20 let delovne dobe 59.977 SIT;
– za 30 let delovne dobe 79.969 SIT;
2. regres za prehrano med delom 12.492 SIT;
3. dnevnice za službeno potovanje v Republiki Sloveni-

ji, ki traja:
– 6 do 8 ur 2.173 SIT;
– 8 do 12 ur 3.123 SIT;
– nad 12 ur 6.246 SIT;
4. povračilo stroškov prenočevanja:
– na podlagi računa za prenočevanje v hotelih de luxe

kategorije do 5.459 SIT;
– brez računa 1.874 SIT;
5. kilometrina (30% cene bencina) 25,50 SIT;
6. povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak
kilometer (15% cene bencina) 12,75 SIT;

7. nadomestilo za ločeno življenje:
– povračilo stroškov stanovanja 22.485 SIT;
– povračilo stroškov prehrane 27.481 SIT;
8. solidarnostna pomoč v primeru smrti poslanca oziro-

ma delavca služb Državnega zbora ali ožjega družinskega
člana, težje invalidnosti, daljše bolezni ter elementarne ne-
sreče ali požara 79.969 SIT;

9. učencem in študentom pripadajo za obvezno prakso
mesečne nagrade:

– učencem 7.915 SIT,
– študentom 16.206 SIT.

Št. 102-02/90-2
Ljubljana, dne 17. januarja 1997.

Predsednik
Komisije Državnega zbora

Republike Slovenije
za volitve, imenovanja in
administrativne zadeve

Igor Bavčar l. r.

VLADA

166.

Na podlagi 6. člena in šestega odstavka 21. člena za-
kona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in
23/96) je Vlada Republike Slovenije na 222. seji dne 27.
novembra 1996 sprejela

S K L E P
o zastopanju interesov Republike Slovenije v organih
drugih pravnih oseb glede prevzemanja obveznosti iz
posojil in poroštev ter ustanavljanja zastavnih pravic
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I

Predstavnik Republike Slovenije, ki po pooblastilu Vla-
de Republike Slovenije zastopa interese Republike Slovenije
v organu pravne osebe, katere edini ali večinski ustanovitelj,
delničar ali družbenik je Republika Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: pravna oseba), mora storiti vse, da se bo takšna
pravna oseba pri prevzemanju obveznosti iz poslov, katerih
ekonomski namen je pridobitev posojila, prevzemanju ob-
veznosti za tuje dolgove ali obremenitvi njenega premoženja,
ravnala po pravilih iz II. do VI. točke tega sklepa.

II

Pravna oseba, ki ni banka ali hranilnica in namerava
pridobiti denarno posojilo ali skleniti drug posel, katerega
ekonomski učinek je enak pridobitvi denarnega posojila ali
prevzeti obveznost za dolg druge osebe (skupaj v nadaljeva-
nju: zadolžitev), v primeru, če višina nameravane zadolžitve
presega 50 milijonov SIT, pisno obvesti Ministrstvo za finan-
ce o nameravani zadolžitvi.

Obvestilo o nameravani zadolžitvi vsebuje:
1. nameravano višino zadolžitve,
2. predvidene stroške zadolžitve (obrestna mera in osta-

li stroški),
3. opis nameravanega načina zbiranja ponudb,
4. opis časovnega poteka sklenitve in izvršitve posla,
5. mnenje ministrstva, pristojnega za dejavnost, ki jo

opravlja takšna pravna oseba, ki vsebuje opis razlogov za
nameravano zadolževanje z utemeljitvijo v finančnem načrtu
ali drugem aktu sorodne vsebine, potrjenem od pristojnega
organa.

III

Če skupna vrednost glavnice zadolžitve presega 500
milijonov SIT, pravna oseba izvede tudi naslednje aktivnosti:

1. pred začetkom zbiranja ponudb pridobi soglasje Mi-
nistrstva za finance k časovnem poteku sklenitve in izvršitve
posla ter obvesti Ministrstvo za finance o imenovanju finanč-
nih in pravnih svetovalcev,

2. posreduje Ministrstvu za finance dodatno obvestilo,
ki vsebuje smiselno enake elemente kot obvestilo iz prejšnje
točke, takoj ko se z izbranim ponudnikom sporazume o bis-
tvenih sestavinah zadolžitve;

3. pošlje Ministrstvu za finance v vednost prvi osnutek
pogodbe ali druge listine o zadolžitvi, iz katere so razvidni
finančni pogoji in struktura posla,

4. obvešča Ministrstvo za finance o spremembah bistve-
nih elementov prvega osnutka pogodbe, še preden o njih
doseže kakršen koli sporazum z upniki; še posebej pri tistih
elementih pogodb, ki bi utegnili kakorkoli vplivati na položaj
ali obveznosti Republike Slovenije ali na vsebino in dinami-
ko sprejema določenih predpisov in politik;

5. pred sklenitvijo posla o zadolžitvi pridobi soglasje
Ministrstva za finance k zaključni različici pogodbe ali druge
listine o zadolžitvi, iz katere so razvidni finančni pogoji in
struktura posla;

6.  v petnajstih dneh po sklenitvi posla o zadolžitvi
posreduje Ministrstvu za finance kopijo pogodbe ali druge
listine o zadolžitvi.

IV

Pravna oseba se mora pri pripravi in sklenitvi poslov o
zadolžitvi ravnati po naslednjih pravilih:

1. posli morajo biti sklenjeni na podlagi zbiranja konku-
renčnih ponudb, pri čemer mora biti pri zadolžitvi nad 50
milijonov SIT k dajanju ponudb povabljenih vsaj 5 ponudni-
kov, pri zadolžitvi nad 500 milijonov SIT pa vsaj 10 ponud-
nikov,

2. zbiranje konkurenčnih ponudb je uspešno, če se pri
zadolžitvi nad 50 milijonov SIT odzoveta vsaj dva ponudni-
ka, pri zadolžitvi nad 500 milijonov SIT pa vsaj trije ponud-
niki, povabljeni k dajanju ponudb,

3. pri zadolžitvi nad 500 milijonov SIT je pravna oseba
dolžna najeti finančne in pravne svetovalce, ki so usposoblje-
ni za svetovanje pri takšni vrsti poslov.

V

Pravna oseba lahko obremeni svoje premoženje z za-
stavno pravico samo po predhodnem soglasju Ministrstva za
finance.

VI

Pravna oseba mora upoštevati podrobnejša navodila, ki
jih glede načina zbiranja in izbire ponudb za zadolževanje ter
glede izvajanja ostalih pravil iz II., III. in IV. točke tega
sklepa pripravi Ministrstvo za finance.

VII

Ministrstva seznanijo s tem sklepom vse predstavnike
Republike Slovenije v organih pravnih oseb, ki jih je Vlada
Republike Slovenije imenovala na predlog ministrstva.

Predstavniki Republike Slovenije morajo seznaniti orga-
ne pravnih oseb, v katerih predstavljajo Republiko Slovenijo,
z vsebino tega sklepa na naslednji seji teh organov.

Če organ pravne osebe iz prvega odstavka tega sklepa
ne sprejme pravil iz II. do VI. točke tega sklepa, mora
predstavnik Republike Slovenije v organu takšne pravne
osebe o tem nemudoma obvestiti generalnega sekretarja
vlade, ki o tem poroča vladi. Ministrstvo za finance lahko
na podlagi takšnega poročila predlaga vladi sprejem ustrez-
nih ukrepov.

VIII

Kadrovska služba vlade sporoča Ministrstvu za finance
sprotne podatke o imenih predstavnikov Republike Slovenije
v organih pravnih oseb iz prvega odstavka tega sklepa.

IX

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Št. 402-01/95-1/2-8
Ljubljana, dne 27. novembra 1996.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

167.

Na podlagi 4. člena zakona o cenah (Uradni list RS, št.
1/91-I) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike
Slovenije

S O G L A S J E
k tarifnim postavkam za prodajo električne energije

I

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k tarifnim po-
stavkam za prodajo električne energije, in sicer:



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 212 Št. 3 – 24. I. 1997

II

Z dnem uveljavitve tega soglasja preneha veljati soglas-
je k tarifnim postavkam za prodajo električne energije (Urad-
ni list RS, št. 68/96).

III

Tarifne postavke iz I. točke začnejo veljati 1. februar-
ja 1997.

Št. 380-05/97-6/1-8
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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MINISTRSTVA

168.

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

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

stanovanja

1. člen

Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je
določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 155,79 SIT.

2. člen

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o
določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
(Uradni list RS, št. 75/96).

3. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-80/91
Ljubljana, dne 15. januarja 1997.

Minister
za okolje in prostor

dr. Pavel Gantar l. r.

169.

Na podlagi drugega odstavka 24. člena zakona o poklic-
nem in strokovnem izobraževanju (Uradni list Republike
Slovenije, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja

P R A V I L N I K
o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno

izobraževanje

I. RAZPIS ZA VPIS

1. člen

Vpis v višje strokovno izobraževanje se opravi na pod-
lagi razpisa za vpis. Ta mora vsebovati:

– ime in sedež višje šole,
– ime izobraževalnega programa,
– trajanje izobraževanja,
– pogoje za vpis,
– število vpisnih mest,
– predvidene ukrepe ob premajhnem ali prevelikem šte-

vilu prijav,
– merila za izbiro kandidatov, če je vpis omejen,
– roke in postopke za prijavo na razpis in izvedbo vpisa,
– druga navodila in informacije, pomembne za izbiro

študija.

2. člen

Vsebino razpisa za vpis opredeli pristojni organ šole,
potem ko si je k obsegu vpisa pridobil soglasje ministra,
pristojnega za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).

Razpis za vpis v začetni letnik izobraževanja se lahko
objavi le za tiste izobraževalne programe, za izvajanje kate-
rih so izpolnjeni pogoji, določeni z zakonom, izobraževalnim
programom ali z aktom o razmestitvi poskusnega izvajanja.

3. člen

Skupni razpis pripravi za objavo ministrstvo, pristojno
za šolstvo. Objavi ga najpozneje šest mesecev pred začetkom
študijskega leta v posebni publikaciji ali v javnih občilih.

Rokovnik nalog, potrebnih za pripravo skupnega razpi-
sa in za izvedbo vpisa, določi minister do 15. oktobra za
naslednje študijsko leto.

4. člen

Višja strokovna šola mora organizirati informativni dan
za kandidate v roku, navedenem v razpisu.

II. SPOMLADANSKA PRIJAVA NA RAZPIS

5. člen

Kandidati za vpis se prijavijo s pisno prijavo. Pošljejo
jo višji strokovni šoli do roka, navedenega v razpisu. V njej
poleg izobraževalnega programa, v katerega se nameravajo
vpisati, navedejo ime in priimek, datum, kraj in državo rojst-
va, državljanstvo, naslov stalnega prebivališča ter ime štiri-
letne srednje šole, ki jo obiskujejo, oziroma podatke o dose-
ženi izobrazbi.

III. OMEJITEV VPISA

6. člen

Če je število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot
je vpisnih mest, višja strokovna šola predlaga omejitev vpisa.

Sklep o omejitvi vpisa sprejme pristojni organ višje
strokovne šole po predhodnem soglasju ministra najpozneje
v petih tednih po izteku roka za prijavo.

IV. OPRAVLJANJE IZPITOV

7. člen

Za kandidate s triletno srednjo poklicno šolo višje stro-
kovne šole organizirajo opravljanje preizkusa znanja v spom-
ladanskem roku za zaključni izpit, izjemoma, če ga zaradi
upravičenih razlogov ne morejo opravljati spomladi, pa tudi
v jesenskem roku. O izjemah odloča ravnatelj višje strokovne
šole.

Kandidati se morajo v roku, navedenem v razpisu, na
preizkus prijaviti na višji strokovni šoli in navesti, ali ga
bodo opravljali iz matematike ali iz tujega jezika.

O opravljanju preizkusa znanja morajo biti obveščeni
najpozneje deset dni pred preizkusom.

V. ROKI ZA ODDAJO DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU
POGOJEV ZA VPIS

8. člen

Kandidati, ki so končali štiriletno srednjo šolo pred
rokom za prijavo, priložijo dokazila o izpolnjevanju vpisnih
pogojev prijavi na razpis.

Kandidati, ki so končali triletno srednjo poklicno šolo,
pošljejo dokazila o končani šoli skupaj s prijavo na razpis,
poleg tega pa še dokazilo o delovnih izkušnjah.
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Kandidati, ki opravljajo zaključni izpit oziroma maturo
v spomladanskem roku v šolskem letu, v katerem se prijav-
ljajo na razpis, morajo dokazila o izpolnjevanju vpisnih po-
gojev poslati višji strokovni šoli v treh dneh po izdaji maturi-
tetnih spričeval, najpozneje pa do 31. julija.

Tisti, ki zaradi upravičenih razlogov opravljajo zaključ-
ni izpit oziroma maturo v jesenskem izpitnem roku, morajo
dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev poslati najpozneje
do 25. septembra.

VI. SEZNAM SPREJETIH KANDIDATOV
IN VPIS

9. člen

Višje strokovne šole objavijo sezname sprejetih kandi-
datov v enem tednu po roku za oddajo dokazil iz tretjega
odstavka prejšnjega člena, najpozneje pa do 6. avgusta.

Nanje se naknadno uvrstijo:
– kandidati, ki v skladu z odločitvijo pristojnih organov

opravljajo zaključni izpit oziroma maturo v jesenskem izpit-
nem roku,

– kandidati, ki po sklepu ravnatelja višje strokovne šole
opravljajo preizkusne izpite v jesenskem izpitnem roku.

10. člen

Sprejeti kandidati se morajo vpisati do 31. avgusta, nak-
nadno uvrščeni pa do 25. septembra. Ob vpisu predložijo
izvirnik spričevala o pridobljeni izobrazbi.

VII. ŠE PROSTA VPISNA MESTA IN JESENSKA
PRIJAVA ZA VPIS

11. člen

Če so po 31. avgustu še prosta vpisna mesta, višja stro-
kovna šola podatke o tem javno objavi.

Kandidati pošljejo pisno prijavo z vsemi potrebnimi
dokazili o izpolnjevanju vpisnih pogojev do 25. septembra.

12. člen

Višje strokovne šole objavijo sezname sprejetih kandi-
datov iz prejšnjega člena najpozneje do 30. septembra.

13. člen

Če tudi po izteku roka iz prejšnjega člena tega pravilni-
ka ostanejo prosta vpisna mesta, lahko višje strokovne šole
do 10. oktobra še sprejemajo kandidate za vpis.

VIII. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
IN IZOBRAŽEVANJE V ZASEBNIH ŠOLAH

14. člen

Višja strokovna šola lahko objavi razpis za vpis za
izobraževanje odraslih v drugih rokih, najpozneje pa 30 dni
pred začetkom izobraževanja.

15. člen

Določbe tega pravilnika, razen ministrovega soglasja k
številu vpisnih mest in sklepu o omejitvi vpisa, veljajo tudi
za zasebne šole, če pristojni organ šole ne določi drugače.

IX. VPIS V DRUGI LETNIK

16. člen

Študenti višje šole se vpisujejo v drugi letnik, ko izpol-
nijo z izobraževalnim programom določene obveznosti, naj-
pozneje pa do 31. avgusta.

Do roka iz prejšnjega odstavka se vpisujejo tudi študen-
ti višje šole, ki v skladu z zakonom lahko ponavljajo ali
ponovno obiskujejo prvi letnik.

17. člen

Študentom višje šole, ki se iz upravičenih razlogov niso
mogli vpisati v rednih rokih, ravnatelj lahko dovoli naknadni
vpis.

X. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pra-
vilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v višje strokovno
izobraževanje (Uradni list RS, št. 17/96).

19. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-6/97
Ljubljana, 21. januarja 1997.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

170.

Na podlagi prvega odstavka 44. člena zakona o sodnem
registru (Uradni list RS, št. 13/94) izdaja ministrica za pravo-
sodje

P R A V I L N I K
o dopolnitvi pravilnika o načinu vodenja

sodnega registra

1. člen

Za 9. členom pravilnika o načinu vodenja sodnega regi-
stra (Uradni list RS, št. 18/94) se doda nov 9.a člen, ki se
glasi:

“9.a člen

1. Vsi podatki se v glavno informatizirano knjigo sod-
nega registra vpisujejo z uporabo črk slovenske abecede in
naslednjih črk mednarodne abecede: q, x, y, w.

2. Kadar osebno ime ali firma, ki se vpisuje v glavno
informatizirano knjigo sodnega registra, vsebuje tuje črke z
dodatnimi oznakami, ki se ne uporabljajo za vpis podatkov v
skladu s prejšnjim odstavkom, se te črke vpisujejo tako, da se
dodatne oznake izpustijo.

3. Po tem pravilniku se kot črke z dodatnimi oznakami
štejejo tiste tuje črke, ki imajo poleg znaka črke še dodatno
oznako, ki se nahaja nad ali pod črko in ki se piše in izgovarja
skupaj s črko ter je v tujem jeziku njen sestavni del.

4. Podatku drugega odstavka tega člena se pri vpisu
pripiše opomba, ki se glasi: “pri vpisu podatka so bile tuje



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 215Št. 3 – 24. I. 1997

črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne
oznake izpuščene.”

2. člen

Podatke, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika vpisani v
glavno informatizirano knjigo sodnega registra z uporabo
tujih črk z dodatnimi oznakami, je treba v 30 dneh po uvelja-
vitvi tega pravilnika spremeniti tako, da se tuje črke z dodat-
nimi oznakami nadomestijo z ustreznimi črkami brez dodat-
nih oznak, podatku pa se pripiše opomba iz četrtega odstavka
9.a člena pravilnika.

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 718-1/97
Ljubljana, dne 6. januarja 1997.

Ministrica
za pravosodje

Meta Zupančič l. r.

171.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o zdravilih
(Uradni list RS, št. 9/96) izdaja minister za zdravstvo

P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o razvrstitvi vitaminskih

in mineralnih izdelkov za peroralno uporabo v zdravila
skupine C

1. člen

V pravilniku o razvrstitvi vitaminskih in mineralnih
izdelkov za peroralno uporabo v zdravila skupine C (Uradni
list RS, št. 53/96) se črta 3. člen.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 512-2/97-4
Ljubljana, dne 15. januarja 1997.

dr. Božidar Voljč l. r.
Minister

za zdravstvo

172.

Na podlagi triintridesete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) izda-
ja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi

in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove
verifikacije in preverjanja

1. člen

V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni
veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o
postopku njihove verifikacije in preverjanja (Uradni list RS,
št. 6/96 in 33/96) se v 7. členu doda drugi odstavek, ki se
glasi:

“Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemen-
skih bikov mora imeti naslednje prostore:

– prostor za pregled in zdravljenje živali, za pakiranje in
odpremo odvzetega materiala, pomivalnico s sterilizacijo;

– prostor za shranjevanje zdravil in sanitetnega mate-
riala;

– prostor za priročni laboratorij;
– izolacijski prostor za namestitev in osamitev pleme-

njakov, ki nima neposrednega stika z drugimi prostori za
bivanje živali (hlev);

– prostor za čiščenje, pripravljanje in hranjenje pribora
za odvzem semena;

– prostor za odvzem semena oziroma poseben boks v
hlevu za ta namen;

– prostor za skladiščenje, pošiljanje in oddajo semena
ter za shranjevanje potrošnega materiala, ki se uporablja pri
osemenjevanju;

– prostor za rezerve tekočega dušika v primeru, da se z
njim konzervira seme;

– prostor za veterinarske delavce in dokumentacijo;
– sanitarne prostore (umivalnico in prho ter garderobni

prostor z omaricami za dnevno in delovno obleko), ki so
urejeni tako, da se preprečijo vnosi in prenos kužnih bolezni.

2. člen

V 29. členu se v točki A:
1. spremeni druga alinea drugega odstavka tako, da se

glasi:
“ – 1 doktorja veterinarske medicine;”;
2. doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Veterinarska ambulanta v vzrejališču mladih plemen-

skih bikov mora imeti naslednje kadre:
– 1 doktorja veterinarske medicine z najmanj 3 leti de-

lovnih izkušenj in z ustrezno specializacijo ali magisterijem;
– 1 veterinarskega ali živinorejsko-veterinarskega teh-

nika.”.

3. člen

V 35. členu se
1. v prvi alinei 1. točke prvega odstavka črta naslednje

besedilo:
“oziroma registra samostojnih podjetnikov”;
2. za tretjo alineo 1. točke prvega odstavka doda nasled-

nje besedilo:
“Samostojni veterinar mora pristojnemu organu predlo-

žiti kopijo overjenega priglasitvenega lista po predpisih o
gospodarskih družbah v roku 30 dni od njegovega prejema.”

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-03/96
Ljubljana, dne 8. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
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173.

Na podlagi petindvajsete alinee 114. člena zakona o
veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in
99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 –
odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

P R A V I L N I K
o programu tečajev ter o programu in načinu

opravljanja izpitov in preizkusa strokovne
usposobljenosti za preglednike uplenjene divjadi

v lovskih organizacijah

1. člen

Tečaje, izpite in preizkuse strokovne usposobljenosti za
preglednike uplenjene divjadi organizira Veterinarski zavod
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: organizator).

Tečajev, izpitov in preizkusov strokovne usposobljeno-
sti po tem pravilniku se lahko udeležijo le člani lovskih
organizacij z opravljenim lovskim izpitom ali poklicni delav-
ci v lovskih organizacijah.

Strokovnim delavcem (doktorjem veterinarske medici-
ne, veterinarskim tehnikom), ki želijo biti oziroma so pre-
gledniki uplenjene divjadi v lovskih organizacijah, se ni tre-
ba udeleževati tečaja, in ne opraviti izpita ter preizkusa
strokovne usposobljenosti po tem pravilniku.

2. člen

Učni program tečaja za preglednike obsega najmanj
naslednjo snov:

– pomen kužnih bolezni divjadi za zdravstveno varstvo
ljudi in za gospodarstvo;

– bolezenska znamenja pri kužnih boleznih in drugih
boleznih divjadi, prijavljanje suma kužne bolezni divjadi;

– osnovni pojmi o higieni obdelave uplenjene divjadi, o
higieni transporta in skladiščenja uplenjene divjadi, o neško-
dljivem odstranjevanju živalskih odpadkov in o pošiljanju
materiala v preiskavo;

– pregled uplenjene divjadi;
– označevanje in postopek z divjadjo, pri kateri je ali ni

ugotovljen sum kužne bolezni;
– osnovno poznavanje predpisov s področja higiene ži-

vil in varstva živali pred kužnimi boleznimi;
– odgovornost preglednika uplenjene divjadi.
Učni program traja 20 šolskih ur.
Učne pripomočke priskrbi organizator.

3. člen

Predavatelje za tečaje izbere organizator tečaja izmed
strokovnjakov za posamezne predmete tečaja.

4. člen

Organizator tečaja obvesti o programu tečajev, izpitov
in preizkusov strokovne usposobljenosti Lovsko zvezo Slo-
venije.

5. člen

Kraj in čas tečaja, izpita in preizkusa strokovne uspo-
sobljenosti določi organizator tečaja sporazumno z Lovsko
zvezo Slovenije.

6. člen

Po končanem tečaju opravljajo tečajniki izpit za pre-
glednika uplenjene divjadi.

Izpit se opravlja v obliki ustnega izpita pred komisijo.
Komisijo imenuje organizator tečaja, sestavljajo jo pred-

sednik komisije in dva člana.
Komisija odloča z večino glasov.

7. člen

O poteku izpita se piše zapisnik.
Zapisnik in vse spise izpitne komisije podpisuje pred-

sednik izpitne komisije.

8. člen

Pozitiven uspeh izpita se oceni z oceno “je opravil”.
Če tečajnik po končanem tečaju brez opravičenega vzro-

ka ne pride k izpitu ali pa od izpita odstopi, se šteje, da izpita
ni opravil. O upravičenosti vzrokov odloča izpitna komisija.

9. člen

Komisija sporoči tečajniku uspeh izpita takoj po konča-
nem izpitu in mu v primeru pozitivnega uspeha izda potrdilo.

Organizator tečajev vodi knjigo izpitov.
Knjiga izpitov vsebuje: ime in priimek kandidata, da-

tum opravljenega tečaja, datum opravljanja izpita, izpitni
uspeh in datum vpisa v knjigo.

10. člen

Če tečajnik po opravljenem tečaju ne opravi izpita
prvič, ga lahko opravlja največ še dvakrat. Če ga tudi tretjič
ne opravi, mora pred ponovnim opravljanjem izpita tečaj
ponoviti.

Tečajniku, ki po končanem tečaju iz upravičenih razlo-
gov ni opravljal izpita, določi izpitna komisija naknadni iz-
pitni rok.

11. člen

Preglednik mora vsakih pet let obnoviti strokovno us-
posobljenost za nadaljnje delo na tem področju na 8-urnem
tečaju. Tečaj obsega novosti v zadnjih petih letih po učnem
programu, predpisanem v 2. členu tega pravilnika. O ude-
ležbi na tem tečaju dobi preglednik potrdilo, ki ga izda
organizator.

12. člen

Stroške za tečaje, izpite ter preizkuse strokovne uspo-
sobljenosti preglednikov plača organizacija, ki upravlja z
loviščem, za katerega bo oziroma ima preglednik pooblastilo
za pregled uplenjene divjadi.

Obrazec potrdila o opravljenem izpitu založi organiza-
tor.

13. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik
o programu in načinu opravljanja izpitov na tečajih za pre-
glednike divjačine v lovskih organizacijah (Uradni list SRS,
št. 3/78 in 43/88).

14. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-06/97
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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174.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in
Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje

cisticerkoze -Cysticercosis

1. člen

Za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje cisticerkoze
pri govedu in prašičih se izvajajo ukrepi, ki jih določa to
navodilo.

2. člen

Cisticerkoza se dokaže na podlagi ugotovitev ikric v
mišičnini zaklanih ali poginulih govedi in prašičev. Največje
število ikric je v žvekalnih mišicah, jeziku, medrebrnih miši-
cah in na srcu.

3. člen

Če se ob zakolu živali ugotovi cisticerkoza, se morajo
vsi deli močneje ikričavih živali neškodljivo uničiti. Goveje
meso, v katerem se ugotovijo le posamezne ikrice, je po
parazitološki sterilizaciji primerno za predelavo.

4. člen

Primer cisticerkoze je treba prijaviti pristojni veterinar-
ski in zdravstveni službi.

5. člen

Stroške diagnostičnih preiskav plača Republika Slove-
nija iz proračuna, stroške drugih ukrepov in sanacijo reje pa
plača lastnik živali.

6. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-171/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

175.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in
Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje

ehinokokoze – Echinococcosis

1. člen

Za ugotavljanje, zatiranje in preprečevanje ehinokoko-
ze se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navodilo.

2. člen

Na ehinokokozo se sumi na podlagi ugotovitve mehur-
njakov na jetrih, pljučih in nekaterih drugih organih zaklanih
ali poginulih prašičev, drobnice, govedi, kopitarjev in neka-
terih vrst divjadi.

3. člen

Ehinokokozo imajo prašiči, drobnica, govedo, kopitarji
in nekatere vrste divjadi, pri katerih se ugotovijo mehurnjaki
na jetrih, pljučih in drugih organih, iz njih pa se v laboratoriju
mikroskopsko ugotovijo protoskoleksi ali se s serološkim
pregledom dokažejo značilna protitelesa.

4. člen

Če se ugotovi ehinokokoza, se odredi:
– na območjih, kjer se enzootsko pojavlja ta bolezen,

dvakratna dehelmentizacija psov;
– ob zakolih prašičev, drobnice, govedi ali kopitarjev in

ob uplenitvi divjadi neškodljivo uničenje mehurnjakov.

5. člen

Primer ehinokokoze je treba prijaviti pristojni veterinar-
ski in zdravstveni službi.

6. člen

Stroške diagnostičnih preiskav plača Republika Slove-
nija iz proračuna, stroške drugih ukrepov in sanacijo reje pa
plača lastnik živali.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-168/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

176.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in
Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje

leptospiroze – Leptospirosis

1. člen

Za ugotavljanje, preprečevanje, zatiranje in izkoreninja-
nje leptospiroze pri živalih se izvajajo ukrepi, ki jih določa to
navodilo.

2. člen

Za leptospirozo zbolijo domače in divje živali. Povzro-
čitelji so serovari Leptospire interrogans.

Na leptospirozo se sumi, če se pri živalih:
a) ugotovijo klinični simptomi, značilni za perakutno,

akutno, subakutno ali kronično obliko leptospiroze, in sicer:
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– pri govedu: povišana telesna temperatura od 1 do
2,5 °C nad normalo, spremembe v vedenju, izguba apetita,
splošna oslabelost, vnetje očesnih veznic, bledikavost (ane-
mija), driska, krvavi urin (hemoglobinurija), zlatenica, zvr-
gavanje, padec mlečnosti in vnetje vimena;

– pri prašičih: povišana telesna temperatura od 1 do
1,5 °C nad normalo, splošna oslabelost, vnetje očesnih vez-
nic, zlatenica, krči, krvavi urin (hemoglobinurija), zvrgava-
nje ter porodi mrtvih ali nevitalnih pujskov;

– pri psih: bruhanje, povišana telesna temperatura, izsu-
šitev (dehidracija), mrzlica, spremembe v vedenju, krvavi
iztrebki, krvavitve in zlatenica vidnih sluznic;

– pri konjih: povišana telesna temperatura, zlatenica,
mišični krči, izguba apetita, krč žvekalnih mišic (pareza glu-
tealne muskulature), motnje v gibanju, pospešen utrip in
dihanje, znaki kolike, temno rdeč do črn urin;

b) s serološko preiskavo krvi z reakcijo mikroskopske
aglutinacije – MAT ugotovijo protitelesa v titru 1:100 ali
več.

3. člen

Za okužene se štejejo vse živali, pri katerih se:
– leptospire dokažejo z direktno preiskavo krvi, urina

ali cerobrospinalne tekočine v temnem polju mikroskopa;
– gojiščno ali z biološkim poskusom dokažejo leptospi-

re v krvi, izvrženih fetusih ali njihovih organih in ovojnicah
ter organih poginjenih ali zaklanih živali;

– ob zakolu ugotovijo značilne patoanatomske spremem-
be in se dokaže povzročitelj leptospiroze.

Diagnostične preiskave na leptospirozo se opravijo v
primeru:

– izvrga najpozneje v 12 urah po izvrgu. Če je rezultat
diagnostične preiskave na leptospirozo 12 ur po izvrgu nega-
tiven, je treba preiskavo ponoviti čez 14 do 21 dni;

– pogina obolelih živali, ki so kazale klinične znake
leptospiroze najpozneje v 12 urah po poginu;

– ob zakolu obolelih živali, če se ugotovijo spremembe
sumljive na leptospirozo, najpozneje v 24 urah po zakolu ali

– suma leptospiroze na podlagi kliničnih znakov.
Za diagnostične preiskave na leptospirozo je treba po-

slati:
a) za serološke preiskave: 5–10 ml krvi brez dodatka

antikoagulansov. Kri je treba odvzeti živalim 14 do 21 dni po
pojavu kliničnih znakov;

b) za mikroskopsko preiskavo v temnem polju mikro-
skopa: odvzeti kri, urin ali cerebrospinalno tekočino 5 do 7
dni po pojavu prvih kliničnih znakov in jo dostaviti v prei-
skavo najpozneje v 8 urah po odvzemu;

c) za gojiščne preiskave ali biološki poskus:
– pri živi živali od 5–10 ml krvi;
– pri poginjeni ali zaklani živali jetra in ledvice, in sicer

najpozneje 12 ur po poginu oziroma 24 ur po zakolu živali;
– pri manjših fetusih cele, pri večjih jetra in ledvice ter

plodove ovojnice najpozneje 12 ur po izvrgu. Odvzeti organi
in fetusi se lahko hranijo v hladilniku pri +4 °C največ 24 ur
po odvzemu.

Organe za gojiščne preiskave ali biološki poskus se ne
sme zamrzniti. Sveže odvzete organe je treba takoj vsakega
posebej spraviti v neprepustno embalažo in ustrezno označiti
ter čimprej odposlati po kurirju, spravljene v hladilni torbi,
kjer mora biti temperatura +5° C ves čas trajanja prevoza.

Za obolele se štejejo vse živali, pri katerih se poleg
značilnih kliničnih znakov in povišanega titra dokaže še pov-
zročitelj.

Vzorce vzame pristojni veterinar.
Vse laboratorijske diagnostične preiskave opravi Vete-

rinarski inštitut Slovenije.

4. člen

Če se sumi na leptospirozo, je treba:
– dokazati povzročitelja v skladu s 2. členom tega navo-

dila in
– tretirati živali s Dihidrostreptomycinom 25 mg na kg

telesne teže živali 2-krat v razmaku 14 dni.

5. člen

V dvorišču ali objektu, kjer je bila ugotovljena leptospi-
roza pri živalih, se odredijo naslednji ukrepi:

– diagnostične preiskave na leptospirozo vseh živali na
okuženem dvorišču;

– osamitev obolelih živali in živali, za katere se sumi,
da so obolele;

– prepoved gibanja in odtujitve sumljivih in obolelih
živali;

– zdravljenje živali z ustreznimi antibiotiki;
– prepoved gibanja okuženih in obolelih živali izven

okuženega dvorišča;
– takojšnje in neškodljivo odstranjevanje živali, ki so

poginile zaradi leptospiroze, kot tudi vseh abortiranih fetu-
sov in njihovih ovojnic;

– dezinfekcija in deratizacija hlevov, dvorišč, gnojišč,
napajališč in drugih krajev, na katerih so bile sumljive ali
bolne živali, kot tudi predmetov in naprav, ki so prišle s
takimi živalmi v stik;

– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-
mer v objektih;

– drugi ukrepi za sanacijo reje.

6. člen

Šteje se, da je leptospiroza prenehala, ko so bili po
zadnjem primeru opravljeni vsi ukrepi in je od njih minilo 21
dni.

7. člen

Stroške diagnostičnih preiskav plača Republika Slove-
nija iz proračuna, stroške drugih ukrepov in sanacije reje pa
plača lastnik živali.

8. člen

Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati pravilnik o
ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje leptospiroze živali
(Uradni list SFRJ, št. 6/88).

9. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-5/97
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

177.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in
Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano
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N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje

in izkoreninjanje enzootske goveje levkoze – Leucosis
enzootica bovum

1. člen

Za ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjanje enzoot-
ske goveje levkoze se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navo-
dilo.

2. člen

Na govejo levkozo se sumi:
– če imajo živali otekline limfnih vozlov, so neješče in

apatične;
– če se ne kažejo tumorozne spremembe na koži, limf-

nih vozlih in organih, serološka preiskava pa je sumljiva;
– če so živali iz rej, v katerih je bila ugotovljena enzoot-

ska goveja levkoza ali pa sum nanjo;
– če so bile pri živalih pri zakolu ali poginu ugotovljene

značilne tumorozne spremembe, ni pa bila opravljena pato-
loška ali serološka preiskava;

– pri živalih, pri katerih je s hematološko preiskavo
ugotovljena izrazita limfocitoza nad 65%.

3. člen

Enzootsko levkozo imajo goveda, pri katerih se:
– s serološko preiskavo ugotovi pozitivna reakcija ali
– pri zakolu v organih ali tkivu ugotovijo morfološke in

patohistološke spremembe, značilne za enzootsko levkozo
govedi.

Petnajst dni pred otelitvijo in petnajst dni po njej se pri
govedu ne sme izvajati serološka preiskava na enzootsko
govejo levkozo.

4. člen

Če se pri živalih ugotovi enzootska levkoza, se odredijo
naslednji ukrepi:

– osamitev obolele živali oziroma živali, za katero se
sumi, da je obolela;

– prepoved gibanja in odtujitve obolelih in na obolenje
sumljivih govedi razen za zakol;

– popis obolelih in na obolenje sumljivih goved;
– zaznamovanje serološko pozitivnih goved s črko L v

velikosti 8 cm z vročim žigom;
– dezinfekcija in dezinsekcija okužene reje;
– drugi ukrepi za sanacijo okužene reje.

5. člen

Šteje se, da je goveja levkoza prenehala, ko so bili po
zadnjem primeru bolezni izvršeni vsi ukrepi iz 4. člena tega
navodila, ko so bila odstranjena vsa goveda, ki so obolela za
enzootsko govejo levkozo, in so bila vsa goveda iz okužene
reje v dveh zaporednih seroloških preiskavah v celoti nega-
tivna. Serološke preiskave se opravljajo vsake tri mesece.

6. člen

Stroške diagnostičnih preiskav plača Republika Slove-
nija iz proračuna, stroške drugih ukrepov in sanacijo reje
plača lastnik živali.

7. člen

Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati pravilnik o
ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje enzootske goveje lev-
koze (Uradni list SFRJ, št. 39/88).

8. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-167/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

178.

Na podlagi prve alinee 114. člena zakona o veterinar-
stvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 25/95 – odl. US in
Uradni list RS, št. 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje

bolezni rdečih ust – Enteric redmouth
disease – Yersiniosis

1. člen

Za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni rde-
čih ust se izvajajo ukrepi, ki jih določa to navodilo.

2. člen

Za boleznijo rdečih ust zbolevajo vse kategorije postrvi.
Na bolezen rdečih ust se sumi, če postrvi poginjajo in so
potemnele ob korenih plavuti, škržnih poklopcih, po ustni
votlini pa imajo izražene krvavitve.

3. člen

Bolezen rdečih ust imajo postrvi, pri katerih se na pod-
lagi kliničnih in patoanatomskih znakov ter z bakteriološko
preiskavo dokaže bakterija Yersinia ruckeri.

Za preiskavo se vzamejo sumljive ribe, ki se žive ali na
ledu prinesejo v preiskavo.

Vzorce vzame pooblaščeni veterinar Veterinarskega za-
voda Slovenije.

Diagnostične laboratorijske preiskave opravi Veterinar-
ski inštitut Slovenije.

4. člen

Če se ugotovi bolezen rdečih ust, se odredijo naslednji
ukrepi:

– prepoved izdajanja zdravstvenih spričeval za promet s
plemenskim materialom;

– zdravljenje obolele ribje jate z antibiotiki po antibio-
gramu;

– prepoved prodaje rib med zdravljenjem in v karenčni
dobi;

– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-
mer v ribogojnici;

– dezinfekcija predmetov in naprav, ki so prišle v stik z
bolnimi ribami;

– okopanje rib v razkužilu in čiščenje ter razkužba rib-
nikov po končanem zdravljenju rib;

– drugi ukrepi za sanacijo okužene ribogojnice.
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5. člen

Šteje se, da je bolezen v ribogojnici prenehala, če so bili
izvedeni vsi ukrepi iz 4. člena tega navodila in je od zadnjega
primera minilo 30 dni.

6. člen

Stroške diagnostičnih preiskav in drugih ukrepov sana-
cije okužene ribogojnice plača lastnik živali.

7. člen

To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-170/96
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

179.

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort,
dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih
rastlin (Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi s 1. in
4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) objavlja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

S E Z N A M
sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih

tujih sort kmetijskih rastlin

Iz seznama domačih in udomačenih tujih sort, ki so
upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji, se izbrišejo
naslednje sorte:

Vrsta rastlin Sorta

ŽITA

Avena sativa L.
Oves 1. Astor

2. Condor (Kondor)
3. Flämingskrone (Flemingskrone)

Fagopyrum esculentum Moench
Ajda 1. Šatilovskaja 4 = Šatilovska 4

Hordeum vulgare L. convar. distichon Alef.s.l.
Jari dvovrstni ječmen

1. Union

Hordeum vulgare L. convar. polystichum (Doll) Grill
Ozimni dvovrstni ječmen

1. Ager (Ažer)

Oryza sativa L.
Riž 1. Maratelli (Marateli)

2. San Domenico (San Domeniko)

Vrsta rastlin Sorta

Secale cereale L.
Rž
Jara rž 1. Karlshulder (Karlshuldska)

Setaria italica (L.) P. Beauv. mocharium Alef.
Mohar 1. Rumeni, žutozrni

Setaria italica (L.) P. Beauv. var maxima Alef.
Bar 1. Žutozrnasta harkovska

Triticum aestivum (L.)
Jara pšenica 1. Tobary 66 (Tobari 66)

Triticum durum Desf.
Trda pšenica 1. Capeiti 8 (Kapeiti 8)

Zea mays L.
Koruza 1. OsSK 212

2. OsSK 218
3. ZPSC 1A

INDUSTRIJSKE RASTLINE

Arachis hypogea L.
Kikiriki, arašid 1. Valencija

2. Virginija (Virdžinija)

Brassica nigra (L.) W. Koch
Črna gorjušica 1. Domača

Carthamus tinctorius L.
Barvilni žafran 1. Domači

Gossypium hirsutum L.
Bombaževec 1. No 4521 (Nomer 4521)

Helianthus annuus L.
Sončnica 1. Peredovik

2. Vnimk 8931

Humulus lupulus L.
Hmelj 1. Bački

Nicotiana tabacum L.
Tobak 1. Avala

2. BB Jaka
3. Bosanski ravnjak
4. Burley T (Barlej T)
6. Drina
6. Džebel
7. Jaka 7-4/2 = JK 7-4/2
8. Nova Crnja 4-4/3 = NC 4-4/3
9. Otlja 9-18/2 = O 9-18/2
10. Pobeda 2
11. Prilep 10-3/2 = P 10-3/2
12. Prilep 12-2/1 = P 12-2/1
13. Prosočan
14. Ravnjak 108
15. Segedinska ruža 7-2/1 = SR 7-2/1
16. Tanče
17. Zrenjanin

Papaver sommniferum L. ssp. somniferum
Opijski mak 1. Aria II

2. Plavosemenski opijumski mak
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Vrsta rastlin Sorta

Sesamum indicum L. (Sesamum orientale L.)
Sezam 1. Belosemeni

2. Žutosemeni

Sinapis alba L.
Bela gorjušica 1. Domača

KRMNE RASTLINE

Agrostis gigantea (Roth) Arcang. sin. Agrostis alba L.
Bela šopulja 1. SK 9

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris convar. crassa Alef. var.
crassa (Alef) Wittm.

Krmna pesa 1. Osiječka polušećerna, Osješka
polsladka

Brassica rapa L. var. oleifera Metzg.
Krmna repica 1. Steinacher (Štainaher)

Bromus inermis Leyss.
Gola stoklasa 1. Anto = Antoninska

Cucurbita pepo L.
Buča 1. Domaća tvrdokora tikva, Domača

krmna buča
2. Domaća krupnoplodna tikva,
Belica

Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Hayek
Krmno korenje 1. Osiječka žuta

Festuca pratensis Huds.
Travniška bilnica 1. Dufa

Lathyrus sativus L.
Jari grahor 1. Domači

Lotus corniculatus L.
Navadna nokota 1. Bosnalotus

Phalaris canariensis L.
Čužka, mušec 1. Istarski

Trifolium incarnatum L.
Inkarnatka 1. Ludbreška

Trifolium subterraneum L.
Podzemna detelja 1. Nuba

VRTNINE

Allium ampeloprasum L.
Poletni luk 1. Domači

Allium ascalonicum L.
Šalotka 1. Danski kozjak=Danska ljutika

2. Ruski kozjak=Ruska ljutika

Allium cepa L. var cepa
Čebula 1. Autumn Beauty (Otm bjuti)

2. Avanti
3. Stuart

Vrsta rastlin Sorta

Allium cepa L. var. viviparum Proch.
Egiptovski luk 1. Domači

Allium fistulosum var. viviparum Makino
Zimski luk 1. Domaća aljma, Domači zimski luk

Allium sativum L. ssp. vulgare Kuzn.
Česen 1. Brgudski ozimni

2. Petrinjski ozimni
3. Polački ozimni
4. Slavonski ozimni

Allium sativum L. ssp. sagitatum Kuzn. (Allium sativum L.
var. ophioscorodon)

Leh, rokambol, česnovka
 1. Rocambol

Armoracia rusticana P. Gartn., B. Mey. et Schreb.
Hren 1. Domači hren, Domači hren

Atriplex hortensis L. convar. hortensis
Vrtna loboda 1. Deep Blood Red (Dip blad red)

2. Domača zelena loboda
3. Triumf

Brassica oleracea L. var. acephala (DC)
Listnati ohrovt, listni ohrovt

1. Domači

Brassica oleracea L. var. palmifolia DC
Deljenolistni ohrovt

1. Domači

Brassica oleracea L. var. botrytis L.
Cvetača 1. Armado april

2. Deense Export=Danski eksport
3. Trogirski rani
4. Trogirski srednje rani

Capparis spinosa L.
Kaprovec 1. Dubrovačka kapra

2. Palagruža, Palagružška kapra
3. Saint Andrea

Capsicum annuum L.
Paprika 1. Bela kapija, Bela kapia

2. Kalinkova zelena
3. Kalinkova žuta=Kalinkova rumena
4. Kalvil beli=Kalvil
5. Leskovačka ljuta paprika
6. Niška šipka
7. Somborka=Somborska paprika
8. Tetovska babura

Cicer arietinum L.
Čičer, čičerka, čičerika

1. Domači krupnozrni
2. Domaći sitnozrni

Cichorium endivia L. var latifolia
Endivija, rezva 1. Centofoglie=Stolisna, Centofoglie

di Spotorno

Cichorium intybus L. var. foliosum
Radič 1. Witloof
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Vrsta rastlin Sorta

Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.
Lubenica 1. Mramorna

2. Stoks
3. Vukovarska lubenica

Cucumis melo L.
Melona, dinja 1. Cerovača

2. Desertnaja 5=Desertna 5
3. Fox (Foks)
4. Persian (Peršen)=Persian medium,
Persian melon, Persian small (Peršen
smol), Persijska dinja, Perzijska dinja

Cucumis sativus L.
Kumare 1. Sportresisting

Cucurbita ficifolia Bouche
Smokvolistna buča 1. Domača zelena

Cucurbita maxima Duch.
Orjaška buča, tikva 1. Bela domača

2. Narandžasta
3. Siva domača

Cucurbita mixta Pangalo
Navadna buča 1. Domača

Cucurbita moschata (Duch.) Duch. ex Poir.
Muškatna buča 1. Lunga di Napoli=Nektar

Cucurbita pepo L.
Bučke 1. Jantra

2. Dolga bela z vrežo = Indás feher =
Duga bela sa vrežom, Futö spárgatök,
Long White Trailing (Long vait
treiling), Lungo bianco, Bianco a
cespuglio, Bianco di Sicilia,Bianco
lungo cilindrico, Long White (Long
vait), Lungo bianco di Palermo

Cynara cardunculus L.
Kardij, bodež 1. Violet de Provance (Violet

d’Provans)

Foeniculum vulgare P. Mill. var. dulce
Sladki komarček, finkel

1. Wadenromen

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang
Korenček 1. Lange rote stumpfe ohne Herz =

Duga tupa bez srca

Hibiscus esculentus L.
Bamja, bamija 1. Kavakliska bamja

2. Sultanija=Carigradska bamja, Bela
bamnja

Lactuca sativa L. var. capitata L.
Glavnata solata 1. Bottners Treib (Botnerstrajb)

2. Cazard (Kazard)=Blonde du
Cazard, Wunder von Stuttgart, Hanry
Monville, Reine de juillet
3. Deci-Minor
4. Jessy
5. Marmer

Vrsta rastlin Sorta

6. Pandora
7. Polo

Lagenaria siceraria (Molina) Standley (sin. Lagenaria
vulgaris Ser.) var. hispida Hara

Vodnjača 1. Clavata
2. Cylindricus
3. Gourda
4. Pyrotheca
5. Rotunda

Lens culinaris Medik. (sin. Lens esculente Moench, Erwum
lens L.)

Leča, navadna leča 1. Anicia (Anisja)
2. Sitno sivo soćivo
3. Sitno crveno sočivo

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst ex Farewell
Paradižnik 1. Campbell 28 (Kampbel 28)

2. Granada
3. Ronita

Petroselinum crispum (P.Mill.) Nym. ex A.W. Hill ssp.
crispum (convar. crispum)

Listnati peteršilj
1. Non-plus-ultra

Phaseolus vulgaris L.
Fižol 1. Junički=Dečanski, Molnički pasulj

2. Slavonski zeleni grah

Portulaca oleracea L. ssp. sativa (Haw.)
Tolščak 1. Zelenolisni, zelenolistni

2. Žutolisni, Rumenolistni

Rheum rhabarbarum L. (sin. Rheum undulatum L.)
Rabarbara 1. Goliath (Golijat)

2. Zagrebačka rabarbara

Rumex acetosa L. var. hortensis Dierb.
Kislica 1 Lyonski (Lionski)

Rumex patientia L.
Vrtna kislica 1. Domača

Solanum tuberosum L.
Krompir 1. Early Rose (Erli-rouz)

2. Urgenta

Spinacia oleracea L.
Špinača 1. Eskimo

Taraxacum officinale Wiggers (sin. Leontodon taraxacum
L.)

Navadni regrat, regrat
1. Širokolisni=Veliki maslačak,
Širokolistni

Tetragonia tetragonioides (Pall.) O. Kuntze
Novozelandska špinača

1. Puzeći=Plazeča

Tragopogon porrifolius L. ssp. porrifolius
Beli koren, porolistna kozja brada

1. Mammouth=Mamut
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Vrsta rastlin Sorta

SADNE VRSTE

Actinidia deliciosa
Aktinidija, kiwi
Sorte 1. Abbott (Abot)

2. Monty (Monti)
Podlaga 1. vegetativna podlaga

Amygdalus communis L. (sin. Prunus amygdalus Bartock)
Mandelj
Sorte 1. Ai

2. Ankaran 28
3. Drake (Dreik)
4. Filis
5. Jaltski
6. Nikitinski 1710
7. Papirno ljuskavi
8. Primorski
9. Princese (Princeza)
10. Prjanij = aromatični
11. Truoito (Troito) = Mazzetto
(Mazeto)

Podlaga 1. Mandljevec x breskev INRA
GF-557
2. Mandljevec x breskev INRA
GR-667
3. Mandljevec x breskev: generativna
podlaga

Armeniaca vulgaris Lam. (sin. Prunus armeniaca L.)
Marelica
Sorte 1. Breda

2. Domača krupna
3. Kecskemét rose=Kečkemetska
ruža, Kečkemetska roža, Kécskei
rósza
4. Kišinjevska rana
5. Madjarska=Madžarska rana
6. Paviot
7. Péche de Nancy=Nansijska
8. Perfection (Perfekšn)
9. Précoce de Monplaisir (Prekos de
monpleizir)
10. Senyska (Seniska)
11. Stark Early Orange (Stark erli
oranž)
12. Wahre Grosse
Frühaprikose=Grose Frühe, Krupna
rana, Velika zgodnja, Szegedi
mammut

Podlagi 1. Armeniaca vulgaris Lam sejanec
marelic
generativna podlaga
2. Crvena ranka:
vegetativna podlaga
generativna podlaga

Cerasus vulgaris Mill. (sin. Prunus cerasus L.)
Višnja
Sorte 1. Bitolska višnja

2. May Duke=Majska višnja
3. Majurka=Petrovaradinka
4. Meteor korai=Meteor rani
5. North star=Severna zvezda
6. Spanische Weichsel=Španska višnja

Vrsta rastlin Sorta

Citrus grandis (L.) Osb.
Šedok
Sorti 1. Jubilejni

2. Natzu-Mikan
Podlaga 1. Poncirus trifoliata L. Raf., Trolisna

divlja pomorandža

Corylus L.
Leska
Sorte 1. Avellino (Avelino)

2. Bohal
3. Ludolph’s Zellernuss=Ludolfov
4. Multiform=Multiflorum

Diospyros kaki L.
Kaki
Sorte 1. Admiral Fisyvel (Admiral Fisjuel)

2. Bruiguet (Brunike)
3. Costata (Kostata)
4. Dupont (Dipon)
5. President Honorati (Prezident
honorati)
6. Triumph (Triunf)

Ficus carica L.
Dvorodne bele in dvorodne črne
Sorte 1. Bijela sultanija

2. Bjeluša=Belica, Butumka, Mor-
kinja, Jarakuša
3. Carigradska rezavica
4. Crna smirnska
5. Crna sušilica
6. Gentile (Džentile)
7. Petrovača crna
8. Sultanija crna
9. Termenjača
10. Vodenjača=Plakavica, Vodara
11. Zlatulja crna

Enorodne bele in črne
1. Bružetka
2. Bujaka
3. Bujaka crna=Bujatka
4. Crna patlidžanka
5. Crna rezavica
6. Karginja
7. Lopudka
8. Modrulja
9. Rezavica=Termenjača
10. Šaraguja=Šaragulja
11. Vladimirska krupna bela
12. Vladimirska krupna crna
13. Zamorčica=Tjenica, Sušilica
14. Zimica

Fragaria L.
Jagoda
Sorte 1. Domanill (Domanil)

2. Early dawn (Erli daun)
3. Hummi Gento (Humi djento)
4. Hummi Grande (Humi grande)
5. Mount Everest
(Monteverest)=stablašica, stebelni
jagodnjak
6. Northwest (Nortuest)
7. Red chief (Redčif)
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8. Rügen Selecta=jagoda mesečarka
9. Senga Precosa (Zenga prekosa)
10. Senga Precosana (Zenga
prekozana)
11. Senga Tigaiga (Zenga tigajga)
12. Sunrise (Sanrajs)
13. Surprise des Halles (Sirpris de
hal)
14. Tardiva di Romagna (Tardiva di
romanja)
15. Wädenswill 7 (Vedensvil 7)
16. Wädenswill 8 (Vedensvil 8)
17. Vesper

Juglans regia L.
Oreh
Sorti 1. Domači oreh

2. Slivenski
Podlaga 1. Juglans nigra L.:

generativna podlaga

Malus domestica Borkh.
Jablana
Sorte 1. Alamanka ohridska

2. Alamanka prespanska
3. Blushing golden (Blašing golden)
4. Budimka=Stambolka, Ružičarka
5. Funtača=letnja funtača, Ilinjača,
Letnja kolačara
6. Greenspur Granny Smith (Grinsper
greni smit)
7. Imperial McIntosh (Imperijal
Mekintoš)
8. Karapaša=Crvena karapaša
9. Karmijn de Sonnaville (Karmejn de
sonavil)
10. Kolačara=Božičnica, Pogačara,
Tanjirača, Koturača
11. Maigold (Mejgold)
12. McIntosh (Mekintoš)
13. Mislimka=Mislimka kisela
14. Mollie’s Delicious (Molis
delišes)= New Jersey 28
15. Prijedorska zelenika=Zelenika
16. Richared (Ričared)
17. Rome Beauty (Rom
bjuti)=Rimska lepotica
18. Senabija
19. Sirampaša
20. Slavonska srčika=Srčika
21. Spigold (Spajgold)
22. Starking Delicious=Starking
23. Stark Delicious=Roza delišes
24. Starkrimson Delicious
(Starkrimson delišes)=Starkrimson
25. Splendour (Splendor)
26. Starkspur Golden Delicious
(Starksper golden delišes)
27. Šerbetka=Pećka, Pećka šerbetka,
Krupna šerbetka, Sitna šerbetka
28. Šumatovka
29. Tetovka=Demirka, Mirisavka,
Belo kandile
30. Tydeman’s Early Worchester
(Tajdeman erli vuster)

Vrsta rastlin Sorta

31. Vizajka=Midjeveze
32. Wellspur Delicious (Velsper
delišes)=Velsper

Podlaga 1. M1
2. M 2
3. M 4
4. M 16
5. MM 104
6. MM 109

Olea europea L.
Oljka
Sorte za olje 1. Drobnica

2. Lastovska
3. Levantinka
4. Uljarica

Namizne sorte 1. Dužica
2. Manzonilla
3. Murgulja
4. Parmezzano
5. Paštrica
6. Velika lastovka
7. Verdale
8. Žabarka
9. Žutica

Pistacia vera L.
Prava rujevina
Sorta 1. Domača tršlja

Prunus avium L.
Češnja
Sorte 1. Ankaranska

2. Batočanska
3. Bigarreau Jaboulay=Early Lyons,
Lionska rana
4. Bigarreau Tardif de
Vignola=Vignola
5. Bing compact (Bing kompakt)
6. Black Tartarian=Tatarska crna
7. Dolga šiška
8. Emperor Francis (Imperator
Francis)
9. Majska rana
10. Manico corto
vecchio=Kratkorepka
11. Moreau (Moro)
12. Ohridska crna
13. Okička
14. Padovana=Starogorska
15. Petrova
16. Primavera
17. Prizrenska dalbasija
18. Ramon oliva
19. Schneider Late=Šnajderova kasna
20. Stonska
21. Sue (Sju)
22. Tugarska
23. Vic (Vik)
24. Vilderova rana

Prunus domestica L.
Sliva, češplja

1. Anna Späth (Ana Špet)=Kasna rana
2. Belle de Louvain=Levenska
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3. Bystricka (Bistrička), Besztercei
4. Zimmers Frühzwetsche=Cimerova
rana
5. Dobojska rana=Osječka
6. Florenzia (Florencija)
7. Hal
8. Jefferson (Džeferson)
9. Julka
10. Kirke’s Plum
11. Komoričanka
12. Krimska žuta
13. Krimska 31
14. Mali zeleni ringlo
15. Motičanka
16. Ontario
17. Žolta rodna

Podlaga 1. Prunus mariana: marijanka GF 8-1

Prunus cerasus L. x Prunus avium L. (sin. Prunus effusa )
Marela

1. Belle de chantenay
2. Bitolska marela
3. Reine Hortense=Kraljica hortenzija
4. Royal Duke Morelle=Kraljevska
sladka marela
5. Schattenmorelle (Šaten morel)
6. Späte Amarelle=Pozna marela

Podlaga 1. Cerasus fruticosa (Pall.) Woron:
generativna podlaga
2. Cerasus vulgaris Mill.: generativna
podlaga
3. Colt (Kolt)
4. Prunus mahaleb L.,
magriva=Rešeljika:
generativna podlaga
vegetativna podlaga

Prunus persica (L.) Batsch
Breskev
Sorte 1. Armgold

2. Blake (Bleik)
3. Cardinal (Kardinal)
4. Dixired (Diksired)
5. Early Coronet (Erli koronet)
6. Fillette (Filet)
7. Flacara (Flakara)
8. June Gold (Džun golg)
9. Kalhaven (Kejlheven)
10. Redcap (Redkep)
11. Regina (Redžina)
12. Richhaven (Ričheven)
13. Rio oso gem (Rio oso džem)
14. Royal Gold (Rojal gold)
15. Southland (Sautlend)
16. Springold
17. Springtime (Springtajm)
18. Stark Earlyglo (Stark erliglo)
19. Summerglo=NJ 233, Samerglo
20. Summer Gold (Samer gold)
21. Summerset (Samerset)
22. Sunshine (Sanšajn)
23. Sunhaven (Sanheven)
24. Sunhigh (Sanhaj)

Vrsta rastlin Sorta

var. nectarina Ait.
Nektarina (golica)
Sorte 1. Nectared 4 (Nektared 4)

2. Red June (Red džun)
3. Silver lode (Silver lod)
4. Sun Grand (San grand)
5. Stark Sunglo (Star sanglo)

Podlage (breskev, industrijska breskev in nektarina)
1. Mandljevec x breskev INRA GF
557
2. Grenki mandljevec: generativna
podlaga
3. Sladki mandljevec: generativna
podlaga
4. Breskev x mandljevec: generativna
podlaga
5. Brompton
6. Prunus cerasifera Ehrh.,
mirabolana: generativna podlaga
7. Prunus insititia Juss., Trnošljiva,
Cibora:

Prunus salicina Lindl.
Japonska sliva

1. Desertnaja
2. Frontier (Frontijer)
3. Red beauty (Red bjuti)
4. Redheart (Redhart)
5. Starking delicious (Starking
delišes)

Podlaga 1. Prunus persica L.: sejanec
vinogradniške breskve

Pyrus communis L.
Hruška
Sorte 1. Avče evropejsko=Akče

2. Carigradsko avče=Akče
3. Doyenne boussoch=Dvosrtuka
filipova, Filip, Doppelte
Philippsbirne, Carska dekantkinja
4. Duchesse
d’Angouleme=Angulemka
5. Fertility (Fertiliti)
6. Fondate de Charneu
7. Gorham (Goram)
8. Jeribasma=Vodenjača, Vodenka
9. Kakička
10. Kieffer Seedling=Kiferov sejanac
11. Lubeničarka
12. Monchallard (Monšalard)
13. Mustafabey=Mustafabej
14. Tikvica nagovik
15. Tiranka
16. Vidovnjaća
17. Viljamova 415

Ribes grossularia L.
Kosmulja
Sorte 1. Ajax (Ajaks)

2. Careless (Karles)
3. Cayene Majerjeve

Ribes nigrum L.
Črni ribez
Sorte 1. Altajska desertna

2. Baldwin Hiltop (Baldvin hiltop)
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3. Bang up (Beng ap)
4. Black Down (Blek daun)
5. Boscoop Giant=Boskopski džin
6. Goliath (Goliat)
7. Golubka
8. Mendip Cross
9. Zoja

Ribes rubrum L.
Rdeči ribez
Sorti 1. President Wilder=Prezident

2. Red Versailles=Crvena versajka,
Rdeči versajski

Rubus spp.
Robida
Sorta 1. Himalaya (Himalaja)

Rubus idaeus L.
Malina
Sorte 1. Hilton

2. Newburgh (Njuburg)
3. Norfolk Giant=Norfolški džin
4. Preussen (Projsen)
5. Romy (Romi)
6. Rubin

Rubus occidentalis L.
Črna malina
Sorte 1. Black Hawk (Blek hok)

VINSKA TRTA

Vitis vinifera L.
Vinska trta
Sorte za rdečo vino 1. Alicante bouchet (Alikant buše)

2. Babić - Babić crni
3. Blatina noir=Blatina
4. Borgonja
5. Buket
6. Carignan (Karinjan)
7. Cinsaut (Senso)
8. Grenache noir=Grenaš črni
9. Hrvatica
10. Japundžak
11. Kadarka = Skadarka, Füsteres
kadarka
13. Kadarun
14. Kratošija
15. Lasina
16. Ninčuša
17. Okatac črni
18. Plavac mali
19. Plavac veliki=Šoić
20. Plavka=Plavina
21. Prokupac=Kameničarka, Skopsko
crno
22. Ruby Cabernet (Rubi kaberne)
23. Saperavi
24. Stanušina
25. Tamjanika crna
26. Tikveška
27. Vranac = Vranec
28. Začinak=Začinjak
29. Zadarka

Vrsta rastlin Sorta

Sorte za belo vino 1. Bena
2. Bijeli krstač=Krsta bijela
3. Bogdanuša=Bogdanuša bijela
4. Botun
5. Bragina rošie=Bagrina crvena,
Bagrina
6. Bratkovina=Bratkovina bijela
7. Emerald riesling (Emerald rizling)
8. Ezerjo
9. Gegino bijelo
10. Grenache blanc=Grenaš beli,
Belan
11. Grk
12. Harslevelve=Lipovina, Lipolist
13. Kreacer (Kreaca)=Banatski
muškat
14. Krkošija
15. Kujundžuša=Tvrdac
16. Kurtelaška=Kurtelaška bijela
17. Malvazija dubrovačka
18. Maraština
19. Muscat Croguant (Muskat krokan)
20. Plavac žuti=Plavec žuti, Plavec
rumeni
21. Plovdina=Slankamenka crvena,
Plovdina crvena
22. Pošip=Pošip bijeli
23. Rkaztiteli (Rkaciteli)
24. Ružica crvena=Kevidinka, Crvena
dinka, Kövidinka
25. Savignin Blanc=Traminec beli
26. Savignin rose=Traminac crveni,
Traminec rdeči, Piros tramini
27. Smederevka
28. Tamjanika bela
29. Trbljan=Kuć
30. Trebbiano Toscano=Unji blan,
Juni blan
31. Vugava
32. Zlatarica
33. Žilavka
34. Žižak
35. Žlahtina

Namizne sorte 1. Agadai blanche=Agadai beli
2. Alfonse Lavalle (Alfons
lavale)=Ribier
3. Chasselas misquo=Šasla muskatna,
Plemenka muskatna, Muškatna
žlahtnina
4. Cornichon blanc=Pizzutello
bianco, Krivaja bijela
5. Crveni drenak=Razaklija, Solunski
drenak, Crveni valandovski drenak,
Crveni parmak
6. Early muscat=Erli muskat
7. Irsai Oliver=Muskat iršai oliver
(K11)
8. Olivette noir=Olivet crni
9. Palieri 5
10. Crvena malaga=Rdeča malaga
11. Super rani Bolgar=Vrlo rani afus-
ali, Zelo zgodnji Afuz-ali
12. Šljiva hercegovačka

Podlage 1. Berlandieri x Riparia Teleki 8 B
klon 349/7
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2. Berlandieri x Riparia Teleki 8 B
selekcija Cosmo
3. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
klon 3
4. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
klon 4
5. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
klon 6
6. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
klon 12
7. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
klon 21
8. Berlandieri x Riparia Teleki 5 C
klon 45

180.

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi  s 1. in 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

S E Z N A M
sort, ki se izbrišejo iz registra novih sort oziroma iz evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena

introdukcija v Republiki Sloveniji

Iz registra novih sort oziroma iz evidence tujih sort kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena introdukcija v Republiki
Sloveniji, se izbrišejo naslednje sorte:

Vrsta rastlin Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj * Opombe **

ŽITA

Avena sativa L.
Oves
Ozimni 1. Džoker 1987 Zc 3

2. Mustang 1987 Zc 3

Jari 1. Galop 1990 VU 3
2. Labud 1991 KG 1
3. Mediteran 1988 KG 1
4. Slatinka 1987 Zc 3
5. Šampionka 1988 Zc 3
6. Zlatna grana 1987 Zc 3
7. Flämingsreget 1981 bg 3
8. Flämingsvita 1981 bg 3
9. Gratus 1976 pr 4

10. Margam 1979 ab 4
11. Maris Titan 1979 ln 4
12. Samantra 1990 bt 3
13. Sang 1980 sa 3
14. Solidor 1980 bt 4
15. Tiger =Astor 1976 ol 4
16. UPBS 302474 1977 ln 4
17. UPBS 302574 1977 ln 4

Vrsta rastlin Sorta

9. Berlandieri x Rupestris Paulsen
779
10. Riparia Grand Glabre x Rupestris
du Lot x Cordifolla 33-53 Malegue
11. Šasla x Berlandieri 41 B

Št. 321-16-001/97
Ljubljana, dne 6. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

* Polno ime in sedež žlahtnitelja je v legendi, ki je sestavni del tega seznama (PRILOGA I)
** Opombe: razlogi za izbris sorte so podani v prilogi, ki je sestavni del tega seznama (PRILOGA II)
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Fagopyrum esculentum Moench
Ajda

1. Bednaja 4n 1973 or 4

Hordeum vulgare L.convar.distichon Alef.s.l.
Dvovrstni ječmen
Jari 1. Amor 1989 KG 1

2. Biser 1979 KG 1
3. Dilj 1982 Ož 1
4. Galeb 1990 KG 1
5. Kalnik 1981 Ož 1
6. Lunar 1991 Ož 1
7. Lux 1991 Ož 1
8. Makedo 1989 Mi 3
9. Nehaj 1982 Ož 1

10. Novosadski 292 1980 Nž 1
11. Novosadski 296 1982 Nž 1
12. Novosadski 300 1983 Nž 1
13. Novosadski 301 1983 Nž 1
14. Novosadski 306 1985 Nž 1
15. Novosadski 310 1986 Nž 1
16. Novosadski 316 1989 Nž 1
17. Novosadski 324 1990 Nž 1
18. Oplenac 1987 KG 1
19. Orijent 1988 KG 1
20. Orion 1990 Ož 1
21. Osvit 1988 Ož 1
22. Papuk 1981 Ož 1
23. Pivarac 1990 Ož 1
24. Prenj 1985 Ož 1
25. Velebit 1979 Ož 1
26. Zenit 1979 KG 1
27. Belfor 1982 ot 3
28. Georgie 1977 ln 4
29. Gimpel 1990 bg 3
30. Jasmina 1976 ln 4
31. Lerche 1991 gb 3
32. Medusa 1976 gr 4
33. Menuet 1990 kh 3
34. Miranda 1982 ot 3
35. Mirena 1979 bt 4
36. Pirouette 1979 kh 4
37. Sundance 1979 ln 4
38. Trumpf 1979 bt 4

Ozimni 1. Alkar 1973 Ož 1
2. Baja 1985 Ož 1
3. Djerdap 1980 ZA 1
4. Dorat 1983 Ož 1
5. Egej 1989 Mi 3
6. Marsonija 1977 Ož 1
7. Mursa 1972 Ož 1
8. Novosadski 183 1977 Nž 1
9. Novosadski 295 1982 Nž 1

10. Novosadski 298 1983 Nž 1
11. Novosadski 299 1983 Nž 1
12. Novosadski 307 1985 Nž 1
13. Novosadski 309 1986 Nž 1
14. Novosadski 311 1986 Nž 1
15. Novosadski 315 1987 Nž 1
16. Novosadski 319 1988 Nž 1
17. Novosadski 323 1988 Nž 1
18. Novosadski 331 1989 Nž 1
19. Osiječanin 1984 Ož 1
20. Pan 1983 Ož 1
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21. Panonac 1988 Ož 1
22. Rodnik 1986 Ož 1
23. Satir 1970 Ož 1
24. Sava 1988 Zc 3
25. Slavonac 1980 Ož 1
26. Sokol 1984 Ož 1
27. Timok 1985 ZA 3
28. Val 1989 Nž 1
29. Malta 1976 la 4
30. Osiječki goli 1974 Ož 1

Hordeum vulgare L.convar polystichum (Doll) Grill
Večvrstni ječmen
Ozimni 1. Gružanin 1975 KG 1

2. Kornakum 1977 Ož 1
3. Kragujevački 73 1973 KG 1
4. Novosadski 27 1973 Nž 1
5. Novosadski 150 1976 Nž 1
6. Novosadski 317 1988 Nž 1
7. Novosadski 329 1990 Nž 1
8. Osiječki rani 1980 Ož 1
9. Osijek 1988 Ož 1

10. Rudničanin 1976 KG 1
11. Val-Ma 1979 Ož 1
12. Miraj 1980 fu 4

Oryza sativa L.
Riž

1. Biser-2 1991 Ki 3
2. Kočanski 1984 Ki 3
3. Nada-115 1991 Ki 3
4. Osogovka 1984 Ki 3
5. Ranka 1991 Ki 3
6. Arborio bianco 1976 mi 4
7. Blado 1976 mi 4
8. Monticelli 1976 mi 4
9. R-76/6 1982 mi 3

10. R-77 1982 mi 3

Secale cereale L.
Rž
Ozimna rž 1. Pelisterka 1988 Mi 3

2. Vardarka 1986 Mi 3
3. Animo 1979 ro 4
4. Baulieu 1984 pv 3
5. Dankowskie Zlote 1979 wr 4
6. Gepard-UH 9 1990 bg 3
7. Kustro (Kuštro) 1984 bg 3
8. Makedonija 1984 Mi 3

Triticale (sin.x.Triticosecale Wittm.)
Tritikala
Ozimna 1. Jugo-Ts-11 1988 Mi 3

2. Jugo-Ts-16 1988 Mi 3
3. Novosadski tritikale 1989 Nž 3
4. Triglav 1989 Mi 3
5. Zlatar 1987 KG 1

Jara 1. Soko 1991 KG 3

Sorghum bicolor (L.) Moench sin.S.vulgare Pers
Sirek za zrnje

1. Hybar 456 1984 sz 3
2. Rekord 1979 bm 4
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Triticum aestivum (L.)em.Fiori et Paol.
Navadna pšenica (vulgare)
Jara 1. Anka 1982 Zb 3

2. Brđanka 1980 Zb 4
3. Dugoklasa 1982 Nž 1
4. Glamočanka 1991 Nž 1
5. Jarka 1982 Nž 1
6. Lelija 1983 Nž 1
7. Livanjka 1980 Zb 4
8. Neretva 1980 Nž 1
9. Novosadska jara 1980 Nž 1

10. Raduša 1983 Nž 1
11. Romanija 1984 Nž 1
12. ZA-60 1980 ZA 1
13. Zaječarka 25 1983 ZA 1
14. Zaječarka 65 1982 ZA 1
15. Zaječarka 72 1991 ZA 1
16. Zlatiborka 1985 Nž 1

Ozimna 1. Adriana 1988 Zb 1
2. Agrounija 1988 Bz 3
3. Aljmašanka 1989 Ož 1
4. Apatinka 1986 Nž 1
5. Avala 1989 Nž 1
6. Babuna 1987 Mi 3
7. Bačvanka 1 1975 Nž 1
8. Bačvanka 3 1979 Nž 1
9. Banaćanka 1 1976 Nž 1

10. Banaćanka 2 1976 Nž 1
11. Banatska niska 1985 Nž 1
12. Banija 1976 Nž 1
13. Baranjka 1979 Zb 4
14. Bečejka 1976 Nž 1
15. Bijeljina 88 1988 BN 1
16. Biljana 1988 Zb 3
17. Biserka 1972 Nž 1
18. Bisernica 1988 Ož 1
19. Bistra 1977 Zb 4
20. Bjelozrna 1989 Nž 1
21. Bosanka 1972 BL 4
22. Cibalka 1986 VK 3
23. Crvenkapa 1988 Nž 1
24. Dijana 1988 Zb 3
25. Dika 1980 Zb 4
26. Dobra 1978 Zb 4
27. Dobra godina 1989 VK 3
28. Dobropolje 1977 Nž 1
29. Drava 1980 Zb 4
30. Drina 1973 Nž 1
31. Drinka 1987 BN 3
32. Duga 1986 Nž 1
33. Dukat 1980 Zc 4
34. Dunavka 1988 Ož 1
35. Dvanaesta 1988 Ož 1
36. Dvoranka 1987 BN 3
37. Djakovčanka 1982 Zb 3
38. Evropa 1988 Nž 1
39. Francuska 1988 Nž 1
40. Fruškogorka 1975 Nž 1
41. Glorija 1987 Mi 3
42. Gradištanka 1990 Nž 1
43. Granka 1981 Zb 3
44. Gružanka 1972 KG 1
45. Helijana 1990 Zb 3
46. Hlebna 1988 Nž 1
47. Ibarka 1988 Nž 1
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48. Indjija 27 1987 Bz 3
49. Indjija 89 1989 Bz 3
50. Irena 1988 Zb 3
51. Iskra 1984 Nž 1
52. Istra 1979 Zb 4
53. Iva 1988 Zc 3
54. Ivana 1988 VK 3
55. Jadranka 1988 Nž 1
56. Jasenica 1990 KG 1
57. Jedina 1988 Nž 1
58. Jednota 1987 Nž 1
59. Jelica 1989 Nž 1
60. Jugoslavija 1980 Nž 1
61. Kolubara 1984 Nž 1
62. Kosovka 1988 Nž 1
63. Korana 1981 Zb 3
64. Kosmajka 1971 KG 1
65. Košava 1984 Nž 1
66. Kozara 1980 Nž 1
67. Kragujevačka 78 1978 KG 1
68. Kragujevačka 58 1977 KG 1
69. Krajinka 1976 ZA 1
70. Krivaja 1990 Nž 1
71. Krušarka 1980 Ož 1
72. Kutijevčanka 1989 Ož 1
73. Lasta 1987 Nž 1
74. Lepa 1990 Nž 1
75. Lepenica 1980 KG 1
76. Ličanka 1982 Nž 1
77. Lihnida 1990 Mi 3
78. Lozničanka 1988 Nž 1
79. Ljubičevka 1985 KG 1
80. Mačvanka 1 1977 Nž 1
81. Mačvanka 2 1979 Nž 1
82. Maja 1990 Nž 1
83. Makedonka 1979 Mi 4
84. Marijana 1974 Zb 4
85. Miljenka 1979 Zb 4
86. Mira 1986 BN 3
87. Mirna 1970 Zb 4
88. Morava 1972 KG 1
89. Moslavka 1979 Zb 4
90. Mursa 1984 Ož 1
91. Nada 1984 Ož 1
92. Nera 1990 Nž 1
93. Nizija 1979 Nž 1
94. Nova banatka 1973 Nž 1
95. Nova Jadranka 1990 Nž 1
96. Nova Marijana 1977 Zb 4
97. Nova posavka 1987 Nž 1
98. Nova rana 1989 Nž 1
99. Nova Skopjanka 1990 Mi 3

100. Nova zlatna 1978 Zb 4
101. Novosadska brkulja 1977 Nž 1
102. Novosadska crvena 1972 Nž 1
103. Novosadska rana 1 1975 Nž 1
104. Novosadska rana 2 1975 Nž 1
105. Novosadska rana 3 1977 Nž 1
106. Novosadska rana 4 1978 Nž 1
107. Novosadska 7 1990 Nž 1
108. Novosadska 58-04 1988 Nž 1
109. Novosadska 60-01 1988 Nž 1
110. Novosadska 62-38 1988 Nž 1
111. Novosadska 63-89 1989 Nž 1
112. Novosadska 3183 1988 Nž 1
113. Novosadska 3205 1989 Nž 1
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114.  Novosadska 6002 1988 Nž 1
115. Novosadska 6439 1990 Nž 1
116. Novosadska 7000 1988 Nž 1
117. Novosadska 7014 1989 Nž 1
118. Novoselka 40 1987 BN 3
119. Novoselka 90 1990 BN 3
120. NS 100 1974 Nž 1
121. Njivka 1987 Ož 1
122. Ohridjanka 1986 Mi 3
123. Oplenka 1982 KG 1
124. Orašanka 1976 KG 1
125. Orovčanka 1978 Mi 4
126. Osiječanka 1980 Ož 1
127. Osiječka 2 1981 Ož 1
128. Osiječka 20 1978 Ož 1
129. Osiječka 21 1990 Ož 1
130. Osiječka 22 1990 Ož 1
131. Osiječka 23 1990 Ož 1
132. Osiječka crvenka 1976 Ož 1
133. Pančevka 1987 Nž 1
134. Panonka 1988 Nž 1
135. Panorama 1990 Bz 3
136. Partizanka niska 1984 Nž 1
137. Pelagonija 1974 Mi 4
138. Pelisterka 1989 Bm 3
139. PKB 40 1986 Bb 3
140. PKB-111 1987 Bb 3
141. PKB-Crvena 1988 Bb 3
142. PKB-Lepoklasa 1987 Bb 3
143. PKB-Lepozrna 1987 Bb 3
144. PKB krupna 1979 Bb 4
145. PKB-Mlinarka 1990 Bb 3
146. PKB-Padinka 1987 Bb 3
147. PKB-Talas 1990 Bb 3
148. PKB-Vizeljka 1987 Bb 3
149. Pliva 1986 BL 3
150. Podravka 1985 Ož 1
151. Podunavka 1973 Nž 1
152. Podunavka 1 1977 Nž 1
153. Podunavka 3 1980 Nž 1
154. Polinka 1984 Bz 3
155. Poljana 1987 Nž 1
156. Poljarka 1985 Ož 1
157. Pomoravka 1984 Nž 1
158. Pomurka 1989 Nž 1
159. Posavka 1 1980 Nž 1
160. Posavka 2 1979 Nž 1
161. Požežanka 1980 Zb 4
162. Prilepčanka 1983 Mi 3
163. Radika 1989 Mi 3
164. Rana niska 1990 Nž 1
165. Ratarka 1985 Ož 1
166. Ravanica 1990 KG 1
167. Ravnica 1978 Nž 1
168. Rudničanka 1989 Nž 1
169. Rumenka 1990 Nž 1
170. Sanja 1971 Zb 4
171. Sarajka 1986 BL 3
172. Semberka 1 1984 BN 3
173. Semberka 2 1985 BN 3
174. Semberka 3 1985 BN 3
175. Senka 1988 Nž 1
176. Sivka 1981 Zb 3
177. Skopjanka 1982 Mi 3
178. Slavonija 1984 Ož 1
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179. Slavonka 1970 Ož 1
180. Sloboda 1985 VK 3
181. Slobodanka 1985 BN 3
182. Somborka 1986 Nž 1
183. Sremica 1974 Nž 1
184. Sremka 1989 Nž 1
185. Sremka 2 1990 Nž 1
186. Staparka 1986 Nž 1
187. Sterna 1985 Mi 3
188. Stižanka 1985 Bz 3
189. Stružanka 1989 Bm 3
190. Studena 1988 Nž 1
191. Subotičanka 1987 Mi 3
192. Sutjeska 1979 Nž 1
193. Šančevka 1990 Nž 1
194. Šidjanka 1976 Nž 1
195. Široka 1984 VK 3
196. Šumadinka 1988 KG 1
197. Tamiš 1988 Nž 1
198. Tanjugovka 1988 Nž 1
199. Tena 1973 Ož 1
200. Timočanka 1971 Bz 4
201. Tisa 1976 Nž 1
202. Ukrina 1988 BL 3
203. Valjevka 1989 Nž 1
204. Una 1983 Nž 1
205. Vardarka 1976 Mi 4
206. Vera 1989 Nž 1
207. Vigorka 1971 Zb 4
208. Viktorija 1987 Nž 1
209. Vinkovčanka 1985 VK 3
210. VK-33-Z 1983 VK 3
211. Vojvodjanka 1973 Nž 1
212. Vrbas 1989 BL 3
213. Vučedolka 1980 Zb 4
214. Vukovarka 1989 Nž 1
215. Zadruga 1989 Bz 3
216. Zagorka 1970 Zb 4
217. Zagrepčanka 1988 Zb 3
218. Zagrepčanka 2 1984 Zb 3
219. Zaječarska 149 1987 ZA 1
220. Zastava 1973 KG 1
221. Zelengora 1982 Nž 1
222. Zemunka 1 1982 Bz 3
223. Zlatna dolina 1971 Zb 4
224. Zlatoklasa 1979 Zb 4
225. Zora 1988 Nž 1
226. Zorica 1986 BN 3
227. Zrenjaninka 1976 Nž 1
228. Žitnica 1982 Nž 1
229. Danubia 1988 bn 3
230. Fundulea 133 1983 fu 3
231. GK-34-82 1990 sz 3
232. Mv-9 1988 mm 3
233. Mv-10 1988 mm 3

Triticum durum Desf.
Trda pšenica
Ozimna 1. Ana 1984 Mi 3

2. Boka 1986 Mi 3
3. Ela 1985 Mi 3
4. Ilinden 1980 Mi 3
5. Iva 1988 Mi 3
6. Kavadarka 1982 Mi 3
7. Kitka 1980 Mi 4
8. Mihaila 1980 Mi 4
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9. Milena 1989 Mi 3
10. Mina 1982 Mi 3
11. Nena 1984 Mi 3
12. Nika 1980 Mi 4
13. Oli 1984 Mi 3
14. Ovčepolka 1980 Mi 4
15. Sandra 1985 Mi 3
16. Sirma 1985 Mi 3
17. Skopska rana 1986 Mi 3
18. Struma 1987 Mi 3
19. Strumičanka 1982 Mi 3
20. Šara 1988 Mi 3
21. Taga 1990 Mi 3

Jara 1. Marta 1991 Mi 3

Zea mays L.
Koruza

FAO 100 1. Aco 195 (Bc 195) t.1984 Zk 1
2. Alan (Bc 199) t.1983 Zk 1
3. Alkar (Bc 188) s.1980 Zk 1
4. Alpos s.1990 Zk 1
5. Bc 168 s.1986 Zk 1
6. Bc 168 B s.1989 Zk 1
7. Bc 173 t.1986 Zk 1
8. Bc 176 s.1989 Zk 1
9. Bc 177 t.1985 Zk 1

10. Bc 179 t.1991 Zk 1
11. Bc 181 t.1990 Zk 1
12. Bc 186 ms.1990 Zk 1
13. Bc 189 t.1986 Zk 1
14. Bc 193 t.1980 Zk 1
15. Bc 197 t.1986 Zk 1
16. NS 122 (NSTWC 122) t.1987 Nk 1
17. NS 180 č.1977 Nk 1
18. ZPTC 109 t.1988 ZP 1
19. ZPTC 192 t.1979 ZP 1
20. ZPTC 194 t.1979 ZP 1
21. ZPTC 204 t.1986 ZP 1
22. Edo t.1980 ek 1
23. Eta Ipho 182 s.1982 mn 3
24. Forla t.1980 ek 3
25. Gabix t.1980 ek 3
26. Gavroche t.1980 ek 3
27. Hansa t.1984 ek 3
28. Lg 2051 t.1985 ge 3
29. Mona s.1990 dm 1
30. Mutin t.1982 ek 3

FAO 200 1. Bc 232 s.1985 Zk 1
2. Bc 254 s.1988 Zk 1
3. Bc 258 s.1987 Zk 1
4. Bc 266 s.1986 Zk 1
5. Bc 264 s.1978 Zk 1
6. Bc 268 s.1987 Zk 1
7. Bc 270 č.1979 Zk 1
8. Bc 274 s.1988 Zk 1
9. Bc 282 s.1987 Zk 1

10. Bc 282 B (Bc 283 B) s.1988 Zk 1
11. Bc 283 t.1986 Zk 1
12. Bc 286 s.1985 Zk 1
13. Bc 288 s.1980 Zk 1
14. Bc 290 č.1974 Zk 1
15. Bc 292 s.1988 Zk 1
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16. Bc 21-22 s.1971 Zk 1
17. Bc 22-72 t.1974 Zk 1
18. Bc 25-22 s.1974 Zk 1
19. Bc S2 279 s.1983 Zk 1
20. BL 270 č.1971 BL 4
21. BL SC 27 t s.1984 BL 3
22. BL SC 29 s.1978 BL 4
23. HZ 26 s.1985 Zk 1
24. Nadežda 26 (Bc 262) s.1987 Zk 1
25. NSSC 210 s.1986 Nk 1
26. NSTWC 260 t.1982 Nk 1
27. OsSK 2-189 s.1976 Ok 1
28. OsSK 2-191 s.1976 Ok 1
29. OsSK 222 s.1977 Ok 1
30. OsSK 227 s.1979 Ok 1
31. OsSK 234 s.1980 Ok 1
32. OsSK 251 s.1976 Ok 1
33. OsSK 262 s.1990 Ok 1
34. OsSK 272 s.1977 Ok 1
35. OsSK 273 s.1987 Ok 1
36. OsSK 295 s.1973 Ok 1
37. OsTK 290 t.1975 Ok 1
38. PFM 235 t.1976 Zm 4
39. PF Zg 252 s.1975 Zm 4
40. PF Zg 277 (=227) t.1975 Zm 4
41. SKTWC 21Ob t.1984 Mi 3
42. ZgSK 20-4 s.1976 Zc 4
43. ZgSK 20-5 s.1977 Zc 4
44. ZgSK 20-20 s.1975 Zc 4
45. ZP 206/2 č.1971 ZP 1
46. ZP 235 č.1975 ZP 1
47. ZPSC 285 s.1986 ZP 1
48. ZPSC 287 s.1989 ZP 1
49. ZPSC 291 s.1986 ZP 1
50. ZPTC 29 t.1988 ZP 1
51. ZPTC 202 t.1987 ZP 1
52. ZPTC 209 t.1986 ZP 1
53. ZPTC 212 t.1987 ZP 1
54. ZPTC 242 t.1987 ZP 1
55. ZPTC 252 t.1990 ZP 1
56. ZPTC 264 t.1987 ZP 1
57. ZPTC 266 t.1987 ZP 1
58. ZPTC 276 t.1987 ZP 1
59. ZPTC 277 t.1990 ZP 1
60. ZPTC 281 t.1989 ZP 1
61. ZPTC 288 t.1990 ZP 1
62. ZPTC 289 t.1987 ZP 1
63. Anjou 259 t.1975 ge 4
64. Blizzard G-188 t.1982 cg 3
65. Clea s.1991 dm 1
66. Essor NK 244 s.1982 mn 3
67. GKTC 255 t.1975 sz 4
68. Lg 7 = Libon t.1975 ge 4
69. Lg 9 = Circe č.1985 ge 3
70. Lg 11 = Limac t.1973 ge 4
71. Mistral = Lg 13 t.1973 ge 4
72. Pau 280 = Limagold č.1971 ge 4
73. Pioneer 3978 s.1984 dm 1
74. Pioneer 3949 = Luisa s.1989 dm 1
75. Px 14 s.1984 mn 3
76. Solo = Hibridor 211 s.1984 ek 3

FAO 300 1. Bc 36 W s.1988 Zk 1
2. Bc 38 W s.1991 Zk 1
3. Bc 346 s.1986 Zk 1
4. Bc 352 s.1989 Zk 1
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5. Bc 354 s.1989 Zk 1
6. Bc 356 s.1989 Zk 1
7. Bc 358 s.1989 Zk 1
8. Bc 360 B s.1984 Zk 1
9. Bc 362 (Bc 3604) s.1990 Zk 1

10. Bc 376 s.1986 Zk 1
11. Bc 378 s.1986 Zk 1
12. Bc 384 s.1980 Zk 1
13. Bc 388 s.1979 Zk 1
14. Bc 388 B s.1990 Zk 1
15. Bc 391 t.1979 Zk 1
16. Bc 392 s.1983 Zk 1
17. Bc 396 s.1986 Zk 1
18. Bc 34-92 t.1974 Zk 1
19. Bc 39-11 t.1973 Zk 1
20. Bc 3622 s.1990 Zk 1
21. Bc 3788 s.1991 Zk 1
22. Bc 3921 s.1984 Zk 1
23. Bc 39-41 s.1973 Zk 1
24. BIS 34 s.1991 Zk 1
25. ČKZ 343 (Bc 343) t.1986 Zk 1
26. IPK 351 s.1978 Oi 4
27. NS 302 (NSSC 302) s.1987 Nk 1
28. NS 306 (NSTWC 306) t.1987 Nk 1
29. NS 307 s.1991 Nk 1
30. NS 340 s.1991 Nk 1
31. NSSC 370 s.1986 Nk 1
32. NSSC 418 F s.1974 Nk 1
33. NSSC Mv 355 s.1974 Nk 1
34. NSSC Mv 380 s.1974 Nk 1
35. NSTWC 301 t.1986 Nk 1
36. OsMv 325 s.1988 Ok 1
37. OsSK 305 s.1976 Ok 1
38. OsSK 322 s.1977 Ok 1
39. OsSK 337 s.1979 Ok 1
40. OsSK 340 b s.1974 Ok 1
41. OsSK 342 s.1975 Ok 1
42. OsSK 390 s.1977 Ok 1
43. OsSK 396 s.1977 Ok 1
44. OsSK 3-241 s.1977 Ok 1
45. PF Zg 349 t.1975 Zm 4
46. PKB 232 s.1990 Bb 3
47. Podravec 36 (BC 3602) s.1990 Zk 1
48. Podravec 381 t.1982 Zk 1
49. SL 333 s.1983 VK 3
50. ZP 320 č.1971 ZP 1
51. ZP 370 č.1971 ZP 1
52. ZPSC 31 s.1974 ZP 1
53. ZPSC 37 t s.1976 ZP 1
54. ZPSC 300 b s.1983 ZP 1
55. ZPSC 309 s.1983 ZP 1
56. ZPSC 311 s.1991 ZP 1
57. ZPSC 312 s.1990 ZP 1
58. ZPSC 322 s.1985 ZP 1
59. ZPSC 330 s.1986 ZP 1
60. ZPSC 332 s.1989 ZP 1
61. ZPSC 391 s.1986 ZP 1
62. ZPSC 393 s.1989 ZP 1
63. ZPTC 33 t.1988 ZP 1
64. ZPTC 39 t.1985 ZP 1
65. ZPTC 306 t.1984 ZP 1
66. ZPTC 310 t.1984 ZP 1
67. ZPTC 329 t.1989 ZP 1
68. ZPTC 333 t.1988 ZP 1
69. ZPTC 339 t.1985 ZP 1
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70. ZPTC 353 t.1987 ZP 1
71. ZPTC 383 t.1988 ZP 1
72. AGS 159-1 s.1986 bl 3
73. AGS 300 s.1982 bl 3
74. G 42-52 = Funks t.1980 cg 4
75. KH 312 = Hibridor 312 s.1982 ek 3
76. Lg 618 201 t.1973 ge 4
77. Pioneer 3796 = Arta s.1985 dm 1
78. Pioneer 3906 = Ornela s.1983 dm 1
79. Pioneer 3958 s.1980 dm 1
80. Pioneer 3965 = Dara s.1980 dm 1
81. Px 15 s.1982 mn 3
82. Px 20 s.1982 mn 3
83. Px 26 s.1982 mn 3
84. Px 32 s.1980 mn 4
85. R 144 t.1982 mn 3
86. SZE 390 s.1984 sz 3
87. Szegedi TC 3344 t.1982 sz 3

FAO 400 1. Bc 46 s.1980 Zk 1
2. Bc 48 W s.1988 Zk 1
3. Bc 418 s.1976 Zk 1
4. Bc 420 č.1970 Zk 1
5. Bc 440 č.1970 Zk 1
6. Bc 455 t.1980 Zk 1
7. Bc 460 s.1976 Zk 1
8. Bc 468 s.1979 Zk 1
9. Bc 470 č.1980 Zk 1

10. Bc 474 s.1989 Zk 1
11. Bc 480 č.1974 Zk 1
12. Bc 484 s.1978 Zk 1
13. Bc 484 B ms.1989 Zk 1
14. Bc 488 s.1977 Zk 1
15. Bc 490 č.1983 Zk 1
16. Bc 43-21 s.1971 Zk 1
17. Bc 46-22 s.1973 Zk 1
18. Bc 48-21 s.1971 Zk 1
19. Bc 4821 B ms.1991 Zk 1
20. BcSz 438 ms.1991 Zk 1
21. BL SK 40/10 s.1973 BL 4
22. NS 410 (NSSC 377) s.1987 Nk 1
23. NS 460 (NSSC 460) s.1990 Nk 1
24. NS 475 s.1991 Nk 1
25. NSSC 425 s.1982 Nk 1
26. OsSK 4-377 s.1982 Ok 1
27. OsSK 407 s.1978 Ok 1
28. OsSK 420 s.1973 Ok 1
29. OsSK 427 s.1979 Ok 1
30. OsSK 440 s.1975 Ok 1
31. OsSK 464 s.1976 Ok 1
32. OsSK 494 s.1976 Ok 1
33. SL 408 s.1983 VK 3
34. SL 414 s.1982 VK 3
35. Varaždinec 462 s.1982 Zk 1
36. ZgSK 41-80 s.1982 Zc 3
37. ZgSK 43-27 s.1984 Zc 3
38. ZgSK 43-28 s.1984 Zc 3
39. ZgTK 41-25 t.1980 Zc 4
40. ZPSC 42 s.1984 ZP 1
41. ZPSC 411 (ZPSC 511) s.1987 ZP 1
42. ZPSC 424 ms.1990 ZP 1
43. ZPSC 425 (ZPSC 525) s.1987 ZP 1
44. ZPSC 449 s.1990 ZP 1
45. ZPSC 455 s.1984 ZP 1
46. ZPSC 456 s.1988 ZP 1
47. ZPSC 480 s.1983 ZP 1
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48. ZP 448 č.1967 ZP 1
49. ZP 450 č.1975 ZP 1
50. ZP 498 č.1971 ZP 1
51. ZPTC 434 t.1990 ZP 1
52. ZPTC 460 t.1982 ZP 1
53. LG 23 = Hurikan t.1986 ge 3
54. Pioneer 3747 = Fulvia s.1984 dm 1
55. Pioneer 3780 = Renata s.1980 dm 1
56. Pioneer 3903 = Atrea s.1980 dm 1
57. R 485 t.1982 mn 3
58. Sabrina-3707 s.1987 dm 1
59. 3539-Cora s.1990 dm 1
60. 3569-Chiara s.1991 dm 1

FAO 500 1. Bc 58 s.1980 Zk 1
2. Bc 58 W ms.1989 Zk 1
3. Bc 511 t.1980 Zk 1
4. Bc 571 t.1979 Zk 1
5. Bc 578 R ms.1991 Zk 1
6. Bc 588 B s.1988 Zk 1
7. Bc 590 A č.1983 Zk 1
8. Bc 595 t.1984 Zk 1
9. Bc 51-23 s.1971 Zk 1

10. Bc 51-63 s.1974 Zk 1
11. Bc 59-01 A č.1973 Zk 1
12. Bc 59-42 s.1973 Zk 1
13. Bc 59-91 t.1973 Zk 1
14. Bc 66-25 s.1972 Zk 1
15. Bc SK 5A/M s.1971 Zk 1
16. BL SC 50/19 s.1974 BL 4
17. BL SK 55 s.1971 BL 4
18. Dolac (Bc 555) t.1980 Zk 1
19. NS 535 (NSSC 535) s.1989 Nk 1
20. NSSC 53 s.1982 Nk 1
21. NSSC 501 s.1985 Nk 1
22. NSSC 502 s.1985 Nk 1
23. NSSC 506 s.1986 Nk 1
24. NSSC 515 s.1985 Nk 1
25. NSSC 522 s.1985 Nk 1
26. NSSC 555 s.1975 Nk 1
27. OsSK 544 s.1980 Ok 1
28. OsSK 552 s.1990 Ok 1
29. OsSK 560A s.1982 Ok 1
30. OsSK 569 s.1985 Ok 1
31. OsSK 574 s.1980 Ok 1
32.  OsSK 575 s.1984 Ok 1
33. OsSK 585 s.1984 Ok 1
34. OsSK 594 s.1980 Ok 1
35. OsSK 595 s.1971 Ok 1
36. OsSK 596 s.1985 Ok 1
37. PF Zg 594 s.1975 Zm 4
38. PKB 532 t.1982 Bb 3
39. Posavec 58 ms.1991 Zk 1
40. Zg 525 č.1977 Zc 4
41. Zg 535 č.1984 Zc 3
42. Zg 580 č.1978 Zc 4
43. Zg 591 č.1974 Zc 4
44. Zg 599 č.1978 Zc 4
45. Zg SK 502 A s.1972 Zc 4
46. Zg SK 503 s.1975 Zc 4
47. Zg SK 509 s.1975 Zc 4
48. Zg SK 55-5 s.1973 Zc 4
49. Zg SK 50-50 s.1974 Zc 4
50. Zg SK 57-83 s.1983 Zc 3
51. ZP 501 A č.1971 ZP 1
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52. ZP 535 č.1976 ZP 1
53. ZP 551 B s.1968 ZP 1
54. ZP 584 č.1971 ZP 1
55. ZPSK 46 A s.1971 ZP 1
56. ZPSK 48A s.1971 ZP 1
57. ZPSC 50 s.1973 ZP 1
58. ZPSC 52 s.1986 ZP 1
59. ZPSC 59 s.1985 ZP 1
60. ZPSC 500 s.1983 ZP 1
61. ZPSC 506 s.1984 ZP 1
62. ZPSC 510 s.1990 ZP 1
63. ZPSC 513 s.1980 ZP 1
64. ZPSC 520 s.1990 ZP 1
65. ZPSC 528 s.1983 ZP 1
66. ZPSC 532 s.1984 ZP 1
67. ZPSC 540 s.1989 ZP 1
68. ZPSC 565 s.1989 ZP 1
69. ZPTK 58 t.1971 ZP 1
70. ZPTC 509 t.1985 ZP 1
71. ZPTC 541 t.1984 ZP 1
72. ZPTC 549 t.1987 ZP 1
73. ZPTC 566 t.1990 ZP 1
74. ZPTC 567 t.1989 ZP 1
75. ZPTC 569 t.1988 ZP 1
76. Metro = Hibridor 593 s.1983 ek 3
77. Mirac = Hibridor 553 s.1984 ek 3
78. Pioneer 3509 s.1984 dm 1
79. Pioneer 3591 = Augusta s.1980 dm 1
80. Pioneer 3709 = Sylvia s.1980 dm 1
81. Sirena-3551 s.1987 dm 1

FAO 600 1. Banat 655 t.1982 Zk 1
2. Barba (Bc 603) t.1980 Zk 1
3. Bc 66 s.1979 Zk 1
4. Bc 608 R s.1987 Zk 1
5. Bc 622 s.1976 Zk 1
6. Bc 660 č.1977 Zk 1
7. Bc 666 s.1977 Zk 1
8. Bc 62-91 t.1974 Zk 1
9. Bc 63-42 s.1975 Zk 1

10. Bc 64-25 s.1972 Zk 1
11. Bc 68-22 s.1971 Zk 1
12. Bc 69-61 s.1974 Zk 1
13. Bc 667 t.1984 Zk 1
14. Bc 6622 s.1990 Zk 1
15. NS 640 (NSSC 640) s.1989 Nk 1
16. NS 654 č.1970 Nk 1
17. NS 663 (NSSC 663) s.1989 Nk 1
18. NS 680 (NSSC 680) s.1989 Nk 1
19. NSSC 530 s.1985 Nk 1
20. NSSC 566 s.1985 Nk 1
21. NSSC 600 s.1985 Nk 1
22. NSSC 601 s.1978 Nk 1
23. NSSC 604 s.1979 Nk 1
24. NSSC 609 b s.1986 Nk 1
25. NSSC 620 s.1984 Nk 1
26. NSSC 675 s.1985 Nk 1
27. NSSC 676 s.1974 Nk 1
28. NSSC 696 s.1973 Nk 1
29. NSSC 6666 s.1979 Nk 1
30. Os 615 č.1972 Ok 1
31. Os 660 č.1970 Ok 1
32. OsSK 6-203 s.1970 Ok 1
33. OsSK 589 s.1983 Ok 1
34. OsSK 613 s.1984 Ok 1
35. OsSK 619 s.1973 Ok 1
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36. OsSK 625 s.1984 Ok 1
37. OsSK 629 s.1976 Ok 1
38. OsSK 632 s.1974 Ok 1
39. OsSK 635 s.1984 Ok 1
40. OsSK 644 s.1980 Ok 1
41. OsSK 645 s.1984 Ok 1
42. OsSK 654 s.1980 Ok 1
43. OsSK 661 s.1975 Ok 1
44. OsSK 664 s.1982 Ok 1
45. OsSK 665 s.1980 Ok 1
46. OsSK 667 s.1978 Ok 1
47. OsSK 675 s.1971 Ok 1
48. OsSK 679 s.1976 Ok 1
49. OsSK 697 s.1978 Ok 1
50. OsTK 653 t.1980 Ok 1
51. PF Zg 60 s.1977 Zm 4
52. PKB 623 s.1978 Bb 4
53. PKB 630 t.1983 Bb 3
54. PKB 631 t.1984 Bb 3
55. PKB 632 t.1984 Bb 3
56. PKB 633 t.1982 Bb 3
57. Zg SK 602 A s.1972 Zc 4
58. Zg SK 606 s.1973 Zc 4
59. ZPSC 60.b s.1973 ZP 1
60. ZPSK 58C s.1971 ZP 1
61. ZPSK 61 s.1971 ZP 1
62. ZPSK 63 s.1971 ZP 1
63. ZPSC 65 s.1985 ZP 1
64. ZPSK 65A s.1971 ZP 1
65. ZPSC 602 s.1976 ZP 1
66. ZPSC 603 (ZP 644) s.1988 ZP 1
67. ZPSC 604 ms.1987 ZP 1
68. ZPSC 608 s.1982 ZP 1
69. ZPSC 611 s.1978 ZP 1
70. ZPSC 614 s.1975 ZP 1
71. ZPSC 615 s.1982 ZP 1
72. ZPSC 617 s.1987 ZP 1
73. ZPSC 621 s.1985 ZP 1
74. ZPTC 601 t.1990 ZP 1
75. ZPTC 624 t.1985 ZP 1
76. ZPSC 626 s.1983 ZP 1
77. ZPSC 628 t s.1973 ZP 1
78. ZPSC 630 s.1989 ZP 1
79. ZPSC 632 s.1980 ZP 1
80. ZPSC 642 s.1988 ZP 1
81. ZPSC 645 s.1988 ZP 1
82. ZPSC 646 s.1986 ZP 1
83. ZPSC 651 s.1984 ZP 1
84. ZPSC 656 s.1989 ZP 1
85.  ZPSC 664 s.1976 ZP 1
86. ZPSC 670 s.1982 ZP 1
87. ZPSC 678 s.1989 ZP 1
88. ZPTK 62 t.1971 ZP 1
89. ZPTC 64 t.1978 ZP 1
90. ZPTC 593 t.1974 ZP 1
91. ZPTC 610 t.1980 ZP 1
92. ZPTC 662 t.1984 ZP 1
93. ZPTC 663 t.1983 ZP 1
94. Pioneer 3541 = Irmina s.1980 dm 1
95. SzSC 648 s.1976 sv 4
96. 3295-Milena s.1991 dm 1
97. 3324-Godiva s.1991 dm 1
98. 3380 - Isora s.1988 dm 1

FAO 700 1. Bc 778 s.1984 Zk 1
2. IN SK 74 V s.1975 IN 4
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3. NSSC 70 s.1970 Nk 1
4. NSSK 71 s.1971 Nk 1
5. NSSK 72 s.1971 Nk 1
6. NSSC 73 b s.1975 Nk 1
7. NSSC 75 s.1979 Nk 1
8. NSSC 76 s.1980 Nk 1
9. NSSC 77 s.1983 Nk 1

10. NSSC 78 s.1983 Nk 1
11. NSTC 66 t.1974 Nk 1
12. PKB 721 s.1978 Bb 4
13. PKB 730 t.1978 Bb 4
14. ZP 755 č.1964 ZP 1
15. ZPSK 8 s.1971 ZP 1
16. ZPSK 71 c s.1971 ZP 1
17. ZPSK 78 c s.1971 ZP 1
18. ZPSC 82/III s.1968 ZP 1
19. ZPSC 701 s.1985 ZP 1
20. ZPSC 706 s.1980 ZP 1
21. ZPSC 707 s.1980 ZP 1
22. ZPSC 710 s.1988 ZP 1
23. ZPSC 712 s.1989 ZP 1
24. TPSC 720 s.1979 ZP 1
25. ZPSC 723 s.1983 ZP 1
26. ZPSC 732 s.1982 ZP 1
27. ZPSC 750 s.19.. ZP 1
28. ZPSC 770 s.1991 ZP 1
29. ZPTK 73 t.1971 ZP 1
30. ZPTK 75 t.1971 ZP 1
31. ZPTC 705 t.1982 ZP 1
32. ZPTC 724 t.1985 ZP 1
33. Matador s.1978 ek 3
34. Pioneer 3360 s.1980 dm 1

FAO 800 1. Bc 82-21 s.1973 Zk 1
2. Bc 828 s.1987 Zk 1
3. In SK 84 A s.1991 IN 3
4. NS 721 č.1972 Nk 1
5. NS 805 s.1991 Nk 1
6. NS 808 (NSSC 790) s.1988 Nk 1
7. Novosadski 802 č.1972 Nk 1
8. Rekord SK 85V s.1976 IN 4
9. ZPSK 74B s.1972 ZP 1

10. ZPSK 80B s.1971 ZP 1
11. ZPSC 84 s.1973 ZP 1
12. ZPSC 800 s.1987 ZP 1
13. ZPSC 801 s.1989 ZP 1
14. ZPSC 807 s.1975 ZP 1
15. ZPSC 809 b s.1979 ZP 1
16. ZPSC 813 s.1987 ZP 1
17. ZPSC 825 s.1983 ZP 1
18. In SK 82 V s.1984 IN 3
19. In SK 83 A s.1990 IN 3
20. NSSC 608 s.1984 Nk 1
21. NS 820 (NSSC 780) s.1989 Nk 1

INDUSTRIJSKE RASTLINE

Beta vulgaris L.ssp.vulgaris convar.crasa Alef. var.altissima Döll.
(sin.var.saccharifera Lange)
Sladkorna pesa

1. Al-agropoly 1972 AL 4
2. Albina 1989 AL 3
3. Al-cermona 1971 AL 4
4. Alda 1991 AL 3
5. Al-harmona 1984 AL 3
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6. Al-komona 1985 AL 3
7. Alisa 1990 AL 3
8. Almira 1987 AL 3
9. Al-mona 1971 AL 4

10. Al-omona 1980 AL 4
11. Al-primona 1984 AL 3
12. Al-ramona 1983 AL 3
13. Al-tehnopoly 1973 AL 4
14. Altima 1986 AL 3
15. Altera 1987 AL 3
16. Al-trimono 1977 AL 4
17. Alvista 1990 AL 3
18. Mono Os 1972 Oš 1
19. Neda 1990 Nš 1
20. Nera 1989 Nš 1
21. NS Polymono 1976 Nš 1
22. NS Polyzusca 1973 Nš 1
23. Os Nada 1988 Oš 1
24. Os-Optima 1984 Oš 1
25. Os Sana 1988 Oš 1
26. Yu-Cr-1 1973 Oš 1
27. Adriene 1991 nd 3
28. Andrea 1987 nd 3
29. Bingo 1989 kh 3
30. Carpo 1976 so 4
31. DEL.7997 Gilamon 1984 nd 3
32. Dima 1979 nd 4
33. Dunja 1986 ek 3
34. Gemo 3967 1973 so 4
35. H 6802 1975 kh 4
36. Hilleshog Mono 4024 1986 lh 3
37. Hilleshog mono 4886 1990 lh 3
38. Kaweduca 1979 ek 4
39. Kawemaja 1980 ek 4
40. Kawepura 1978 ek 4
41. Kawetina 1982 ek 3
42. KWS-Yu-863 1981 ek 3
43. Lena 1987 ek 3
44. Liza 1991 kh 3
45. Maribo-Austro-Mono 1989 hm 3
46. Maribo Monova 1971 hm 4
47. Maribo Monova CR 1974 hm 4
48. Maribo Ultramono 1977 hm 4
49. Marta 1990 ek 3
50. Metropol cr. 1987 sö 3
51. Monodoro 1988 lh 3
52. Monohikari 1987 ek 3
53. Monopur 79 1983 sö 3
54. Novagemo 1979 sö 4
55. Ovacio 1988 kh 3
56. Ritmo 1988 hm 3
57. Silka 1991 ek 3
58. Solamon 1986 nd 3
59. Sukrohil 1988 lh 3
60. Sumono 1988 kh 3
61. Unyx 1988 ts 3
62. Viva 1988 ts 3

Brassica napus L.em.Metzg.var.napus (Schubl.et Mart.) Thell.
(sin.Brassica oleifera Moench)
Oljna ogrščica

1. Meander 1986 Ou 1
2. Osiječka-88 1988 Ou 1
3. Belinda B 1/78 1985 hs 3
4. Elena 1988 hs 3



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 243Št. 3 – 24. I. 1997

Vrsta rastlin Sorta Leto vpisa Žlahtnitelj * Opombe **

5. Elvira 1982 hs 3
6. Glumander 1981 he 3
7. Goriander 1981 he 3
8. Gundula 1988 hs 3
9. Juno 1990 sa 3

10. KB 21/77 1984 hs 3
11. Korina 1984 hs 3
12. Primor 1982 pv 3
13. Quinta 1983 hh 3
14. R-51 1986 pv 3
15. Tamara 1987 hs 3
16. WW 813 1984 lw 3

Cichorium intybus L.var.sativus Bischoff
Cikorija (Vodopija)

1. Bilogorska Os-2 1967 Ou 4
2. Bilogorska Os-3 1967 Ou 4

Cucurbita pepo L .var.ovifera sin. convar. sitrullina (L.)Greb.
var stryriaca + var. oleifera P.
Oljna buča 1. Tschermaks olkurbis 1973 gl 4

Glycine max (L.) Merrill
Soja za zrnje

Zelo zgodnje sorte: 00
1. HY-12 1986 Nu 1
2. Caloria 1977 gi 4

Zgodnje sorte: 0
1. Bijeljina 88 1988 BN 3
2. Bi 454 1988 BN 3
3. Bi 457 1988 BN 3
4. Dunav 1990 Nu 1
5. Majevica 1988 BN 3
6. Mira 1990 BN 3
7. NS-6 1982 Nu 1
8. Opalićka 1988 BN 3
9. Os 289 1976 Ou 1

10. Rada 1990 BN 3
11. Srećka 1976 Zu 1
12. Wilkin 1978 su 4

Srednje zgodnje sorte: 1
1. Bosna 1988 Ou 1
2. Danka 1980 BN 3
3. Drava 1983 Ou 1
4. Drina 1988 Ou 1
5. Ilova 1987 Ou 1
6. Jošava 1987 Ou 1
7. Kolubara 1990 Nu 1
8. Lika 1989 Ou 1
9. Maksimirka (M45) 1976 Zm 4

10. Mina 1977 BN 4
11. Morava 1988 Ou 1
12. Nada 1977 BN 4
13. Novka 1977 BN 4
14. NS-10 1985 Nu 1
15. NS-13 1987 Nu 1
16. NS 16 1988 Nu 1
17. NS 17 1988 Nu 1
18. NS 18 1988 Nu 1
19. NS 20 1988 Nu 1
20. NS-102 1989 Nu 1
21. NS-104 1989 Nu 1
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22. NS-105 1989 Nu 1
23. Podunavka 1984 Ou 1
24. Sava 1985 Ou 1
25. Semberija 40 1987 BN 3
26. Zagrepčanka 1988 Zu 1
27. Aura 1982 ek 3
28. Dunajka 1983 bč 3
29. Hodgson 1987 su 3
30. Isz 13 1984 is 3
31. K 1201 1985 ek 3
32. Ronda 1986 ek 3
33. S-0512 1986 mn 3

Srednje pozne sorte: 2
1. Marina 1978 BN 4
2. NS-9 1983 Nu 1
3. NS-11 1980 Nu 1
4. NS 21 1988 Nu 1
5. NS-201 1989 Nu 1
6. NS-202 1989 Nu 1
7. Sivka 1976 Zc 4
8. Tisa 1986 Ou 1
9. Uskolisna 1976 Zc 4

10. Vuka 1983 Ou 1
11. Amsoy 1979 wp 4
12. Corsoy 1979 am 4
13. Gamba 1982 ek 3
14. Wells 1979 wp 4

Pozne sorte: 3
1. NS-kasna 1979 Nu 1

Gossypium herbaceum L.
Bombaž

1. A/II 1972 ST 4
2. Strumica 104 1978 ST 4
3. Strumica 105 1978 ST 4
4. No 433 1978 čr 4

Helianthus annuus L.
Sončnica

1. 73-C7 1981 pv 3
2. Oleik 1982 pv 3
3. Primasol 1984 pv 3
4. Sorem 80 1983 br 3

Sončnica za olje
1. Novosadski 20 1976 Nu 1
2. Novosadski 61 1976 Nu 1
3. NS-H-17 1984 Nu 1
4. NS-H.43 1987 Nu 1
5. NS-H-44 1987 Nu 1
6. NS-H-45 1987 Nu 1
7. NS-H-27-RM 1982 Nu 1
8. NS-H-31-RM 1980 Nu 1
9. NS-H-33-RM 1983 Nu 1

10. NS-H-62-RM 1978 Nu 1
11. NS-H-63-RM 1978 Nu 1
12. NS-H-65-RM 1978 Nu 1
13. NS-H-67-RM 1978 Nu 1
14. NS-H-elios 1982 Nu 1

Proteinska sončnica
1. Kolos 1989 ZA 1
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Humulus lupulus L.
Hmelj

1. Dunav 1972 BP 4
2. Neoplanta 1972 BP 4
3. Vojvodina 1972 BP 4

Linum usitatissimum L.
Lan

1. Astella 1990 ro 3
2. Hera 1979 gg 4
3. Mira R2 1983 gg 3
4. Nynke 1975 iz 4

Nicotiana tabacum L.
Tobak

1. Bilogora 1982 Zd 3
2. Čulinec 1975 Zd 4
3. DH6 1989 Zd 3
4. DH9 1989 Zd 3
5. Drava 1982 Zd 3
6. Jaka 23 1987 Pd 3
7. Jaka 48 1987 Mi 3
8. Jaka 68 1987 Pd 3
9. Jaka 70 1988 SB 3

10. Jaka 87 1988 Pd 3
11. Jaka MD-77 1991 BC 3
12. Jaka V 109/2 1987 Mi 3
13. Jaka V 125/3 1987 Mi 3
14. Kutjevo 1982 Zd 3
15. MV-1 1987 Pd 3
16. NS-72 1984 Bd 3
17. Otlja 87 1988 Pd 3
18. Otlja 110-88/3 1989 Pd 3
19. Otlja MD-159-78 1991 BC 4
20. Prilep 7 1987 Pd 3
21. Prilep 84 1988 Pd 3
22. Prilep 156/1 1987 Mi 3
23. PV 121/2 1987 Mi 3
24. PV 143/2 1987 Mi 3
25. PV 147/1 1987 MI 3
26. Re-Da 1988 KP 3
27. Slatinka 1984 Zd 3
28. Stolac 17 1975 MO 4
29. Svijetla Hercegovina 2 1989 MO 3
30. Svijetla Hercegovina 3 1989 MO 3
31. Šeginovac 1979 MO 4
32. Veliki Hercegovac 1979 MO 4
33. VH 32 1979 MO 4
34. Virovitica 1984 Zd 3
35. Zagreb 1973 Zd 4
36. Bursana 1975 rh 4

Papaver somniferum L.
Mak

1. Pioner 1982 Mi 3

Sorgum vulgare Pers.var.technicum (Korn.) Snowden
Sirek za metle

1. Bački biser 1972 BP 4
2. Neoplanta 1972 BP 4
3. Panonia 1972 BP 4
4. Sava 1983 BP 3
5. Tisa 1983 BP 3
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Zea mays L. (partim)
Industrijska koruza
Oljni hibridi koruze

FAO 500 1. NSSC 580 ulj. s.1985 Nk 1

FAO 600 1. NS 650 ulj. (NSSC 650 ulj.) s.1988 Nk 1
2. NSSC 625 ulj. s.1986 Nk 1
3. ZPSC 71 u s.1985 ZP 1
4. ZPSC 727 u s.1985 ZP 1

FAO 700 1. NS 765 ulj. (NSSC 765 ulj.) s.1989 Nk 1
2. NS 785 ulj. s.1991 Nk 1
3. NSSC 73 ulj. s.1984 Nk 1

Amilopektinski hibridi koruze

FAO 200 1. ZPSC 232 Wx s.1987 ZP 1

FAO 300 1. Bc 38 wx wx s.1986 Zk 1
2. ZPSC 363 Wx s.1987 ZP 1

FAO 500 1. Bc 58 wx wx s.1987 Zk 1
2. Bc 59 wx wx s.1985 Zk 1
3. NSSC 533 wx s.1979 Nk 1

FAO 600 1. OsSK 633 Wx s.1988 Ok 1

FAO 700 1. ZPSC 704 wx s.1985 ZP 1

Hibridi koruze, pokovka

FAO 500 1. Bc 503 p.c. ms.1987 Zk 1
2. NS 503 k s.1987 Nk 1

FAO 600 1. ZPSC 641 k s.1984 ZP 1
2. ZPTC 610 k t.1984 ZP 1
3. ZPSC 611 k s.1990 ZP 1

KRMNE RASTLINE

Agropyron dasystachyum (Hook.) Scribn.
Debeloklasa pirnica

1. Critana 1983 pf 3

Agropyron elongatum (Host.) P. Beauv.
Visoka pirnica

1. Alkar 1983 pu 3

Agropryron riparium L.
Priobalna pirnica

1. Sodar 1983 pf 3

Agropyron sibiricum (Willd.)P. Beauv.
Sibirska pirnica

1. P-27 1983 pf 3

Agrostis gigantea (Roth)Arcang.sin.Agrostis alba L.
Bela šopulja

1. Red top 1983 pf 3

Alopecurus arundinaceus Poir
Trstikasti lisičji rep

1. Garrison 1983 hg 3
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Arrhenatherum elatius (L.)P.Beauv.ex J.et C.Presl.
Visoka pahovka

1. Kutzlebener 1973 pt 4

Astragalus cicer L.sin A.vesicarius L.Lam
Čičkasti grahovec

1. Lutana 1983 bz 3

Beta vulgaris L.ssp.vulgaris convar.crassa Alef.var.crassa (Alef) Wittm.
Krmna pesa

1. Morava 1990 KŠ 1
2. Rubinal 1991 AL 3
3. Abondo 1986 ss 3
4. Jumbo 1986 ss 3
5. Monera 1982 ek 3
6. Monotoro 1985 ss 3
7. Monovaleur 1985 ss 3
8. Monoverl 1979 hz 4
9. Polyaurea 1982 ej 3

10. Rote Walze 1973 bt 4
11. Tibo 1977 bt 4
12. Trigonal 1977 sc 4

Brassica rapa L.var. oleifera Metzg.
Krmna repica

1. Tyfon 1984 es 3

Bromus unioloides (Willd.) Humb. et Kunth.
“Šraderova stoklasa”

1. AND 183 1991 ph 3
2. Una 1979 wr 4

Coronilla varia L.
Pisana šmarna detelja

1. Chemung 1983 bv 3

Dactylis glomerata L.
Pasja trava

1. B-17 1977 Zt 4
2. Bl-Krajina 1991 BL 3
3. Hallmark 1983 wf 3

Festuca arundinacea Schreber.
Trstikasta bilnica

1. B-18 1979 Zt 4
2. Kruševački-19 1982 KŠ 1
3. Fawn 1982 da 3
4. Talimo 1979 vm 4

Festuca rubra L. ssp. vulgaris (Gaud.) Hayek
Rdeča bilnica

1. Kruševački-14 1979 KŠ 1
2. AND 182 1991 ph 3

Lolium multiflorum Lam.sin.L.italicum A.Br.
Mnogocvetna (laška) ljuljka

1. BL-B 1973 BL 4
2. Molto 1979 vm 4
3. Romo 1977 bt 4
4. Tur 1974 wr 4

Lolium perenne L.
Trpežna (angleška) ljuljka

1. Križevački 1970 Zt 4
2. Arka 1987 wr 3
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3. Maja 1987 wr 3
4. Moretti 1979 vm 4
5. Solen 1987 wr 3
6. Tetrelite 1983 hi 3

Lotus corniculatus L.
Navadna nokota

1. BL-17 1974 BL 4
2. Šumadija 1991 KŠ 1
3. Tera 1991 BL 3

Lupinus albus L.
Bela sladka lupina

1. Bosna 1979 Sf 4
2. Modriča 1983 Sf 3

Medicago sativa L.+Medicago x varia Martyn
Lucerna

1. Banjalučanka 1991 BL 3
2. Drava 1980 Ot 1
3. Krajina 1986 ZA 1
4. Kruševačka M-2 1973 KŠ 1
5. Kruševačka 28 1989 KŠ 1
6. NS-Novosadjanka X-11 1988 Ni 1
7. Olimpik 84 1985 Sf 3
8. Osiječka 13 1991 Ot 1
9. Osiječka 90 1991 Ot 1

10. Osiječka SZ 1991 Ot 1
11. Osiječka-70 1973 Ot 1
12. Osječka 12 1989 Ot 1
13. Stela 1985 Ot 1
14. Vuka 1983 Ot 1
15. Zdravka-77 1978 Ot 1
16. Honeoye 1983 it 3
17. Maris Kabul 1979 ln 4
18. Maris Phoenix 1979 ln 4
19. Pioneer 531 1983 dm 3
20. Sverre 1980 sc 4
21. Thor 1983 mn 3
22. Ufimskaja 7 1986 bo 3
23. Plauresa 1990 dl 3

Panicum miliaceum L.
Proso

1. Harkovskoje 25 1989 ha 3

Phleum pratense ssp.vulgare Achers et Graebn.
Travniški mačji rep

1. BL-B 1973 BL 4
2. Kruševački-15 1979 KŠ 1
3. BAH 1/81 1991 wi 3
4. BAH 2/81 1991 wi 3
5. Kor 1974 wr 4

Pisum sativum L. (partim)
Krmni grah

1. Saša 1990 BL 3

Poa pratensis L.
Travniška latovka

1. Troy 1977 li 4

Sorgum vulgare Pers.partim.sin.Andropogon sorghum (L.)Bro.
sin.Sorghum biocolor (L.) Moench.
Krmni sirek

1. NS BPSC-8 1987 BP 3
2. NS BP šečerac-46 1987 BP 3
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3. GKI-1 1987 sz 3
4. KWS-735 1991 ek 3
5. KWS-736 1991 ek 3
6. Sweet Sioux III 1979 bm 3

Trifolium pratense L.
Črna detelja

1. Kruševačka-3 1973 KŠ 1
2. Kruševačka-9 1977 KŠ 1
3. Kruševačka-27 4 n 1986 KŠ 1
4. Krajina 1986 ZA 1
5. Nike 1988 kp 3

ssp. sativum v. praecox (Mill) Schreb.
1. Perenta 1973 bt 4
2. Puma 1979 wr 4

Trifolium repens L.
Bela detelja

1. Arcadia 1983 mn 3
2. Babinska 1983 wr 3
3. Radzikowska 1979 wr 4

Vicia pannonica Crantz
Panonska grašica

1. Panonka 1979 Sf 4

Vicia sativa L.
Jara grašica

1. Skopje 1 1977 Mi 4
2.  Slavej 1977 Mi 4

Vicia villosa Roth.
Kosmata ozimna grašica

1. Igman 1970 Sf 4
2. Kruševačka-10 1979 KŠ 1

Zea mays L. (partim)
Visokolizinski hibridi koruze

FAO 100 1. Bc 183 0202 t.1991 Zk 1

FAO 200 1. Bc 243 0202 t.1984 Zk 1

FAO 300 1. Bc 302 0202 s.1978 Zk 1
2. Bc 332 0202 s.1987 Zk 1

FAO 400 1. Bc 436 0202 s.1978 Zk 1
2. Bc 453 0202 t.1984 Zk 1
3. Bc 483 0202 t.1983 Zk 1

FAO 500 1. Bc 593 0202 t.1978 Zk 1
2. Bc 59-21 0202 s.1974 Zk 1
3. ZgSC 50-1/02 s.1974 Zc 4

FAO 600 1. Bc 6060 0202 s.1979 Zk 1
2. NS 66 02 (NSSC 66 02) s.1989 Nk 1
3. ZPSC 67 02 s.1980 ZP 1

FAO 700 1. NS 79 02 s.1991 Nk 1
2. ZPSC 72 02 s.1975 ZP 1
3. ZPSC 75 02 s.1975 ZP 1
4. ZPSC 704 02 s.1985 ZP 1
5. ZPSC 711 02 s.1986 ZP 1
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VRTNINE

Allium cepa L. var cepa
Čebula

1. Adina 1982 kh 3
2. Alsogodi 1982 bu 3
3. Amerika 1991 es 1
4. Hysol 1980 es 1
5. Wijbo 1979 es 1

Brassica oleracea L. var.botrytis L.
Cvetača

1. Winner Enkona 1984 ta 3
2. Lawyna 1979 es 1
3. Snoufebruary=Snow February 1989 es 1
4. White top 1980 es 1

Brassica oleracea L. var.capitata (L.) var.capitata L. f.alba
Belo zelje

1. Pointu de Chateaurenard 1983 va 3
2. Stark winter 1987 xa 3
3. Celsa F1 1982 nb 1
4. Higusta F1 1982 nb 1
5. Hisepta F1 1979 nb 1
6. Histanda F1 1980 nb 1
7. Rakette F1 1979 nb 1

Brassica oleracea L. var.gemmifera Zenk
Brstični ohrovt, popčar

1. Mauser’s Auslose 1979 du 4
2. Peer Gynt (F1) 1982 es 1

Capsicum annuum L.
Paprika

1. Horgoška sladka 2 1973 HO 4
2. Horgoška sladka 3 1973 HO 4
3. Magdalena 1985 Mi 3
4. Odvajalna sladka 1971 HO 4
5. Ovčepolska kapia 1985 Mi 3
6. Peščani grom 1985 HO 3
7. Tisa 1985 HO 3
8. Turšijara 1 A 1964 SP 4

Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.
Lubenica

1.  Hevesi futo F1 1983 bk 3
2. Szigetcsepi 51 F1 1982 bk 3

Cucumis sativus L.
Kumare

1. Budai csemege 1983 bu 3
2. Delifin mix F1 1973 er 1
3. Fablo mix F1 1974 er 1
4. Kecskemeti botermo 1983 kk 3
5. Leandro F1 1991 er 1
6. Parifin F1 1973 er 1
7. Koravo F1 1975 es 1
8. Plento 1979 es 1
9. Sporto P.M.R. 1975 es 1

10. Witlo F1 1977 es 1

Daucus carota L.subsp..sativus (Hoffm.)Arcang
Korenček

1. Duke 370 1979 ta 4
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2. Tito 1982 ba 3
3. Wicaro 1983 hn 1

Lactuca sativa L.var.capitata L.
Glavnata solata

1. Gravitas 1981 bt 3
2. Indianer Perle 1973 bt 4
3. Silvester 1981 hn 1
4. Benita 1981 hn 1
5. Helga 1973 hn 1
6. Hilde 1976 hn 1
7. Olof 1981 hn 1
8. Virilde 1981 hn 1

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farewell
Lycopersicum esculentum Mill
Paradižnik

1. Gevas 73 1979 pt 4
2. Intermech 1979 pt 4
3. Triumf F1 1975 si 4
4. UC 133 1979 pt 4
5. VC-134 1979 pt 4
6. Linda F1 1975 es 1
7. Luca F1 1983 es 1
8. Lucy F1 1983 es 1
9. Slumac 1979 es 1

Phaseolus vulgaris L.ssp.vulgaris var. nanus (L.) Aschers. f. sine fibris
Nizek stročji fižol

1. Emdu NZ 385 1979 gv 4
2. Gallatin 50 1975 bu 4
3. Gem 1983 en 3
4. Iprin 1979 ba 4
5. Koralle 1974 gv 4
6. Lusia 1980 bt 3
7. Midistar 1979 en 4
8. No 310 1979 ba 4
9. Niagara 773 1975 en 4

10. Picker 1975 en 4
11. Slimgreen 1983 en 3
12. Sprite 1971 mn 4
13. Wavero 1975 gv 4
14. Cordon 1974 es 1
15. Daria 1977 es 1
16. Dorina 1984 hn 1
17. Jolanda 1980 hn 1
18. Orbane 1979 es 1
19. Slankette 1980 es 1
20. Supernor 1975 es 1

Phaseolus vulgaris L. var. nanus (L.) Aschers., f. fibriferis
Nizki fižol

1. Agate 1991 ib 3
2. Butmirski trešnjo 1971 Sf 4
3. Butmirski zelenjak 1971 Sf 4
4. Magna 1982 kč 3
5. Spinel 1991 ib 3

Phaseolus vulgaris L.ssp.vulgaris var.vulgaris (sin.Phaseolus
vulgaris L.var.communis Aschers)
Preklarji stročniki, visok stročji fižol

1. Necores 1986 hn 3
2. Precores 1986 hn 3
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Pisum sativum L. ssp. sativum convar.medullare in
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. sativum
Okroglozrnati in oglatozrnati grah

1. Action 1976 gv 4
2. Artura 1986 hn 1
3. Awola 1983 ka 3
4. Danielle 1978 hn 1
5. Despe 1980 gv 4
6. Erika 1982 db 3
7. Gisella 1979 hn 1
8. Hyrada 1979 gs 3
9. Jade 1983 gs 3

10. Lowadis 1973 gv 4
11. Lowarex 1973 gv 4
12. Lowata 1977 gv 4
13. Mingomark 1975 gv 4
14. Parade 1983 hn 1
15. Prinsa 1976 gv 4
16. Roulette 1976 gv 4
17. Superplus 1979 gv 4
18. Ujmajori kozepkesoi 1984 kk 3
19. Ujmajori kozepkorai 1983 kk 3
20. Visto 1979 gv 4
21. Fridol 1976 es 1
22. Frisette 1979 es 1
23. Recette 1975 es 1
24. Rurik 1975 es 1

Solanum tuberosum L.
Krompir

1. Bobr 1990 kb 3
2. Biranco 1979 lu 3
3. Brda 1990 kb 3
4. Cardinal 1975 le 4
5. Dragačevka 1971 GU 4
6. Goran 1984 SŠ 3
7. Humalda 1971 ez 4
8. Istra 1984 SŠ 3
9. Janka 1991 cž 3

10. Jelica 1971 GU 4
11. Lika 1980 SŠ 3
12. Maja 1973 Li 4
13. Marijke 1971 lz 4
14. Montana 1976 ma 3
15. Planinka 1983 BU 3
16. Prima 1976 nm 3
17. Ranka 1983 BU 3
18. Record 1984 ed 3
19. Russet Burbank 1988 sb 3
20. Sola 1989 gz 3
21. Stanka 1990 SŠ 3
22. Stina 1987 sa 3
23. Velja 1971 SŠ 4
24. Vokal 1975 ea 4

Raphanus sativus L.var.sativus (var.radicula Pers.)
Mesečna redkvica

1. Novitas 1989 hn 1
2. Robijn 1989 hn 1

Spinacia oleracea L.
Špinača

1. Nores 1982 ba 3
2. H 308 1979 es 1
3. Jovita 1983 nb 1
4. Vikimun 1979 es 1
5. Consista 1979 bt 3
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Zea mays L.convar.saccharata Sturt.
Sladka koruza

1. ZP SC 213 su     200 1987 ZP 1
2. ZP SC 301 su     300 1986 ZP 1
3. ZP SC 451 su     400 1988 ZP 1
4. ZP SC 501 su     500 1984 ZP 1
5. ZP SC 502 su     500 1984 ZP 1
6. ZP SC 503 su    500 1984 ZP 1
7. ZP SC 504 su    500 1984 ZP 1

SADNE VRSTE

Prunus armeniaca L.
Marelica

1. Čačanska pljosnata 1975 Či 3
2. Čačansko zlato 1975 Či 3

Fragaria X ananasa
Jagoda

1. 45/7 1967 Či 4

Malus domestica Borkh.
Jablana

1. Čačanska pozna 1972 Či 4
2. Rani delišes 1984 Tv 3

Prunus avium L.
Češnja

1. Asenova rana 1985 Či 3
2. Čarna 1988 Či 3

Prunus domestica L.
Sliva, češplja

1. Bosanka 1972 Si 4
2. Jelica 1986 Či 3
3. Korajka 1982 Si 3
4. Valerija 1987 Či 3
5. Valjevka 1985 Či 3

Prunus persica (L.) Batsch
Breskev

1. Čačak 1975 Či 3
2. Julija 1986 Či 3
3. Maja 1985 Bb 3
4. Radmilovčanka 1974 Bz 3
5. Slovenija 1968 Li 4
6. Vesna 1985 Bb 3

Pyrus communis L.
Hruška

1. Borinačka zlatna viljamovka 1986 VK 3
2. Šampionka 1977 Či 3
3. Trevlek 1985 Či 3

Rubus idaeus L.
Malina

1. Krupna dvoroda 1972 Či 4

VINSKA TRTA

Vitis vinifera L.
Vinska trta
Namizne sorte 1. Antigona 1977 RM 3

2. Biserka rana 1972 RM 4
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3. Crna razaklija 1980 Ti 3
4. Gorica 1980 Ti 3
5. Gročanka 1972 RM 4
6. Julska razaklija 1980 Ti 3
7. Kosovska rana 1977 RM 3
8. Negotinski rubin 1972 RM 4
9. Opuzenska rana 1977 RM 3

10. Povardarska pozna 1977 RM 3
11. Radmilovački muškat 1972 RM 4
12. Rani vranac 1983 Ti 3
13. Ribnica 1983 Ti 3
14. Smederevski muskat 1977 RM 3
15. Vrani biser 1980 Ti 3

Vinske sorte 1. Banatski muskat 1979 RM 3
2. Godominka 1985 RM 3
3. Jagodinka 1979 RM 3
4. Kavadarski drenak 1979 RM 3
5. Kladovska bela 1979 RM 3
6. Krajinski bojadiser 1982 Nv 3
7. Neoplanta 1970 SK 4
8. Probus 1983 Nv 3
9. Rumenika 1982 Nv 3

10. Sirmium 1970 SK 4
11. Srpski rubin 1982 RM 3
12. Župljanka 1970 SK 4
13. Župski bojadiser 1979 RM 3

Št. 321-16-002/97
Ljubljana, dne 6. januarja 1997.

dr. Jože Osterc l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

PRILOGA I

LEGENDA IMEN IN SEDEŽEV ŽLAHTNITELJEV

Kratica Polno ime

ab Welsh Plant Breeding Station, Plas gogerdan Dyfed, Aberystwyth SY23/B Wales, Velika Britanija
AL “Selekcija” Zavod za šećernu repu, Aleksinački rudnici, 18220 Aleksinac, Jugoslavija
am Agriculture and Home Economics Exp. Stn. Iowa,  Ames 50011 Iowa, Združene države Amerike
ba D. van der ploeg’s Elite Saden BV, PB 19 Barendrecht 2990, Nizozemska
Bb Beograd, SOUR Poljoprivredni kombinat Padinska Skela, RO Agroekonomik, Institut za naučna istraživanja,

11213 Padinska Skela, Jugoslavija
BC RO “Centroprom” Export-import-Sektor III, Nušićeva 15, 11000 Beograd, Jugoslavija
bč UKSUP, Matuškova 21, 833 16 Bratislava, Slovaška
Bd Duvanski institut, Dalmatinska 22, 11000 Beograd, Jugoslavija
bg Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, Nemčija
bk Kertészeti Egyetem c/o Agrimpeks, Nador u. 22, PP 62/278 Budapest, Madžarska
BL AIPK “Bosanska Krajina” RO Istraživačko razvijni institut RZZS OOUR Poljoprivredni  zavod, 4. jula 19, 78000

Banja Luka, Bosna in Hercegovina
bl W.G. Thompson, Sons Ltd., Blenheim, Ontario, Kanada
bm ACCO Seed P.O. Box 9, Belmond 50421 Iowa, Združene države Amerike
Bm RO Makedonija agropromet, OOZT “Agros” - Regionalna direkcija, Maršala Tita 16, 97000 Bitola, Makedonija
BN SOUR UPI RO Institut za istraživanje i razvoj OOUR Poljoprivredni zavod, Poljoprivredno dobro Semberija,

Novo Selo, 76300 Bijeljina, Jugoslavija
bn Slovosivo, vodočko- vyrobne združenie pro šlachtenlo a semenarstvo generalne raditelstvo trusty, 81274 Bratislave

2, Slovaška
bo Opitnoe hozjajstvo “Ufimskoe”, Baširskovo, NIISH, Rusija
BP Poljoprivredni fakultet OOUR Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Zavod za hmelj i tehnički sirak,  21470 Bački

Petrovac, Jugoslavija
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br Akademia de Stiinte Agricole si Silvice, Boulevardui Marasti 61, Bukarest, Romunija
bt VEB Saat-und Pflanzgut, Ex-und Import, Moosdorfstrasse 7-9,  Berlin -Treptow, Nemčija
bu Zöldségtérmestési Kutato Intezet Rt., Szakiskola u. 45-47, 1224 Budapest, Madžarska
BU SOUR UPI RO Institut za istraživanje i razvoj OOUR Zavod za ratarstvo, Butmirska c. 22, Ilidža, Bosna in

Hercegovina
bv Plant Material Beltsville 20705 Maryland c/o Gallatin Valley Seed Co., Združene države Amerike
Bz Poljoprivredni fakultet Beograd, Nemanjina 6, 11080 Zemun, Jugoslavija
bz Montana Agricultural Exp. Stn. Bozeman, 69717 Montana, Združene države Amerike
cg Ciba-Geigy Ltd, PF - 4002 Basel, Švica
cž SHR Želesna, 84-210 Choszewo, Poljska
Či Institut “Srbija” Beograd, Institut za voćarstvo, Vojvode Stepe 9, 32000 Čačak, Jugoslavija
čr Institut za pamuk, Čirman, Bolgarija
da Nungesser KG L.C., PF 110 846, 64225 Darmstadt, Nemčija
db Agrartudomanyi Egyetem Debrecen, Madžarska
dl Force Limagrain GmbH, Postfach 11 10 65, 64225 Darmstadt, Nemčija
dm Pioneer Hi-Bred Int. Inc., 400 Locust str., Des Moines 9, IA 50308, Združene države Amerike
du Samen Mauser, 8600 Dubendorf, Švica
ea Agrico Research BV, PB 70 Nageierstr., 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
ed Den Hartigh BV, POB 3, 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
ej Jaensch-Peragis Rübenzucht GmbH, 37555 Einbeck, Nemčija
ek KWS, Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Postfach 14 63, 37555 Einbeck, Nemčija
en Amcel Ag Products Europe BV Enkhuizen 1600 AG; PB 272 Nizozemska c/o Roger Brothers Seed Co. Združene

države Amerike
er Royal Sluis BV, P.O. Box 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
es Sluis en Groot BV PB 13, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
ez Friese Maatschappij van Landbouw, P/A Kweekbedrijf Ropta,  Metslawier, Nizozemska
fu Institul de Cercetari pentru, Cereale si Plante, Tecnice-Fundulea, Fundulea 8264, Judetul Calarasi, Romunija
gb Rijksstation voor populierenteelt, Gerardsbergen 9500, Belgija
ge Societe Cooperative Agricole de Semences de Limagne (Limagrain), Chapes BP 51, 63360 Gerzat, Francija
gg Nationale dienst voor Afzet van Landen Tuinbouwprodukten, 5800 Gembloux, Belgija
gi Institut f. Pflanzenbau & Pflanzenzüchtung J. Liebig Univ., Ludwigstrasse 23, Giessen, Nemčija
gl Saatzucht Gleisdorf, Am Tieberhof 33, 8200 Gleisdorf, Avstrija
gr Just-Hinrich von Rümker, Greussenheim 8702, Nemčija
gs Karl SchäferPflanzenzucht, PF3, Levinstrasse 9, Göttingen, Nemčija
GU SOUR “Srbija” za istraživanje i razvoj poljoprivrede Beograd, Zavod za krompir “Guča”, Ul. Albanske spomenice

21,  32230 Guča, Jugoslavija
gv Van Waveren-Pflanzenzucht GmbH PF 75, Göttingen, Nemčija
gz VEG Pflanzenproduktion Gransebieth-Grimmen Zuchtstation, Gransebieth, Nemčija
ha Ukrainskii naučno issledovatelskii institut rasteinvodstva, Selekcii i genetiki V.J. Jurjeva, Harkov, Ukrajina
he Gebruder Dippe Saatzucht GmbH, PF 261, Zimmerstrasse 3, 4900 Herford, Nemčija
hg Garrison Seed Co., Hereford 79045 Texas, Združene države Amerike
hh Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG,  24363 Holtsee, Nemčija
hi International  Seeds, Inc., Halsy 97348, Oregon, Združene države Amerike
hm “Maribo”, Holeby,  Langebrogade 5, 1441 Kobenhavn, Danska
hn Nunhems Zaden B.V., Voort 66, 6080 AA Haelen, Nizozemska
HO Horgoško-kneževačka ind.paprike Kanjiža, St. za oplemen. paprike, Partizanska 26, 24410 Horgoš, Jugoslavija
hs Semundo Saatzucht GmbH, Pf 280 365, Billsstrasse 139, 2000 Hamburg 28, Nemčija
hz Zwan & de Viljes Zaadteeelt en Zaadhandel GmbH, Jungfernstieg 38, 36 D-Hamburg, Nemčija
ib Rogers Brothers Seed Company, Idaho Falls 83401, Idaho, Združene države Amerike
IN Agrounija, Selekciona stanica in Indjija seme, Lenjinova 20, 22320 Inđija, Jugoslavija
is Takarmanytermesztesi Kutato Intezet, Iregszemcse, Madžarska
it New York State College of Agr. and Life Sciences at Cornell Ithaca New York 14853, Združene države Amerike
ka Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore road, Kalamazoo 49002, Michigan, Združene države Amerike
kb Instytut Ziemniaka Bonin, 75-016 Koszalin  in ZDZ Zamarte, 89-600 Chojnice, Poljska
kč Vyzkumny ustav oblinarsky Kromeriž, Češka
KG Centar za strna žita, Save Kovačeviča 31, 34000 Kragujevac, Jugoslavija
kh D.J. van der Have B.V.,  POB 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemska
Ki Zemljodelski institut, Reonska opitna Stanica, Solunska bb, 92300 Kočani, Makedonija
kk Zöldségtérmestési Kutato Intezet Kecskemét 6000 Fis-fai 10, Madžarska
KP Tutunov kombinat “Boro Petruševski - Papučar”, 11. oktombri 80, 91300 Kumanovo, Makedonija
kp Hodowla Buraka Pastewnego Swietego Krzyza 17, 30 960 Krakow, Poljska
KŠ Centar za krmno bilje Kruševac, Rasinjski trg 40, 37000 Kruševac, Jugoslavija
la Administration des Services Techniques de l‘Agriculture, Division Agronomique, Services de la Production

Vegetale, BO 1904, 16 Route d‘Esch, 1019, Luksemburg
ld Deutsche Saatveredelung Lippstadt - Bremen Gmbh, PF 1407, 4780 Lippstadt, ZR Nemčija
le Wolf en Wolf BV PB 400, Steenstraat 1, 82 Lelylstad, Nizozemska
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lh Hilleshög Frö AB Ltd. Seed Company, PF 86, 26122 Landskrona, Švedska
Li Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija
li TIB Szego Associates Ltd. Seed Agr. Consult. Lindsay, Ontario, Kanada
ln Nickerson RPB Ltd., Rothwell Lincoln LN7 6DS, Velika Britanija
lu Böhm Kartoffelzucht Ihn. Gerb. Böhm KG PF 1968 Lüneburg 3140, Nemčija
lw Weibullsholms Wäxförädlingsanstalt, 26124 Landskrona 1, Švedska
lz ZPC Friese Coöperative Handelsverenging voor Zaaizaad en Pootgoed, PB585, 8911 Leeuwarden, Nizozemska
ma Nordostbayerischer Saatbauverband GmbH, Markredwitz, Nemčija
mf Ferry Morse Seed Company P.O. Box 100, Mountain View, California 94041, Združene države Amerike
Mi Zemljodelski  fakultet Univ. Kiril i Metodij v Skopju, OOZT Institut za poljedelstvo i gradinarstvo, Bulevar

Jugoslavija 178, 91000 Skopje, Makedonija
mi Enta Nazionale Risi Piazza pio XI 1, Milano 21123, Italija
mm Mezogazdasagi Kutatointezet, Martonvasar, Madžarska
mn Northrup King Co., POBox 959, 55440 Minneapolis, Minnesota, Združene države Amerike
MO SOUR APRO Hercegovina RO Istraživačko razv. inst. Duvanski institut, Put za glavicu 10, 88001 Mostar, Bosna in

Hercegovina
nb Bejo Zaden BV, PB 9, 1733 Noord-Scharwoude, Nizozemska
nd Ulrich Dieckmann, PF 50, 31684 Nienstadt, Nemčija
Ni Naučni institut za ratarstvo i povrtlarstvo, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, Jugoslavija
Nk Poljoprivredni fakultet Novi Sad, OOUR Institut za ratarstvo i povrtarstvo (Ex institut za poljoprivredna istraživanja)

Zavod za kukuruz, Maksima Gorkog 30, 21001 Novi Sad, Jugoslavija
nm Uniplanta Saatsucht KG, Neuburgerstr. 6, 8899 Niederarnbach, Nemčija
Nš Poljoprivredni fakultet Novi Sad, OOUR Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Zavod za šećernu repu, Maksima

Gorkog 30, 21001 Novi Sad, Jugoslavija
Nu Poljoprivredni fakultet Novi Sad, OOUR Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Uljarice,  Maksima Gorkog 30, 21001

Novi Sad, Jugoslavija
Nv Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikulturu, Veljka Vlahovića 2, 21001

Novi Sad, Jugoslavija
Nž Poljoprivredni fakultet Novi Sad, OOUR Institut za ratarstvo i povrtarstvo (Ex institut za poljoprivredna istraživanja)

Žitarice, Maksima Gorkog 30, 21001 Novi Sad, Jugoslavija
Oi IPK Osijek, Institut za razvoj i informatiku, Poljoprivredna služba IPK, Vinkovačka 63, 54001 Osijek, Hrvaška
Ok BZNC, Poljoprivredni institut, Odjel za kukuruz, Tenjska c. bb,  54001 Osijek, Hrvaška
ol Dr. Peter Franck, Pflanzenzucht Oberlimmpurg, Sshwabisch Hall, Nemčija
or Orlovskaja Selskohozjajstvennaja Opitnaja, Orel, Rusija
Oš BZNC, Institut za šećernu repu, M. Divalta 320, 54001 Osijek, Hrvaška
ot Zelder BV, Landgoed Zelder Ottersum 6595, Nizozemska
Ot BZNC, Poljoprivredni institut, Odjel za krmno bilje, Tenjska c. bb,  54001 Osijek, Hrvaška
Ou BZNC, Poljoprivredni institut, Odjel za industrijsko bilje, Tenjska c.,  54001 Osijek, Hrvaška
Ož BZNC, Poljoprivredni institut, Odjel za strne žitarice, Tenjska c. bb, 54001 Osijek, Hrvaška
Pd Institut za tutun, Kičevsko Džade, 97500 Prilep, Makedonija
pf The Vaughan-Jackline Corp. West 17300 Jacklin Avenue Post Falls Idaho 83854, Združene države Amerike
ph Poznanska Hodowla Roslin, Ul. San 7, 61-616 Poznan, Poljska
pr KOOSPOOL Praha, Češka
pt Tanzi Armando s.r.l. Via Zarotto 69, 43100 Parma, Italija
pu Plant Materials Center, College of Agriculture Pullman, 99164 Washington, Združene države Amerike
pv Ministére de l‘Agriculture I.N.R.A. 149 Rue de Grenelle Paris Cedex 07 75341  Versailles, Francija
rh Landesanstalt für tabakbau und Tabakforschung, Forschheim Fo. Kutschenweg 10, Rheinstetten, Nemčija
RM PF Beograd, Centar za vinogradarstvo i vinarstvo “Radmilovac”, Smederevski put bb, 11307 Vinča, ZR Jugoslavija
ro Cebeco-Handelsraad PB 182 Rotterdam 3011, Nizozemska
sa Allmäna Svenska Utsädes AB, Svalov, 26800 Švedska
SB SO “Jugotutun” - Skopje, RO za proizvodstvo i obrabotka “Boris Kidrič”, 92400 Strumica, Makedonija
sb Burbank L., Santa Rosa, California, Združene države Amerike
sc Dansk Planteforaedling A/S, Boelshoj 4660 Store Heddinge, Danska
Sf Poljoprivredni fakultet Sarajevo , Inst. za ratarstvo i oplemenjivanje bilja, Zagrebačka 18, 71000 Sarajevo, Bosna in

Hercegovina
si Institut rastenievodstva, Kv. Gec. Milov, Sofija, Bolgarija
Si UPI, Institut za istraživanje i razvoj, Miće Sokolovića 20, 71001 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
SK Institut za vinogradarstvo i voćarstvo, JNA 100, 21205 Sremski Karlovci, Jugoslavija
sö Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube, Hauptstr. 1, Söllingen, Nemčija
SP Institut za povrtavstvo “Palanka”, Karađorđeva 71, 11420 Smederevska Palanka, Jugoslavija
ss Sharpes International Seeds Ltd., Boston Road, Sleaford, Lines N6 347HA, Velika Britanija
SŠ Fakultet poljoprivrednih znanosti, Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zavod za krumpir Stara Sušica,

51314 Ravna Gora, Hrvaška
ST Zemljodelski institut, Institut za pamuk, 92400 Strumica, Makedonija
su University of Minnesota Agr. Exp. Station St. Paul, 55108 Minnesota, Združene države Amerike
sv Vetömagtermeltetö Vallalat Kutato Allomasa, 660 Szentes, Madžarska
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sw Svalof Weilbull AB, S-268 81 Svalov, Švedska
sz GKI, Alsokikoto sor. 10, 6701 Szeged, Madžarska
ta J.E.Ohlesens Enke A/SNy Munkegaard Taastrup 2630, Danska
Ti Poljoprivredni institut, Bulevar revolucije 9, 81002 Podgorica, Jugoslavija
ts SES Europe NV/SA, Industriepark 15, 3300 Tienen, Belgija
Tv Poljoprivredni institut, Zavod za vinogradarstvo i voćarstvo, Stanica za voćarstvo, 84000 Bijelo Polje, Jugoslavija
va Téyier Fréres, 471 av. Victor Hugo PB 223, 26002 Valence, Francija
VK PIK “Vinkovci” SOUR, RO Poljoprivreda Đure Đakovića 30, 56000 Vinkovci, Hrvaška
vm Mommersteeg International BV, PB 1, Wolput 72, 5251 Vlijmen CH, Nizozemska
VU PIK Vukovar SOUR, RO Poljoprivreda, OOUR Ratarstvo, Dunavska 2, 56230 Vukovar, Hrvaška
wf Farmers Forage Research Cooperative, West Lafayette 4112, Indiana 47907, Združene države Amerike
wi Wisconsin Agricultural Experiment Station, Madison, 53706 Wisconsin, Združene države Amerike
wp Purdue Univ. Scools ACF, West Lafayette, 47907 Indiana, Združene države Amerike
wr Rolimpex Al., Jerozolimskie ee,  pp 364,  Warszawa, Poljska
xa Nickerson-Zwan GmbH, PF 1118, Xanten 1, 4232, ZRN c/o Broersen’s saadteelt ed zaadhandel, Tuitjenharn,

Nizozemska
ZA ROUR Zavod za poljoprivredu SOUR “Srbija” za istraživanje i razvoj poljoprivrede Beograd, Griljanski put bb,

19000 Zaječar, Jugoslavija
Zb Institut za oplemenjivanje i proizvodju bilja, Odjel za žitarice, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb, Hrvaška
Zc Poljoprivredni centar Hrvatske, Biljna proizvodnja i sjemenarstvo, Ilica 101, 41001 Zagreb, Hrvaška
Zd Duhanski institut, Planinska 1, 41001 Zagreb, Hrvaška
Zk Fakultet poljoprivrednih znanosti S.u Zagrebu, OOUR Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za

kukuruz Rugvica, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb, Hrvaška
Zm Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zavod za specialnu proizvodnju,  Šimunska 25, 41001 Zagreb,

Hrvaška
ZP Institut za kukuruz »Zemun polje«, Slobodana Bajića 1, 11080 Beograd - Zemun, Jugoslavija
Zt Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Krmne kulture, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb, Hrvaška
Zu Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za industrijsko bilje (uljarice), Trg Marka Marulića 5, 41001

Zagreb, Hrvaška

PRILOGA II

RAZLOGI ZA IZBRIS SORTE

1. Izbris sorte na zahtevo ustvarjalca sorte oziroma vložnika zahteve za potrditev oziroma dovolitev introdukcije
2. Sorta ne izpolnjuje več pogojev, zaradi katerih je bila potrjena oziroma ji je bila dovoljena introdukcija
3. Sorta ni bila v prometu več kot tri leta zaporedoma
4. Od dneva vpisa sorte v register oziroma v evidenco je poteklo več kot 17 let, za krompir več kot 20 let, za sadne

rastline in vinsko trto več kot 25 let

181.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 14. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94) minister za
šolstvo in šport izdajam

S O G L A S J E
k aktu o ustanovitvi Ustanove za razvoj podjetniškega

izobraževanja – UPI

Soglašam z aktom o ustanovitvi Ustanove za razvoj
podjetniškega izobraževanja – UPI, s katerim so ustanovite-
lji:

1. Staša Baloh-Pluhutnik, Prešernova 9, Zagorje,
2. Jordan Berginc, Kreljeva ulica 7, Vipava,
3. Jurij Bernik, Trata 4, Škofja Loka,
4. Andrej Česen, Mlakarjeva 59, Mengeš,
5. Natalija Drnovšek, Vodnikova 4, Ljubljana,
6. dr. David Ellerman, 3909 N. Washington, Arlington,

VA 2220,

7. Anton Filipič, Mokraška vas 36, Spodnja Idrija,
8. Leon Filipič, V. Kukovca 2, Ljutomer,
9. Matjaž Gantar, Jesenova 24, Domžale,
10. dr. Miroslav Glas, Ložarjeva 16, Ljubljana,
11. Jože Hribar, Vidmarjeva 2a, Kranj,
12. Ivan Jelačin, Izletniška pot 20, Koper,
13. Jože Jenšterle, Zupančičeva 2, Kranj,
14. dr. Miro Kline, Pod vrbami 2, Ljubljana,
15. dr. Anton Krašovec, Ložca 38, Vrhnika,
16. Igor Krevl, Rožna dolina, Cesta IV/18, Ljubljana,
17. Vinko Kurent, Plečnikova 9, Maribor,
18. dr. Alessio Likar, Via Bernardinis 91c, Udine,
19. Stjepko Mioč, Pernetova ulica 5, Trzin,
20. Stane Možina, Slovenska 9b, Ljubljana,
21. Jože Penca, Staničeva 35, Ljubljana,
22. dr. Matej Penca, Trnovska 6, Ljubljana,
23. Zvonko Perlič, Zagrad 61, Celje,
24. Andrej Poglajen, Slovenska 12, Ljubljana,
25. Saša Prešern, Prečna ulica 2, Ljubljana,
26. Viljem Pšeničny, Gubčeve brigade 41, Ljubljana,
27. dr. Janez Rozman, Lepi pot 11, Ljubljana,
28. Bogo Seme, Bratov Učakar 114, Ljubljana,
29. Iztok Sila, Neubergerjeva 3, Ljubljana,
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30. Franci Vidic, Binkelj 46, Škofja Loka,
31. dr. Milan Vodopivec, Pokljukarjeva 3, Ljubljana,
32. Zlato Vogrič, Celovška 263, Ljubljana,
33. Franc Zavodnik, Kandijska cesta 41, Novo mesto in
34. Andrej Žgombič, Preglov trg 13, Ljubljana
ustanovili Ustanovo za razvoj podjetniškega izobraže-

vanja UPI, s sedežem v Ljubljani, z namenom zbirati dona-
torska sredstva za spodbujanje in razvijanje podjetniškega
izobraževanja, o čemer je notarka Majda Lokošek iz Ljublja-
ne, Pod hribom 44, dne 19. junija 1996 izdala notarski zapis
opr. št. SV 330/96).

Št. 028-14/96
Ljubljana, dne 10. oktobra 1996.

Minister za
šolstvo in šport

dr. Slavko Gaber l. r.

SODNI SVET

182.

Na podlagi 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94) in tretjega odstavka 24. člena zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94 in 8/96) je Sodni svet Repub-
like Slovenije na 78. seji dne 9. 1. 1997 sprejel

S K L E P

o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega
sodišča

Na položaj svetnice okrožnega sodišča se z 9. 1. 1997
imenuje: Irena Sagadin, okrožna sodnica na Okrožnem sodiš-
ču v Celju;

o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega
sodišča.

Na položaj svetnika okrožnega sodišča se z 9. 1. 1997
imenuje: Borut Valenti, okrožni sodnik na Delovnem sodišču
v Mariboru.

Podpredsednik
Sodnega sveta Republike

Slovenije
Marko Šorli l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

183.

Na podlagi druge in tretje alineje 114. člena zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list
RS, št. 6/94) izdaja Strokovni svet agencije za trg vrednost-
nih papirjev

S K L E P
o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1. Družba za upravljanje je v skladu z določbami
116. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za

upravljanje dolžna zagotoviti revidiranje poslovanja vzajem-
nega sklada.

1.2. Revidiranje poslovanja vzajemnega sklada opravi
pooblaščeni revizor (v nadaljevanju: revizor) v okviru poob-
laščene revizijske družbe s seznama, določenega s sklepom
agencije na podlagi 11. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 6/94). Revizor opravi revidiranje
v obsegu in na način, ki sta določena s tem sklepom, zako-
nom, ki ureja revidiranje, in mednarodnimi revizijskimi stan-
dardi.

1.3. Namen revidiranja poslovanja vzajemnega sklada
je pridobitev neodvisnega strokovnega mnenja glede: resnič-
nosti izkazovanja računovodskih izkazov vzajemnega skla-
da, resničnosti izkazovanja predpisanih poročil in obvestil in
glede izvajanja določil zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94),

1.4. Revidiranje poslovanja vzajemnega sklada obsega:
1. revidiranje letnih računovodskih izkazov, opredelje-

nih s sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila o
poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95,
23/95 in 16/96) in

2. revidiranje vrednosti enote premoženja vzajemnega
sklada, ki jo za vzajemni sklad izračunavajo na podlagi:

– zakona o investicijskih skladih in družbah za (v na-
daljnjem besedilu: ZISDU),

– metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev inve-
sticijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega
sklada (Uradni list RS, št. 5/95 in 23/95),

– prospekta in pravil o upravljanju vzajemnega sklada.
3. ugotavljanja skladnosti poročil in obvestil (v nadalj-

njem besedilu: poročil in obvestil), s katerimi družba za
upravljanje poroča agenciji oziroma obvešča javnost na pod-
lagi sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju
investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96 in 19/96) z
revidiranim izračunom vrednosti, ki so predmet poročanja in
obveščanja.

4. revidiranje stanja in delovanja internih kontrol.

1.5. Revizor sestavi poročilo o revidiranju poslovanja
vzajemnega sklada in ga posreduje družbi za upravljanje in
agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu:
agencija), in sicer najkasneje v štirih mesecih po izteku po-
slovnega leta.

Poročilo obsega poročilo o revidiranju računovodskih
izkazov z dodatkom, ki je sestavljen iz treh dodatnih poročil:

1. dodatno poročilo o revidiranju poročil in obvestil,
2. dodatno poročilo o revidiranju izračunavanja vredno-

sti enote premoženja,
3. dodatno poročilo o revidiranju stanja in delovanja

internih kontrol.

1.6. Poročilo revizorja mora skladno z revizijskimi stan-
dardi obsegati tudi:

1. pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se:
– navedejo računovodski izkazi, ki so bili predmet revi-

zorjevega preizkušanja,
– navedejo poročila in obvestila, ki so bila predmet

revizorjevega preizkušanja,
– navedejo izračuni vrednosti enote premoženja na na-

ključne datume, ki so predmet revidiranja,
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računo-

vodski izkazi in izračunane vrednosti enot premoženja (raču-
novodska načela, računovodski standardi in predpisi, ki ure-
jajo poslovanje investicijskih skladov) in pojasnilo o podlagi,
na kateri se sestavljajo poročila in obvestila.
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3. mnenje o tem, ali:
– računovodski izkazi prikazujejo resnično finančno sta-

nje, premoženje, poslovni izid ter spremembe v finančnem
položaju ter sredstvih v skladu s sklepom o vsebini letnega in
polletnega poročila in v skladu z ZISDU,

– opisi uporabljenih računovodskih usmeritev in poja-
snila posameznih rešitev in vrednotenj odražajo dejansko
uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila,

4. mnenje o tem, ali so vrednosti enote premoženja, ki
jih je izračunavala družba za upravljanje za vzajemni sklad,
izračunane v skladu s predpisi in na podlagi računovodskih
izkazov, sestavljenih na podlagi sklepa o vsebini letnega in
polletnega poročila in ob upoštevanju ZISDU,

5. mnenje o tem, ali stanje in delovanje internih kontrol
pri poslovanju vzajemnega sklada zagotavlja poslovanje v
skladu z ZISDU, podzakonskimi akti, prospektom in pravili
upravljanja,

6. mnenje o tem ali so naložbe vzajemnega sklada v
skladu ZISDU (93. do 99. člen) in v skladu z omejitvami
medsebojnih poslov z vrednostnimi papirji (109. člen),

7. mnenje ali poročila in obvestila, ki jih sestavlja druž-
ba za upravljanje za vzajemni sklad odražajo stanje, ki je
razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov,

1.7. V primerih, da je posamezno mnenje podano s pri-
držkom, je mnenje negativno ali pa se revizor vzdrži mnenja,
mora razloge utemeljiti.

1.8. Posebno mnenje za potrebe obveščanje javnosti
Mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti obsega

samo navedbo ali je mnenje pozitivno (podano brez pridrž-
ka), podano s pridržkom oziroma negativno. V primeru, da je
katero od mnenj negativno ali podano s pridržkom, ne more
biti mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti pozitiv-
no. Glede na posamezno mnenje revizor določi mnenje za
potrebe obveščanja javnosti kot negativno ali podano s pri-
držkom. V tem primeru se ob tej navedbi revizorjevega mne-
nja navede tudi razlog zaradi katerega mnenje ni bilo pozitiv-
no.

1.9. Poročilo revizorja mora biti podano v skladu z za-
konom o revidiranju in temeljnimi revizijskimi načeli Slo-
venskega inštituta za revizijo.

1.10. Odgovorne osebe družbe za upravljanje in revizor,
morajo podpisati:

1. računovodske izkaze,
2. tabele, ki so del revizorskega poročila.

1.11. Revizor sestavi tudi pismo, ki ga skupaj s poroči-
lom iz točke 1.5. tega sklepa pošlje družbi za upravljanje in
agenciji za trg vrednostnih papirjev, kjer navede ocene in
priporočila v zvezi s pomanjkljivostmi, ugotovljenimi pri
revidiranju poslovanja vzajemnega sklada, posebej pa na-
vede:

1. pripombe na računovodske izkaze in priporočila za
izboljšanje,

2. pripombe na izračune vrednosti enote premoženja, ki
zahtevajo popravke v izračunu,

3. pripombe na izračune vrednosti enote premoženja, ki
sicer še ne zahtevajo popravkov v izračunih, vendar morajo
biti znane uporabnikom poročila,

4. pripombe na obveščanje javnosti in poročanje,
5. ostale posebnosti, ki se odražajo pri izračunih vred-

nosti enote premoženja in pri poslovanju vzajemnega sklada,
6. pripombe na stanje in delovanje internih kontrol, s

priporočili za njihovo izboljšanje.

7. druge pripombe in ugotovitve v zvezi z nepravilnost-
mi poslovanja vzajemnega sklada zlasti še, če takšne
ugotovitve utegnejo povzročiti škodo vlagateljem v vzajemni
sklad.

1.12. Družba za upravljanje mora obvestiti agencijo naj-
kasneje v roku petih mesecev po izteku poslovnega leta o
sklepih vodstva družbe za upravljanje, sprejetih v zvezi z
obravnavanjem poročila o revidiranju poslovanja vzajemne-
ga sklada. V primeru, da je družba za upravljanje sklenila
pogodbo o revidiranju vzajemnega sklada z drugim revizor-
jem, glede na revizorja, ki je revidiral poslovanje vzajemne-
ga sklada za predhodno obdobje, mora družba za upravljanje
navesti in pojasniti razloge za takšno spremembo.

1.13. Družba za upravljanje je dolžna najkasneje v roku
petih mesecev po izteku poslovnega leta in po predhodnem
obvestilu agencije o vsebini objave revizorjevega mnenja za
potrebe javne objave (tč. 1.6/8 sklepa), to mnenje objaviti v
dnevnem časopisu z veliko naklado, skupaj z navedbo mest,
na katerih je možen vpogled v celotno revizorjevo mnenje.
Na sedežu družbe za upravljanje in na mestih, določenih s
prospektom (pooblaščene) investicijske družbe, pa mora druž-
ba za upravljanje zagotoviti, da je vsem zainteresiranim ose-
bam na voljo:

1. mnenje revizorja o računovodskih izkazih,
2. mnenje revizorja o tem, ali so vrednosti enote premo-

ženja izračunane v skladu s predpisi in na podlagi računovod-
skih izkazov, sestavljenih na podlagi sklepa o vsebini letnega
in polletnega poročila ter ob upoštevanju ZISDU.

3. mnenje revizorja o poročanju in obveščanju o poslo-
vanju vzajemnega sklada.

4. povzetek poročila o revidiranju poslovanja vzajem-
nega sklada,

5. mnenje ali družba za upravljanje upravlja premoženje
vzajemnega sklada s strokovno skrbnostjo.

1.14. Agencija lahko Slovenskemu inštitutu za revizijo
poda zahtevo za preveritev ustreznosti poročila in za preveri-
tev opravljene revizije deloma ali v celoti. V tem primeru
Slovenski inštitut za revizijo lahko določi drugo pooblaščeno
revizijsko družbo, ki opravi to preveritev.

1.15. Agencija v primeru negativne ocene Slovenskega
inštituta za revizijo od družbe za upravljanje zahteva novo
poročilo, ki ga sestavi drug revizor. Agencija hkrati določi
tudi rok za dokončanje novega poročila.

Družba za upravljanje, ki je predložila poročilo, za kate-
rega je Slovenski inštitut za revizijo oblikoval negativno
oceno, krije agenciji za trg vrednostnih papirjev stroške pre-
veritve.

1.16. Za potrebe revidiranja poslovanja vzajemnega
sklada oziroma ugotovitve ustreznih stanj vrednostnih papir-
jev in denarnih sredstev vzajemnega sklada in ugotovitve
dopustnosti strank poslov vzajemnega sklada (109. člen
ZISDU) opravi revizor dodaten pregled pri borzno posredniš-
ki družbi oziroma oddelku banke, ki opravlja posle z vred-
nostnimi papirji za vzajemni sklad.

 2. REVIDIRANJE LETNIH RAČUNOVODSKIH
IZKAZOV

2.1. Letni računovodski izkazi, ki se revidirajo po tem
sklepu, so:

1. bilanca stanja,
2. izkaz uspeha,
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3. izkaz finančnih tokov,
4. dodatek:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
– izkaz premoženja,
– izkaz pomembnejših sprememb premoženja
– izkaz obveznosti, ki se plačujejo v breme vzajemnega

sklada.

2.2. Poročilo o revidiranju računovodskih izkazov mora
obsegati:

1. računovodske izkaze, ki so bili predmet preizkušanja
in ocenjevanja, navedene v točki 2.1. tega sklepa,

2. opombe k računovodskim izkazom s pojasnilom te-
meljnih podatkov v računovodskih izkazih, pojasnila o splo-
šnih računovodskih politikah, posebej pa razkritje v zvezi z
obveznostmi, ki se plačujejo v breme vzajemnega sklada
(42. člen ZISDU):

– stroški upravljanja do družbe za upravljanje,
– obveznosti iz naslova davka na dobiček,
– odhodki od obresti na podlagi najetih posojil,
– stroški posredovanja pri nakupu ali prodaji vrednost-

nih papirjev.
3. navedbo predpisov, splošnih aktov, računovodskih

smernic in standardov, uporabljenih pri sestavljanju računo-
vodskih izkazov, oziroma navedbo metod računovodskega
zajemanja in izkazovanja postavk in kategorij.

3. DODATEK

3.1. Naključno izbrani datumi za dodatni poročili o re-
vidiranju poročil in obvestil in izračunavanja dnevne vredno-
sti enote premoženja vzajemnega sklada.

1. Naključno izbrane datume izbere revizor izmed de-
lovnih dni vzajemnega sklada znotraj poslovanja vzajemnega
sklada v teku poslovnega leta, in sicer od tistega meseca
dalje, ki še ni bilo revidirano v okviru poročila za predhodno
leto in do zadnjega meseca pred dokončanjem poročila o
reviziji v letu po preteku poslovnega leta, ki se revidira (v
nadaljevanju: naključni datumi).

Za revidiranje poročanja in obveščanja revizor izbere
dva naključna datuma (stanja konec meseca), ki se nanašata
na stanja, ki so predmet poročanja o poslovanju vzajemnega
sklada. Poleg dveh naključnih datumov revizor revidira obraz-
ce, ki so predmet poročanja in obveščanja tudi na zadnji
delovni dan v mesecu juniju in decembru poslovnega leta, za
katerega se revidirajo računovodski izkazi,

– Revizor revidira vrednost enot premoženja na iste štiri
datume, kot so določeni v prejšnji točki, ter na dva dodatna
naključna dneva, ob upoštevanju največjih dnevnih sprememb
vrednosti enote premoženja,

2. Za revidiranje poročila o plačilni nesposobnosti vza-
jemnega sklada (obrazec IS/L-1), ki ga je družba za upravlja-
nje dolžna posredovati agenciji na podlagi 9. člena sklepa o
poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih
skladov revizor ugotovi ustrezne datume.

3.2. Dodatno poročilo o revidiranju vrednosti enote pre-
moženja mora vsebovati:

1. navedbo izračunov vrednosti enote premoženja na
naključne datume,

2. navedbo dnevnega časopisa, kjer so objavljene dnev-
ne vrednosti enot premoženja, ki so bile predmet revidiranja,

3. preverjanje provizije od vplačil in izplačil investicij-
skih kuponov,

4. oblikovanje in črpanje rezervacij v preteklem in teko-
čem letu,

5. prikaz strukture investitorjev v vzajemnem skladu
(posebej za fizične in pravne osebe),

6. višino in navedbo izven bilančnih postavk, ki utegne-
jo vplivati na višino sredstev vzajemnega sklada (npr. vred-
nostni papirji, dani v zastavo ipd.)

3.3. Dodatno poročilo o revidiranju stanja in delovanja
internih kontrol mora vsebovati:

1. prikaz stanja in delovanja internih kontrol pri:
– nakupu in prodaji vrednostnih papirjev za vzajemni

sklad, ki vsebuje tudi zagotavljanje skladnosti izvajanja za-
konskih predpisov glede neposrednih in posrednih naložb
vzajemnega sklada (93. do 99. člen ZISDU),

– prodaji in odkupu investicijskih kuponov s posebnim
ozirom na spoštovanje določb o prodaji po neznani vrednosti
(27. do 29. člen ZISDU),

– spremljanju in izkazovanju plačilne nesposobnosti
vzajemnega sklada,

2. oceno izvajanja internega predpisa o varovanju po-
slovnih skrivnosti s posebnim poudarkom na oceni tehnolo-
ške opremljenosti informacijskega sistema za podporo delo-
vanja vzajemnega sklada skladno s predpisi.

3. pri prikazu delovanja internih kontrol v zvezi z vred-
nostnimi papirji in investicijskimi kuponi revizor posebej
prikaže razporeditev pristojnosti glede oblikovanja, kontroli-
ranja, pošiljanja in hrambe dokumentov (naročila, obračun,
sporočila ipd.) po posameznih osebah (direktor, zaposleni,
borzni posrednik, zaledna služba, računovodstvo ipd.).

3.4. Način poročanja revizorja
1. Revizor predstavi splošne računovodske in druge

politike, računovodske smernice, uporabljene standarde, po-
jasnila, ocene in mnenja v obliki besedila. Natančnejše izra-
čune in ugotovitve glede odstopanja opazovanih elementov
od revizorjevih ugotovitev predstavi v tabelarični obliki, ki je
sestavni del revizorjevega poročila.

2. Revizor mora uporabiti vzorce tabel, ki nazorno izka-
zujejo njegove ugotovitve glede odstopanja izkazovanja vred-
nosti v vzajemnih skladih glede na revidirane zneske.

3. Vzorce tabel z navodili za sestavo oblikuje Slovenski
inštitut za revizijo ali sam revizor. Slovenski inštitut za revi-
zijo ali revizor, ki samostojno oblikuje vzorce tabel, mora
predložiti vzorce tabel najkasneje do 1. februarja v potrditev
agenciji, ki jih potrdi sproti za vsako leto.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4.1. Mnenje revizorja za leto 1996 ne vsebuje mnenja o
ustreznosti strukture naložb vrednostnih papirjev na podlagi
prvega odstavka 94. člena ZISDU.

4.2. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati
sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov (Uradni
list RS, št. 2/96).

4.3. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu RS in se uporablja že za revidiraje poslovanja
vzajemnih skladov za leto 1996.

Št. 48/97
Ljubljana, dne 15. januarja 1997.

Predsednik
Strokovnega sveta

agencije za trg vrednostnih
papirjev

dr. Dušan Mramor l. r.
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184.

Na podlagi druge in tretje alinee 114. člena in drugega
odstavka 102. člena zakona o investicijskih skladih in druž-
bah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Strokovni
svet agencije za trg vrednostnih papirjev

S K L E P
o revidiranju poslovanja investicijskih družb

in pooblaščenih investicijskih družb

1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1. Družba za upravljanje je v skladu z določbami
116. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje dolžna zagotoviti revidiranje poslovanja investi-
cijske družbe in pooblaščene investicijske družbe (v nadalje-
vanju: (pooblaščene) investicijske družbe).

1.2. Revidiranje poslovanja (pooblaščene) investicijske
družbe opravi pooblaščeni revizor (v nadaljevanju: revizor) v
okviru pooblaščene revizijske družbe s seznama, določenega
s sklepom agencije na podlagi 11. člena zakona o trgu vred-
nostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94). Revizor opravi
revidiranje v obsegu in na način, ki sta določena s tem skle-
pom, zakonom, ki ureja revidiranje, in mednarodnimi revizij-
skimi standardi.

1.3. Namen revidiranja poslovanja (pooblaščene) inve-
sticijske družbe je pridobitev neodvisnega strokovnega mne-
nja glede: resničnosti izkazovanja računovodskih izkazov
(pooblaščene) investicijske družbe, resničnosti izkazovanja
predpisanih poročil in obvestil in glede izvajanja določil
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
(Uradni list RS, št. 6/94),

1.4. Revidiranje poslovanja (pooblaščenih) investicij-
skih družb obsega:

1. revidiranje letnih računovodskih izkazov, opredelje-
nih s sklepom o vsebini letnega in polletnega poročila o
poslovanju investicijskega sklada (Uradni list RS, št. 5/95,
23/95 in 16/96) in

2. revidiranje knjigovodske vrednosti delnic (pooblašče-
nih) investicijskih družb, ki jo (pooblaščene) investicijske
družbe izračunavajo na podlagi:

– zakona o investicijskih skladih in družbah za uprav-
ljanje (v nadaljnjem besedilu: ZISDU),

– sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslova-
nju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96 in 19/96),

– metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev inve-
sticijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega
sklada (Uradni list RS, št. 5/95 in 23/95),

3. ugotavljanje skladnosti poročil in obvestil (v nadalj-
njem besedilu: poročil in obvestil), s katerimi družba za
upravljanje poroča agenciji oziroma obvešča javnost o poslo-
vanju investicijskih skladov na podlagi:

– sklepa o poročanju in obveščanju javnosti o poslova-
nju investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 16/96 in 19/96),

– sklepa o določitvi postopka medsebojnega trgovanja
pooblaščenih investicijskih družb, slovenskega odškodnin-
skega sklada in kapitalskega sklada pokojninskega in inva-
lidskega zavarovanja (Uradni list RS, št. 44/95).

4. revidiranje stanja in delovanja internih kontrol.

1.5. Revizor sestavi poročilo o revidiranju poslovanja
(pooblaščene) investicijske družbe in ga posreduje družbi za
upravljanje te družbe in agenciji za trg vrednostnih papirjev

(v nadaljnjem besedilu: agencija), in sicer najkasneje v štirih
mesecih po izteku poslovnega leta.

Poročilo obsega poročilo o revidiranju računovodskih
izkazov z dodatkom, ki je sestavljen iz treh dodatnih poročil:

1. dodatno poročilo o revidiranju poročil in obvestil,
2. dodatno poročilo o revidiranju stanja in delovanja

internih kontrol,
3. dodatno poročilo o revidiranju izračunavanja knjigo-

vodske vrednosti delnice.

1.6. Poročilo revizorja mora skladno z revizijskimi stan-
dardi obsegati tudi:

1. pojasnilo o obsegu revidiranja, v katerem se:
– navedejo računovodski izkazi, ki so bili predmet revi-

zorjevega preizkušanja,
– navedejo poročila in obvestila, ki so bila predmet

revizorjevega preizkušanja,
2. pojasnilo o podlagi, na kateri so sestavljeni računo-

vodski izkazi in izračunane knjigovodske vrednosti delnic
(računovodska načela, računovodski standardi in predpisi, ki
urejajo poslovanje investicijskih skladov) in pojasnilo o pod-
lagi, na kateri se sestavljajo poročila in obvestila,

3. mnenje o tem, ali :
– računovodski izkazi prikazujejo resnično finančno sta-

nje, premoženje, poslovni izid ter spremembe v finančnem
položaju ter sredstvih v skladu s sklepom o vsebini letnega in
polletnega poročila in v skladu z ZISDU,

– opisi uporabljenih računovodskih usmeritev in poja-
snila posameznih rešitev in vrednotenj odražajo dejansko
uporabljene računovodske usmeritve in pojasnila,

4. mnenje o tem, ali so knjigovodske vrednosti delnic,
ki jih je izračunavala družba za upravljanje za (pooblaščeno)
investicijsko družbo, izračunane v skladu s predpisi in na
podlagi računovodskih izkazov, sestavljenih na podlagi skle-
pa o vsebini letnega in polletnega poročila in ob upoštevanju
ZISDU,

5. mnenje o tem, ali stanje in delovanje internih kontrol
pri poslovanju (pooblaščene) investicijske družbe zagotavlja
poslovanje v skladu z ZISDU, podzakonskimi akti in pros-
pektom,

6. mnenje o tem ali so naložbe (pooblaščene) investicij-
ske družbe v skladu ZISDU (93. do 99. člen oziroma
140. člen) in v skladu z omejitvami medsebojnih poslov z
vrednostnimi papirji (109. člen),

7. mnenje ali poročila in obvestila, ki jih sestavlja druž-
ba za upravljanje za (pooblaščene) investicijske družbe odra-
žajo stanje, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih izka-
zov,

1.7. V primerih, da je posamezno mnenje podano s pri-
držkom, je mnenje negativno ali pa se revizor vzdrži mnenja,
mora razloge utemeljiti.

1.8. Posebno mnenje za potrebe obveščanja javnosti
Mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti, ki ob-

sega samo navedbo ali je mnenje pozitivno (podano brez
pridržka), podano s pridržkom oziroma negativno. V prime-
ru, da je katero od mnenj negativno ali podano s pridržkom,
ne more biti mnenje revizorja za potrebe obveščanja javnosti
pozitivno. Glede na posamezno mnenje revizor določi mne-
nje za potrebe obveščanja javnosti kot negativno ali podano s
pridržkom. V tem primeru se ob tej navedbi revizorjevega
mnenja navede tudi razlog zaradi katerega mnenje ni bilo
pozitivno.

1.9. Poročilo revizorja mora biti podano v skladu z za-
konom o revidiranju in temeljnimi revizijskimi načeli Slo-
venskega inštituta za revizijo.
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1.10. Odgovorne osebe družbe za upravljanje in revizor,
morajo podpisati:

1. računovodske izkaze,
2. tabele, ki so del revizorskega poročila.

1.11. Revizor sestavi tudi pismo, ki ga skupaj s poroči-
lom iz točke 1.5. tega sklepa pošlje družbi za upravljanje in
agenciji za trg vrednostnih papirjev, kjer navede ocene in
priporočila v zvezi s pomanjkljivostmi, ugotovljenimi pri
revidiranju poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe,
posebej pa navede:

1. pripombe na računovodske izkaze in priporočila za
izboljšanje,

2. pripombe na izračune knjigovodske vrednosti delnic,
ki zahtevajo popravke v izračunu,

3. pripombe na izračune knjigovodske vrednosti delnic,
ki sicer še ne zahtevajo popravkov v izračunih, vendar mora-
jo biti znane uporabnikom poročila,

4. pripombe na obveščanje javnosti in poročanje,
5. ostale posebnosti, ki se odražajo pri izračunih knjigo-

vodske vrednosti delnic in poslovanju (pooblaščene) investi-
cijske družbe, pripombe na stanje in delovanje internih kon-
trol, s priporočili za njihovo izboljšanje.

7. druge pripombe in ugotovitve v zvezi z nepravilnost-
mi poslovanja (pooblaščene) investicijske družbe zlasti še, če
takšne ugotovitve utegnejo povzročiti škodo vlagateljem v
(pooblaščeno) investicijsko družbo.

1.12. Družba za upravljanje mora obvestiti agencijo naj-
kasneje v roku petih mesecev po izteku poslovnega leta o
sklepih vodstva družbe za upravljanje, sprejetih v zvezi z
obravnavanjem poročila o revidiranju poslovanja (pooblašče-
ne) investicijske družbe. V primeru, da je družba za upravlja-
nje sklenila pogodbo o revidiranju (pooblaščene) investicij-
ske družbe z drugim revizorjem, glede na revizorja, ki je
revidiral poslovanje (pooblaščene) investicijske družbe za
predhodno obdobje, mora družba za upravljanje navesti in
pojasniti razloge za takšno spremembo.

1.13. Družba za upravljanje je dolžna najkasneje v roku
petih mesecev po izteku poslovnega leta in po predhodnem
obvestilu agencije o vsebini objave revizorjevega mnenja za
potrebe javne objave (tč. 1.6/8 sklepa), to mnenje objaviti v
dnevnem časopisu z veliko naklado, skupaj z navedbo mest,
na katerih je možen vpogled v celotno revizorjevo mnenje.
Na sedežu družbe za upravljanje in na mestih, določenih s
prospektom (pooblaščene) investicijske družbe, pa mora druž-
ba za upravljanje zagotoviti, da je vsem zainteresiranim ose-
bam na voljo:

1. mnenje revizorja o računovodskih izkazih,
2. mnenje revizorja o tem ali so knjigovodske vrednosti

delnice izračunane v skladu s predpisi in na podlagi računo-
vodskih izkazov, sestavljenih na podlagi sklepa o vsebini
letnega in polletnega poročila ter ob upoštevanju ZISDU.

3. mnenje revizorja o poročanju o poslovanju (poob-
laščene) investicijske družbe.

4. povzetek poročila o revidiranju poslovanja (poob-
laščene) investicijske družbe.

1.14. Agencija lahko Slovenskemu inštitutu za revizijo
poda zahtevo za preveritev ustreznosti poročila in za preveri-
tev opravljene revizije deloma ali v celoti. V tem primeru
Slovenski inštitut za revizijo lahko določi drugo pooblaščeno
revizijsko družbo, ki opravi to preveritev.

1.15. Agencija v primeru negativne ocene Slovenskega
inštituta za revizijo od družbe za upravljanje zahteva novo

poročilo, ki ga sestavi drug pooblaščeni revizor. Agencija
hkrati določi tudi rok za dokončanje novega poročila.

Družba za upravljanje, ki je predložila poročilo, za kate-
rega je Slovenski inštitut za revizijo oblikoval negativno
oceno, krije agenciji za trg vrednostnih papirjev stroške pre-
veritve.

1.16. Za potrebe revidiranja poslovanja (pooblaščene)
investicijske družbe oziroma ugotovitve ustreznih stanj vred-
nostnih papirjev in denarnih sredstev (pooblaščene) investi-
cijske družbe in ugotovitve dopustnosti strank poslov (poob-
laščene) investicijske družbe (109. člen ZISDU) opravi
revizor dodaten pregled pri borzno posredniški družbi oziro-
ma oddelku banke, ki opravlja posle z vrednostnimi papirji za
(pooblaščeno) investicijsko družbo.

2. REVIDIRANJE LETNIH RAČUNOVODSKIH
IZKAZOV

2.1. Letni računovodski izkazi, ki se revidirajo po tem
sklepu, so:

1. bilanca stanja,
2. izkaz uspeha,
3. izkaz finančnih tokov,
4. dodatek:
– opis uporabljenih temeljnih računovodskih usmeritev,
– pojasnila posameznih rešitev in vrednotenj,
– izkaz premoženja,
– izkaz pomembnejših sprememb premoženja.

2.2. Poročilo o revidiranju računovodskih izkazov mora
obsegati:

1. računovodske izkaze, ki so bili predmet preizkušanja
in ocenjevanja, navedene v točki 2.1. tega sklepa,

2. opombe k računovodskim izkazom s pojasnilom te-
meljnih podatkov v računovodskih izkazih, pojasnila o splo-
šnih računovodskih politikah, posebej pa razkritje v zvezi z
obveznostmi, ki se plačujejo v breme (pooblaščene) investi-
cijske družbe (86. oziroma 136. in 139. člen ZISDU):

– stroški upravljanja do družbe za upravljanje,
– obveznosti iz naslova davka na dobiček,
– odhodki od obresti na podlagi najetih posojil,
– stroški posredovanja pri nakupu ali prodaji vrednost-

nih papirjev.
3. navedbo predpisov, splošnih aktov, računovodskih

smernic in standardov, uporabljenih pri sestavljanju računo-
vodskih izkazov, oziroma navedbo metod računovodskega
zajemanja in izkazovanja postavk in kategorij.

3. DODATEK

3.1. Naključno izbrani datumi za dodatni poročili o re-
vidiranju poročil in obvestil in izračunavanja knjigovodske
vrednosti delnice (pooblaščene) investicijske družbe.

1. Naključno izbrane datume izbere revizor izmed de-
lovnih dni (pooblaščene) investicijske družbe znotraj poslo-
vanja (pooblaščene) investicijske družbe v teku poslovnega
leta, in sicer od tistega meseca dalje, ki še ni bilo revidirano
v okviru poročila za predhodno leto in do zadnjega meseca
pred dokončanjem poročila o reviziji v letu po preteku
poslovnega leta, ki se revidira (v nadaljevanju: naključni
datumi).

– Za revidiranje poročanja in obveščanja revizor izbere
dva naključna datuma (stanja konec meseca), ki se nanašata
na stanja, ki so predmet poročanja o (pooblaščene) investicij-
ske družbe. Poleg dveh naključnih datumov revizor revidira
obrazce, ki so predmet poročanja in obveščanja tudi na zadnji
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delovni dan v mesecu juniju in decembru poslovnega leta, za
katerega se revidirajo računovodski izkazi,

– Revizor revidira knjigovodsko vrednost delnice na
iste štiri datume, kot so določeni v prejšnji točki, ter na dva
dodatna naključna dneva, ob upoštevanju največjih dnevnih
sprememb knjigovodske vrednosti delnice.

3.2. Dodatno poročilo o revidiranju mora vsebovati:
1. navedbo izračunov knjigovodske vrednosti delnic na

naključne datume,
2. navedbo in vrednost nepremičnin in poslovnih dele-

žev (pooblaščene) investicijske družbe na zadnji delovni dan
v mesecu decembru poslovnega leta, za katerega se revidira-
jo računovodski izkazi,

3. višino in navedbo izven bilančnih postavk, ki utegne-
jo vplivati na višino sredstev (pooblaščene) investicijske druž-
be (npr. vpisane hipoteka na nepremičnine, sredstva dana v
zastavo ipd.)

3.3. Dodatno poročilo o revidiranju stanja in delovanja
internih kontrol mora vsebovati

1. prikaz stanja internih kontrol pri
– nakupu in prodaji vrednostnih papirjev za (pooblašče-

no) investicijsko družbo, ki vsebuje tudi zagotavljanje sklad-
nost izvajanja zakonskih predpisov glede neposrednih in
posrednih naložb (pooblaščene) investicijske družbe (inve-
sticijske družbe 93. do 99. člen ZISDU oziroma 140. člen za
pooblaščene investicijske družbe),

– spremljanju in izkazovanju plačilne nesposobnosti
(pooblaščene) investicijske družbe,

2. oceno izvajanja internega predpisa o varovanju po-
slovnih skrivnosti s posebnim poudarkom na oceni tehno-
loške opremljenosti informacijskega sistema za podporo de-
lovanja (pooblaščene) investicijske družbe skladno s predpisi.

3. pri prikazu delovanja internih kontrol v zvezi z vred-
nostnimi papirji in investicijskimi kuponi revizor posebej
prikaže razporeditev pristojnosti glede oblikovanja, kontroli-
ranja, pošiljanja in hrambe dokumentov (naročila, obračun,
sporočila ipd.) po posameznih osebah (direktor, zaposleni,
borzni posrednik, zaledna služba, računovodstvo ipd.).

3.4. Način poročanja revizorja
1. Revizor predstavi splošne računovodske in druge po-

litike, računovodske smernice, uporabljene standarde, poja-
snila, ocene in mnenja v obliki besedila. Natančnejše izraču-
ne in ugotovitve glede odstopanja opazovanih elementov od
revizorjevih ugotovitev predstavi v tabelarični obliki, ki je
sestavni del revizorjevega poročila.

2. Revizor mora uporabiti vzorce tabel, ki nazorno izka-
zujejo njegove ugotovitve glede odstopanja izkazovanja vred-
nosti v (pooblaščeni) investicijski družbi glede na revidirane
zneske.

3. Vzorce tabel z navodili za sestavo oblikuje Slovenski
inštitut za revizijo ali sam revizor. Slovenski inštitut za revi-
zijo ali revizor, ki samostojno oblikuje vzorce tabel, mora
predložiti vzorce tabel najkasneje do 1. februarja v potrditev
agenciji, ki jih potrdi sproti za vsako leto.

4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

4.1. Dokler imajo pooblaščene investicijske družbe med
svojimi sredstvi tudi certifikate, je potrebno ločeno revidirati
tudi knjigovodske vrednosti delnic brez upoštevanja certifi-
katov med sredstvi pooblaščene investicijske družbe.

4.2. Revizor revidira za leto 1996, ne glede na drugo
alineo točke 3.1/1 tega sklepa knjigovodsko vrednost delnice
le na štiri datume.

4.3. Poleg dejanskega obračuna provizije za upravljanje
pooblaščene investicijske družbe revizor za leto 1996 pose-
bej ugotovi tudi višino te provizije, in sicer:

1. ob upoštevanju certifikatov v osnovi za obračun provizi-
je za upravljanje za obdobje od 1. 1. do 13. 8. 1996 in brez
upoštevanja certifikatov za obdobje od 23. 7. 1996 do 31. 12.
1996, brez upoštevanja certifikatov v osnovi za obračun provizije
za upravljanje za obdobje od 1. 1. do 13. 8. 1996 in brez upošte-
vanja certifikatov za obdobje od 23. 7. 1996 do 31. 12. 1996.

4.4. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati
prvi odstavek 6. člena sklepa o poročanju in obveščanju
javnosti o poslovanju investicijskih skladov (Uradni list RS,
št. 16/96 in 19/96).

4.5. Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem listu RS in se uporablja že za revidiraje poslovanja
(pooblaščenih) investicijskih družb za leto 1996.

Št. 49/97
Ljubljana, dne 15. januarja 1997.

Predsednik
Strokovnega sveta

agencije za trg vrednostnih
papirjev

dr. Dušan Mramor l. r.

185.

Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list
RS, št. 32/93 in 65/93) in 14. člena statuta Slovenskega
inštituta za revizijo je strokovni svet Slovenskega inštituta za
revizijo na seji 30. decembra 1996 sprejel

S K L E P
o določitvi slovenskega računovodskega standarda 35 –

računovodske rešitve v javnih podjetjih

1

S tem sklepom se določi slovenski računovodski stan-
dard 35 – računovodske rešitve v javnih podjetjih.

Ta standard dopolnjuje že sprejete temeljne in posebne
slovenske računovodske standarde.

2

Slovenski računovodski standard za javna podjetja se
objavi v reviji Revizor – glasilu Slovenskega inštituta za
revizijo – in v posebni brošuri z naslovom slovenski računo-
vodski standard 35, januar 1997, ki jo bo izdal Slovenski
inštitut za revizijo, Ljubljana, Dunajska 106, in založila Zve-
za računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljublja-
na, Dunajska 106.

3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in začne veljati petnajsti dan po objavi. Slovenski računovod-
ski standard za javna podjetja se uporablja od 1. januarja
1997. Javna podjetja se lahko odločijo uskladiti vodenje po-
slovnih knjig s tem standardom pri sestavitvi letnega poročila
za leto 1996.

Ljubljana, dne 30. decembra 1996.

Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo

Marjan Odar l. r.
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186.

Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slo-
venije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje deloda-
jalcev OGISTTA, kot predstavniki delodajalcev in

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija
sindikatov 90 Slovenije, Konfederacija sindikatov Slovenije
PERGAM, Neodvisni sindikati Slovenije, Neodvisnost –
Konfederacija novih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev
bank in hranilnic Slovenije kot predstavniki delojemalcev
sklenejo

A N E K S  K   S P L O Š N I   K O L E K T I V N I
P O G O D B I

za gospodarstvo
(Uradni list RS, št. 39/93, 23/94, 22/95)

1. člen

Prvi odstavek točke D Uvodnih določb splošne kolek-
tivne pogodbe za gospodarstvo se spremeni tako, da glasi:

“Ta pogodba začne veljati 1. 7. 1993 in velja do 31. 3.
1997, oziroma do 31. 5. 1997.”

2. člen

V času pogajanj lahko stranki splošne kolektivne po-
godbe na podlagi skupne ocene pogajanj trajanje splošne
kolektivne pogodbe za gospodarstvo sporazumno podaljšata.

3. člen

V drugih določbah splošna kolektivna pogodba za go-
spodarstvo ostane nespremenjena.

Ta aneks začne veljati z dnem podpisa večine doseda-
njih podpisnikov na strani predstavnikov delodajalcev in na
strani predstavnikov delojemalcev.

Ljubljana, dne 23. decembra 1996.

Gospodarska zbornica Zveza svobodnih
Slovenije sindikatov Slovenije

Predsednik Predsednik
Jožko Čuk l. r. Dušan Semolič l. r.

Obrtna zbornica Konfederacija sindikatov
Slovenije Slovenije PERGAM

Predsednik Dušan Rebolj l. r.
Miha Grah l. r.

Združenje delodajalcev Neodvisni sindikati
Slovenije Slovenije

Podpredsednik Predsednik
Peter Vilhar l. r. Rastko Plohl l. r.

Združenje delodajalcev Neodvisnost – Konfederacija
OGGISTA novih sindikatov Slovenije
Predsednik Predsednik

Dare Stojan l. r. France Tomšič l. r.

187.

Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS,
št. 45/95) objavlja Statistični urad Republike Slovenije

P O R O Č I L O
o gibanju plač za november 1996

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za november 1996 znaša 138.175 SIT in
je za 1,9 odstotka višja kot oktobra 1996.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za november 1996 znaša
127.891 SIT in je za 2,1 odstotka višja kot oktobra 1996.

Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje september–
november 1996 znaša 124.915 SIT.

Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v
gospodarstvu Republike Slovenije za obdobje september–
november 1996 znaša 79.969 SIT.

Indeks povprečne bruto plače na zaposleno osebo v
Republiki Sloveniji za november 1996 na povprečno bruto
plačo na zaposleno osebo v Republiki Sloveniji za obdobje
december 1995–november 1996 znaša 108,5.

Št. 052-35-19/97
Ljubljana, dne 16. januarja 1997.

Namestnica direktorja
Statističnega urada

Republike Slovenije
Irena Križman l. r.

Konfederacija sindikatov
90 Slovenije
Predsednik

Boris Mazalin l. r.

Sindikat delavcev bank
in hranilnic Slovenije

Predsednik
Drago Jurenec l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o regi-
straciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Mini-
strstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register
kolektivnih pogodb z datumom 13. 1. 1997 pod zap. št. 33/3
in št. spisa 121-02-033/94-013.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 265Št. 3 – 24. I. 1997

OBČINE

LJUBLJANA

188.

Na podlagi 1. člena uredbe o načinu oblikovanja cen

storitve oskrbe z zemeljskim plinom po plinovodni mreži

(Uradni list RS, št. 2/97) ter 17. člena statuta Javnega holdin-

ga mestnih javnih podjetij in sklepa 8. seje skupščine Hol-

dinga Mesta Ljubljane, d.o.o., se sprejme

C E N I K
za posamezne tarifne skupine plina

1. člen

V javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljub-

ljana, Verovškova 70, se cene plina oblikujejo tako, da se

povečajo za 1,20 SIT/m3 in znašajo:

Tarifna Cena za plin Osnovna cena
skupina SIT/m3 oz. cena za moč

Mala poraba 87,35

Široka Gospodinjska 35,48 8.831,39

potrošnja tarifa SIT/leto

Centralno 35,48 726,59

ogrevanje SIT/kW, leto

Mala poraba 87,35

Ostala Osnovna 46,62 23.417,45

potrošnja tarifa SIT/leto

Ogrevanje

poslov. 46,62 460,36

prostorov SIT/kW, leto

V cenah ni vračunan veljavni prometni davek.

2. člen

Navedene cene ne vključujejo takse za obremenjevanje

zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št.

68/96).

3. člen

Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati sklep o

oblikovanju cen plina (Uradni list RS, št. 37/95).

4. člen

Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu

RS.

Ljubljana, dne 20. januarja 1997.

Predsednik

skupščine Holding mesta

Ljubljane, d.o.o.

prof. dr. Janez Kranjc l. r.

BOHINJ

189.

Na podlagi 7., 58., 59. in 61. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) prve-
ga in četrtega odstavka 25. člena zakona o prekrških (Uradni
list SRS, št. 25/83, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91,
13/93, 66/93) in 17. člena statuta Občine Radovljica (Uradni
vestnik Gorenjske, št. 20/95) 20. člena statuta Občine Bled
(Uradni list RS, št. 22/95) in 9. člena statuta Občine Bohinj
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 5/95) je Občinski svet občine
Radovljica na 16. seji dne 19. 6. 1996, Občinski svet občine
Bled na 16. seji dne 27. 6. 1996, Občinski svet občine Bohinj
na 18. seji dne 4. 6. 1996 sprejel

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

stavbnega zemljišča

1. člen

V 1. členu se v prvi alinei za besedami Občini Radovlji-
ca doda besedilo: “Občini Bled, Občini Bohinj”.

2. člen

V 4. členu se I. kakovostni skupini območij doda ob-
močje I/7b – vikend naselje Polje. Območje I/2b – Lesce se
razširi tako, da zajema tudi avtocamp Šobec.

V II. kakovostni skupini območij se območje II/30 pre-
imenuje in se glasi II/30 Polje brez vikend naselja Polje.

3. člen

V 7. členu se besedilo za tabelo “Število točk, oprem-
ljenost”, spremeni tako, da se glasi: “Stavbna zemljišča z
manj kot dvema komunalnima objektoma in napravama se
ne točkujejo oziroma se na takih stavbnih zemljiščih ne
pobira nadomestilo.”

4. člen

V 18. členu se v drugi alinei besedilo “skupščina Obči-
ne Radovljica” nadomesti z besedilom “Občinski sveti občin
Radovljica, Bled in Bohinj”.

5. člen

Prvi stavek prvega odstavka 19. člena se črta. Za dru-
gim stavkom se doda naslednje besedilo: “Fizičnim osebam
se odmeri nadomestilo dvakrat letno. Prvi obrok z zapadlost-
jo 30. 4. za tekoče leto se šteje kot akontacija, drugi obrok z
zapadlostjo 30. 9. za tekoče leto se šteje kot obračun po
izdani odločbi”.

6. člen

Besedilo 21. člena se črta in nadomesti z novim, ki se
glasi:

“Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje
pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, če:

– v določenem roku ne prijavi osnove za odmero nado-
mestila, določenem v 17. členu odloka:

– prijavi nepravilne osnove za odmero nadomestila, do-
ločenem v 7. in 17. členu odloka.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 266 Št. 3 – 24. I. 1997

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje od-
govorna oseba pravne osebe in fizična oseba, če stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.”

7. člen

Besedilo druge alinee 23. člena “upravni odbor sklada”
se nadomesti z besedo “župan”.

8. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS za občini Bled in Bohinj ter osmi dan po objavi v
Uradnem vestniku Gorenjske za Občino Radovljica.

Št. 462-1/96
Bohinj, dne 19. junija 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radovljica
Zvone Prezelj l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bled
Franc Pelko l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Bohinj
Jože Cvetek l. r.

BREZOVICA

190.

V skladu z zakonom o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94) in na podlagi zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) in odloka o proračunu Občine
Brezovica za leto 1996 je Občinski svet občine Brezovica na
23. redni seji dne 12. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o proračunu Občine Brezovica

za leto 1996

1. člen

Spremeni se 3. člen odloka o proračunu Občine Brezo-
vica za leto 1996, tako da se glasi:

»Proračun Občine Brezovica za leto 1996 obsega pri-
hodke v višini 437,152.970 SIT in odhodke v višini
437,152.970 SIT.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 64/96
Brezovica, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

191.

Občinski svet občine Brezovica je na  23. redni seji, ki
je bila 12. 12. 1996 sprejel naslednji

S K L E P

Začasno financiranje (od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1997
oziroma do sprejetja proračuna) Občine Brezovica za leto
1997 se financirajo samo najnujnejše obveznosti in sicer
mesečno 1/12 zagotovljene porabe po proračunu Občine Bre-
zovica za leto 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Brezovica

Leopold Pristavec l. r.

CERKNO

192.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS št. 35/85 – prečiščeno besedilo), 3., 23., 30. in 56.
člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94), odločbe ustavnega sodišča (Uradni list
RS, št. 13/95) ter sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka na območju naselja Poljane (Urad-
ni list RS, št. 45/96) in izida referenduma z dne 15. 9. 1996
objavljamo

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka

na območju naselja Poljane

1. člen

V sklepu o uvedbi krajevnega samoprispevka na ob-
močju naselja Poljane (Uradni list RS, št. 71/96) se prvi člen
dopolni, tako da se glasi:

“Za območje dela naselja Poljane in sicer hišne šte-
vilke:

Poljane 15 do vključno hišne številke Poljane 27 se po
odločitvi občanov na referendumu dne 15. 9. 1996 uvede
krajevni samoprispevek v denarju za izvajanje sprejetih pro-
gramov posodobitve krajevne ceste.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se od 1. 12. 1996 dalje.

Poljane, dne 18. oktobra 1996.

Predsednik
sveta KS Cerkno

Janez Rupnik l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM

193.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organi-
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
RS, št. 12/96) in 17. člena statuta Občine Črna na Koroškem
MUV, št. 5/95 je Občinski svet občine Črna na Koroškem na
23. redni seji dne 3. 12. 1996 sprejel
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O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda

osnovna šola Črna na Koroškem

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Črna na Koroškem s sedežem
Center 101 Črna na Koroškem (v nadaljnjem bresedilu: usta-
novitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni
vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Črna (v nadalje-
vanju: zavod).

Glede vprašanj, ki s tem odlokom niso posebej urejena
se uporabljajo določbe zakona.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen

Zavod posluje pod imenom: JVIZ Osnovna šola Črna
na Koroškem.

Sedež zavoda: Center 142, 2393 Črna na Koroškem.
Skrajšano ime zavoda: OŠ Črna na Koroškem.

3. člen

Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgo-
varja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpo-
laga.

4. člen

Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Črna na Ko-
roškem vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v
Mariboru, enota v Mariboru, registrski vložek 316-00 Srg
3722/92.

Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževa-
nja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

5. člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

6. člen

Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, pre-
mera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije,
na zunanjem obodu pa je zapisano: REPUBLIKA SLOVE-
NIJA JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD,
OSNOVNA ŠOLA ČRNA NA KOROŠKEM.

Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, pre-
mera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka
tega člena.

Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda.

7. člen

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način
varovanja in uničenja določi ravnatelj.

8. člen

Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez ome-

jitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov

pomočnik. Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve
odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.

Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

9. člen

Za zavod podpisuje ravnatelj in delavci, ki so poobla-
ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.

10. člen

Šolski okoliš matične osnovne šole obsega: Črna, Ja-
vorje, Ludranski vrh, Bistra, Koprivna, Topla, Podpeca, Žer-
jav, Jazbina.

11. člen

Matična šola ima tudi podružnične šole:
Javorje, Koprivna, Žerjav.
– šolski okoliš podružnične šole Javorje obsega zaselek

Javorje, del Jazbine,
– šolski okoliš podružnične šole Koprivna obsega zase-

lek Koprivna, del Bistre,
– šolski okoliš podružnične šole Žerjav obsega zaselek

Žerjav, del Jazbine.

III. DEJAVNOST ZAVODA

12. člen

Dejavnost zavoda je:
– M/80.103 (102) – osnovnošolsko splošno izobraže-

vanje,
– M/80.4 – izobraževanje odraslih,
– K/74 – računovodske, knjigovodske dejavnosti,
– H/55.51 – storitve menz,
– K/70.20 – dejanje lastnih nepremičnin v najem,
– 0/92.511 – dejavnost knjižnic,
– K/72.60 – druge računalniške dejavnosti.

13. člen

Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spre-
meniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj
ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da
so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti
glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi
predpisani pogoji.

Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in
boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi
prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.

Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki je
vpisana v sodni register.

14. člen

Zavod ima organizirano osnovnošolsko izobraževanje v:
– Podružnična osnovna šola Javorje vpisuje otroke in

izvaja vzgojno-izobraževalno delo od 1. do 8. razreda (kom-
binirani oddelki).

– Podružnični šoli Žerjav in Koprivna od 1. do 4. razre-
da v kombiniranih oddelkih.

V organizaciji šole v Koprivni in Javorju poteka tudi
priprava otrok na šolo (mala šola).

IV. ORGANI ZAVODA

15. člen

Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– svet staršev,
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– strokovni organi.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno

področje, sestavo in način volitev imenovanja določi s pravili.

1. Svet zavoda

16. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstav-
niki staršev.

Svet zavoda šteje enajst članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed

delavcev občinske uprave občinskih organov ter občanov
posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike zaposle-
nih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah,
po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.

Predstavnike staršev pa volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti enakomerno zastopani vsi delavci.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji

predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta za-

voda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev s sveta zavoda je pove-

zan s statutom njihovih otrok v zavodu.

17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi

in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in

izobraževalnim delom v zavodu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih

določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in perio-

dične račune,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in

mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavo-

da in imenuje volilno komisijo,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti

zavoda določene naloge.

a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda

18. člen

Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v
svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestde-
set dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo
najkasneje petnajst dni pred potekom mandata svetu zavoda.

S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan
volitev in število članov sveta, ki se volijo. Sklep o razpisu
volitev se mora javno objaviti v zavodu.

S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisi-
ja, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva
člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma
njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika
delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.

Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.

19. člen

Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima
najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno
pravico in reprezentativni sindikat.

Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo
volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpi-
sa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s
priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih
kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda mo-
rajo imeti pasivno volilno pravico.

20. člen

Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovlje-

na tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za
delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost
predčasnih volitev. Voli se z glasovnicami osebno. Vsak
delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandi-
datov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandi-
datov se voli.

Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred
imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.

Neizpolnjena glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti
volje volilca, je neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica,
če je volilec glasoval več kandidatov kot jih je potrebno
izvoliti.

Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polo-
vica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.

21. člen

Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda,
kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so
tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta
dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti,
ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.

O poteku volitev na voliščih se piše zapisnik, volilna
komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi
v roku pet dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis
volitev.

b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda

22. člen

Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu
zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10%
delavcev zavoda aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo
sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.

Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo
biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.

Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formal-
no pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.

Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v
tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika
delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.

Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če
je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo
aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.

Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delav-
cev v svet zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega
odloka in zakona o volitvah predstavnikov delavcev v svet
zavoda.

23. člen

Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet
zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelova-
nje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zade-
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vah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelo-
vanje delavcev v upravljanju podjetij.

2. Ravnatelj

24. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,
predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgo-

varja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti pravic

in dolžnosti učencev,
– vodi delo učiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učite-

ljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive

in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu

delavcev,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski se-

stanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic

in obveznosti učencev,
– odloča o vzgojnih ukrepih,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski

odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika,
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno

službo in
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi

predpisi.

25. člen

Ravnatelja imenuje svet šole po postopku in pod pogoji
določenimi z zakonom.

3. Pomočnik ravnatelja

26. člen

Zavod ima pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor iz-

polnjuje pogoje določene z zakonom.

4. Drugi organi

27. člen

Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporab-
ljajo določbe zakona.

V. VARSTVO OSEBNIH PRAVIC

28. člen

Ravnatelji in drugi delavci šole morajo varovati listine
in podatke, od katerih pridejo oziroma se z njimi seznanjajo

pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so dolo-
čeni za poslovno tajnost.

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno
tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.

Za poslovno tajnost se štejejo:

– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi
predpisi določeni za tajne,

– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za
poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih
pristojnosti določi za poslovno tajnost,

– podatki in dokumenti, ki jh zavodu zaupno sporoči
pristojni organ ali druga organizacija.

VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO ZAVODA

29. člen

Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo za-
voda.

Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje,
s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarmi ali
drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Viri financiranja:

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in
standardi zagotavljajo:

– sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in
opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stro-
škov iz 81. člena zakona,

– sredstva za prevoze učencev osnovne šole in sredstva
za varstvo vozačev, katerih prebivališče je oddaljeno od
osnovne šole več kot 4 km,

– sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in
opreme,

– sredstva za investicije za osnovne šole.

VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

30. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

31. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter v
drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno norma-
tivo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet zavoda.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi
ureja druge zadeve, če tako določa zakon.

Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne
smejo biti v neskladju s tem odlokom.

32. člen

Spološne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravna-
telj.

Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov
zavoda se določi s pravili zavoda.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju
Občine Črna na Koroškem veljati odlok o ustanovitvi javne-
ga zavoda št. 018-4/91-1/2 z dne 19. 3. 1992 (MUV 7/92).

34. člen

Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za
katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se
opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po po-
stopku, določenim z zakonom.

Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata,
oziroma do konstituiranja novega sveta zavoda v skladu s
tem odlokom, če mu je mandat že potekel.

35. člen

Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je
pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi
organizacijo dela v treh mesecih po veljavnosti tega odloka.

36. člen

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

Št. 06-21/96
Črna na Koroškem, dne 10. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

194.

Na podlagi 37. člena zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94) 12. in 21.
člena statuta Občine Črna na Koroškem (MUV, št. 5/95) 6.
člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) 16. člena
zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in
uredbe o merilih za organiziranje, opremljanje in usposablja-
nje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in po-
moč (Uradni list RS, št. 18/96), je Občinski svet občine Črna
na Koroškem na 23. redni seji dne 3. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja varstvo ljudi, živali, premoženja, kultur-
ne dediščine ter okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami
s ciljem zmanjšanja števila nesreč ter preprečitve oziroma
zmanjšanja števila žrtev in drugih posledic teh nesreč.

Sistem varstva obsega programiranje, načrtovanje, or-
ganiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter de-
javnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Vire in namene financiranja na področju zaščite, reše-
vanja in pomoči podrobneje ureja pravilnik, ki je sestavni
del tega odloka.

II. PRISTOJNOSTI OBČINE

2. člen

Občina Črna na Koroškem (v nadaljnjem besedilu: ob-
čina) ureja in izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi ne-
srečami na svojem območju v skladu z zakonom.

Pristojnosti občine so:
– spremljanje nevarnosti, obveščanje in alarmiranje pre-

bivalstva o pretečih nevarnostih,
– organiziranje in vzdrževanje sredstev za alarmiranje

v skladu z enotnim sistemom zvez,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reše-

vanja,
– organiziranje razvijanje in vodenje osebne in vzajem-

ne zaščite,
– organiziranje in opremljanje organov, enot in služb

civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v
občini,

– zagotavljanje nujnih, sredstev za začasno nastanitev v
primeru naravnih in drugih nesreč,

– izvajanje programov usposabljanja občinskega po-
mena,

– organiziranje in vodenje zaščite, reševanja in pomoči
na območju občine,

– usklajevanje načrtov in drugih priprav za zaščito, re-
ševanje in pomoč s sosednjimi občinami,

– odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč.

3. člen

Občina pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami lahko sodeluje z drugimi občinami ter v
ta namen združuje sredstva in oblikuje skupne službe za
opravljanje skupnih zadev varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami.

4. člen

S tem odlokom se v skladu z enotnimi temelji organiza-
cije in delovanja zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji
za območje občine natančneje določa:

– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štaba, enot
in služb civilne zaščite ter drugih sil in zaščite reševanja (v
nadaljevanju: sile za zaščito in reševanje) ob naravnih in
drugih nesrečah ter v vojni,

– enotnost usmerjanja in vodenja vseh struktur, ki so-
delujejo pri zaščiti in reševanju,

– organizacija odkrivanja, spremljanja in obveščanja o
nevarnosti.

Druge naloge iz področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami se izvajajo na podlagi zakona, enotnih
temeljev in zasnove v sistem zaščite in reševanja v Republiki
Sloveniji ter ustreznih podzakonskih aktov.

III. SILE ZA ZAŠČITO REŠEVANJA

5. člen

Na podlagi ocen ogroženosti se v občini načrtujejo in
izvajajo naslednje naloge zaščite, reševanja in pomoči:

– prva medicinska pomoč,
– pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem,
– gašenje in reševanje ob požarih,
– reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov,
– reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah

ter ekoloških in drugih nesrečah v rekah in potokih,
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– reševanje v gorah,
– reševanje ob velikih prometnih nesrečah,
– izvajanje radiološke, kemične in biološke zaščite ob

uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, ter ne-
srečah z nevarnimi snovmi,

– reševanje ob vojaških napadih in drugih oblikah mno-
žičnega nasilja,

– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

6. člen

Naloge iz prejšnjega člena izvajajo:
– enote civilne zaščite,
– gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije,
– enote, službe in drugi operativni sestavi društev dru-

gih nevladnih organizacij.

7. člen

Civilno zaščito v občini sestavljajo: poveljnik CZ, ob-
činski štab za civilno zaščito, poverjeniki krajevnih in vaš-
kih skupnosti, gospodarskih družbah, zavodih in drugih or-
ganizacijah enote civilne zaščite.

8. člen

Na območju občine se ustanavljajo naslednje enote ci-
vilne zaščite:

– enote za prvo pomoč,
– tehnično reševalne enote,
– enote za radiološko, kemijsko in biološko zaščito,
– službe za podporo.

9. člen

V vseh krajevnih in vaških skupnostih občine se ime-
nuje poverjenike civilne zaščite.

10. člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki
jih določi župan, ustanovijo s sklepom naslednje enote in
službe:

– enoto za prvo pomoč,
– tehnično reševalno enoto,
– imenujejo poveljnike in poverjenike civilne zaščite.

11. člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije po-
leg svojih nalog zaščite, reševanja in pomoči opravljajo te
naloge tudi za občino, če jih v skladu z zakonom za opravlja-
nje nalog zaščite, reševanja in pomoči določi župan s skle-
pom.

12. člen

V občini opravljajo naloge zaščite in reševanja nasled-
nje enote, službe in oprerativni sestavi društev in nevladnih
organizacij:

– PGD Črna na Koroškem,
– postaja Gorske reševalne službe Prevalje, v sestavi

Gorske reševalne službe pri Planinski zvezi Slovenije,
– enote kinologov z reševalnimi psi,
– enote za postavitev zasilnih bivališč (taborniške in

skavtske organizacije),
– veterinarska postaja Prevalje,
– ekipe radioamaterjev, ki delujejo v sklopu službe za

podporo.
Pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči lah-

ko sodelujejo tudi druge prostovoljne organizacije s svojimi
enotami, službami in drugimi operativnimi sestavami, če
ustrezajo kriterijem, predpisom za opravljanje nalog zaščite,
reševanja in pomoči.

13. člen

Operativni sestavi gasilskega društva Črna na Koroš-
kem opravljajo dejavnosti oziroma naloge zaščite in reševa-
nja v skladu z zakonom in uredbo Vlade RS o merilih za
organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito in
reševanje.

14. člen

Opravljanje javne gasilske službe se določi in uredi s
pogodbo. Pristojni organ občine v skladu z zakonom in tem
odlokom določi:

– vsebino,
– obseg,
– način,
– začetek izvajanja javne službe,
– finančna sredstva, potrebna za izvajanje javne službe,
– nadzor nad opravljanjem nalog javne službe.
Na način kot je opisan v prvem odstavku tega člena se

določi opravljanje javne službe tudi za druge naloge zaščite,
reševanja in pomoči v občini, ki se opravljajo kot javna
služba.

IV. OPAZOVANJA IN OBVEŠČANJA

15. člen

Sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja sestav-
ljajo:

– opazovalno omrežje,
– center za obveščanje,
– služba za informacijsko podporo,
– alarmiranje.
Sistem se organizira v skladu z zakonom o varstvu pred

naravnimi in drugimi nesrečami.

16. člen

Naloge opazovanja in obveščanja v občini opravljajo:
– štabi civilne zaščite,
– poveljniki in poverjeniki civilne zaščite,
– poveljniki gasilskih enot in organizacij,
– državni in občinski organi, ki razpolagajo s podatki

pomembnimi za zaščito in reševanje,
– druge organizacije in službe, katerih dejavnost je po-

membna za zaščito in reševanje.

V. UPRAVLJANJE IN VODENJE ZAŠČITE,
REŠEVANJA IN POMOČI

17. člen

Svet občine uporablja sistem zaščite, reševanja in po-
moči v občini. Njene naloge so zlasti:

– sprejemanje programa varstva pred naravnimi in dru-
gimi nesrečami, za obdobje najmanj pet let, katerega sestav-
ni del je tudi program varstva pred požarom,

– sprejemanje letnih načrtov, varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, katerih sestavni del je tudi letni načrt
varstva pred požarom,

– sprejemanje odlokov, pravilnikov in odredb s področ-
ja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katerimi se
določa tudi dejavnost varstva pred požarom, ki se opravlja
kot javna služba,

– zagotavljanje sredstev za financiranje gasilske javne
službe ter drugih nalog varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, v proračunu občine ter odločanje o zagotavljanju
sredstev in drugih vprašanjih odpravljanja posledic naravnih
in drugih nesreč,
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– nadzira uresničevanje programov in načrtov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami ter uporabo sredstev za
ta namen.

18. člen

Zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje posledic
naravnih in drugih nesreč vodi župan.

Njegove naloge so:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi

in drugimi nesrečami,
– sprejme načrte zaščite in reševanja,
– določi izvajalce, javne službe oziroma naloge zaščite,

reševanja in pomoči,
– skrbi za izvajanje ukrepov za preprečitev in zmanjša-

nje posledic naravnih in drugih nesreč,
– zahteva pomoč pri zaščiti in reševanju ter zagotavlja-

nju osnovnih pogojev za življenje,
– vodi zaščito, reševanje in pomoč ter odpravljanje po-

sledic naravnih in drugih nesreč,
– skrbi za obveščanje prebivalcev o nevarnostih, stanju

varstva in sprejetih zaščitnih ukrepih,
– imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine ter

poverjenike za civilno zaščito,
– predlaga razporeditev občanov na dolžnost v civilno

zaščito ter uresničevanje materialnih dolžnosti,
– določi gospodarske družbe, zavode in druge organi-

zacije na območju občine, ki s svojo dejavnostjo, ogrožajo
delavce in okoliško prebivalstvo in morajo izdelati načrte
zaščite in reševanja,

– odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebival-
cev na območju občine, ki je prizadeta z naravno ali drugo
nesrečo,

– odredi, da morajo lastniki ali uporabniki stanovanj-
skih in drugih objektov sprejeti v začasno bivanje evakuira-
ne in ogrožene osebe,

– ugotavlja in razglaša povečano požarno ogroženost
na območju občine ter predpiše posebne ukrepe za varstvo
pred požarom.

19. člen

Operativno in strokovno vodenje civilne zaščite in dru-
gih sil za zaščito, reševanje in pomoč se organizira in izvaja
kot enoten sistem.

Vodenje iz prejšnjega odstavka izvajajo poveljniki ci-
vilne zaščite, štab civilne zaščite, poverjeniki za civilno zaš-
čito in poveljniki oziroma vodje operativnih enot, služb in
drugih oprerativnih sestavov društev ter nevladnih organiza-
cij.

Poveljniki, poverjeniki in vodje enot, ki imajo poobla-
stila za vodenje opravljanje nalog zaščite in reševanja, mora-
jo naloge izvrševati v skladu z zakoni in pravili stroke. Za
svoje delo odgovarjajo nadrejenim oziroma županu.

Poveljnik civilne zaščite lahko za vodenje posameznih
intervencij določi vodjo intervencije.

Pri vodenju intervencije za zaščito, reševanje in pomoč
imata poveljnik civilne zaščite in vodja intervencije posebna
pooblastila.

Uporabo posebnih pooblastil določa zakon in se upo-
rabljajo samo takrat, kadar ni mogoče drugače zavarovati
ljudi in premoženja ter zagotoviti zaščite, reševanja in po-
moči.

20. člen

Občinski štab za civilno zaščito:
– vodi enote, službe in druge sile, ki sodelujejo v zaščiti

in reševanju,
– uveljavlja zaščitne in druge nujne ukrepe ter nadzira

izvajanje,

– odloča o uporabi sil in sredstev,
– usklajuje pomoč in dejavnost za zaščito in reševanje

pri odpravi posledic,
– pripravlja predloge odločitev s področja zaščite, reše-

vanja in pomoči občinskemu svetu in županu.
Delo štaba vodi poveljnik civilne zaščite, v njegovi

odsotnosti pa njegov namestnik. Štab ima določeno število
članov, ki se imenujejo iz vrst strokovnjakov ter predstavni-
kov tistih organov, služb in organizacij, ki sodelujejo pri
zaščiti reševanju in pomoči občini. Člane štaba v imenova-
nje predlaga poveljnik civilne zaščite.

21. člen

Prostovoljce pri opravljanju nalog, vodijo njihovi vod-
je v skladu z odločitvami in usmeritvami poveljnika civilne
zaščite. Njihovo vodenje mora biti podrejeno splošnim nače-
lom upravljanja in vodenja sil za zaščito, reševanje in po-
moč.

Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti ima-
jo pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne zaščite.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

Pristojni organi, organizacije, gospodarske družbe, za-
vodi, ki v občini izvajajo naloge zaščite, reševanja in pomo-
či, morajo v roku 60 dni od sprejema tega odloka zagotoviti
izvajanje določb odloka ter določb zakonov in podzakonskih
aktov, ki so osnova temu odloku.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
organiziranju in ukrepih civilne zaščite v občini Ravne na
Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št. 8/86) za območ-
je Občine Črna na Koroškem.

23. člen

Za neizvajanje določb tega odloka, zakonov in podza-
konskih aktov se uporabljajo kazenske, določbe zakonov s
področja zaščite, reševanja in pomoči, veljavnih na območju
Republike Slovenije.

24. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu RS, uporablja pa se takoj.

Št. 06-19/95
Črna na Koroškem, dne 9. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

195.

Na podlagi 21., 107., 123., 130., 136. člena statuta
Občine Črna na Koroškem (Medobčinski uradni vestnik, št.
5/95) in 1. člena odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami Občine Črna na Koroškem, št.06-19/96 je Občin-
ski svet občine Črna na Koroškem na 23. redni seji dne 3. 12.
1996 sprejel

P R A V I L N I K
o financiranju področja zaščite in reševanja

v Občini Črna na Koroškem
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I. ZAKONODAJA IN VIRI FINANCIRANJA

1. člen

Financiranje področja zaščite in reševanja je temeljno
opredeljeno v treh zakonskih aktih:

– v zakonu o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93),
– v zakonu o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.

71/93),
– v zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-

čami (Uradni list RS, št. 71/93),
– uredba o merilih za organiziranje opremljanje in us-

posabljanje civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje
in pomoč.

V teh treh aktih so podane temeljne usmeritve iz katerih
virov in za katere namene se uporabljajo finančna sredstva,
predvidena za izvajanje preventivnih in operativnih nalog
zaščite in reševanja, ki jih je na svojem območju dolžna
izvajati Občina Črna na Koroškem.

2. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se finan-
cira iz:

– proračuna Republike Slovenje,
– proračuna občine,
– zavarovalnih taks (požarnih ),
– prostovoljnih prispevkov (daril, volil pravnih in fizič-

nih oseb),
– mednarodne pomoči,
– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih orga-

nizacij,
– dohodkov iz lastnih dejavnosti (dohodki, ki jih s svo-

jo dejavnostjo ustvarijo posamezni subjekti, ki so odgovorni
za izvajanje nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesre-
čami).

II. NAMEN IN OBSEG FINANCIRANJA

3. člen

Iz proračuna Republike Slovenije se zagotavljajo sred-
stva; za financiranje upravnih, strokovnih, nadzornih in dru-
gih nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so
v državni pristojnosti in kadar se te naloge zaradi potreb
države prenesejo na občino.

V proračunu Republike Slovenije se zagotavljajo sred-
stva za pomoč:

– pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč,
– da se zagotovi zavarovanje zdravja in življenja ljudi,
– da se zavaruje in zaščiti kulturna dediščina in okolje,
– pri preprečitvi nastajanja nadaljnje škode ter zagotav-

ljanju drugih osnovnih pogojev za življenje z direktnim fi-
nanciranjem iz proračuna Republike Slovenije se na območ-
ju Občine Črna na Koroškem zagotavlja izvajanje:

– zaščite in reševanja ob nesrečah na cestah in ob nesre-
čah z nevarnimi snovmi,

– reševanje iz globin in višin in reševanje v planinskem
in gorskem svetu.

Naloge iz druge alinee tretjega odstavka 3. člena oprav-
lja Gorska reševalna služba Prevalje, registrirana pri Planin-
ski zvezi Slovenije.

4. člen

Občina Črna na Koroškem v svojem proračunu zago-
tavlja sredstva za financiranje svojih nalog varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami v skladu z merili javne porabe
tako kot za druga področja. V skladu z zakonodajo občina v
okviru proračuna ustanovi občinski sklad za zaščito in reše-

vanje, v katerem se zbirajo prispevki za investicije (zlasti na
področju požarnega varstva).

5. člen

Kadar občina na podlagi predpisanih pogojev določi
enote službe in druge operativne sestave društev in nevlad-
nih organizacij za opravljanje nalog oziroma javne službe s
področja zaščite in reševanja ter pomoči jim poleg vsebine
obsega in načina opravljanja nalog določi in opredeli:

– finančna sredstva, ki jih zagotavlja občina ali država
za opravljanje nalog javne službe,

– finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravi-
ce v primeru poškodb pri opravljanju nalog in različnih
boleznih, ki so posledica opravljanja teh nalog,

– sredstva za nadomestilo plač, ki jih delodajalci izpla-
čujejo v breme občine za čas trajanja intervencije ali uspo-
sabljanja udeležencev kot prostovoljcev,

– nadzor nad uporabo sredstev za opravljenje nalog
oziroma javne službe.

1. Financiranje gasilstva oziroma gasilske javne službe

6. člen

Občina Črna na Koroškem v skladu s svojimi pristoj-
nostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje
gasilstva. V občinskem proračunu se zagotavljajo sredstva za:

– redno delovanje gasilskih enot,
– gasilsko zaščito in reševalno opremo,
– opremo za opazovanje, obveščanje in alarmiranje,
– vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opre-

me,
– izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadni-

kov gasilskih enot,
– gradnjo ter vzdrževanje objektov in prostorov za de-

lovanje gasilstva,
– povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju

nalog gasilstva,
– povračilo škode, povzročene tretjim osebam zaradi

opravljanja interventnih nalog gasilstva,
– opravljanje drugih dejavnosti gasilskih organizacij,
– nadomestila, stroške, prispevke in zavarovalnine v

skladu s 25., 26. in 27. členom zakona o gasilstvu (Uradni
list RS, št. 71/93),

– vzgojo in usposabljanje gasilske mladine v gasilskih
organizacijah, znotraj katerih so organizirane in določene
operativne enote za opravljanje gasilske javne službe,

– druge dejavnosti gasilskega društva, ki so potrebne za
opravljanje javne službe.

7. člen

Finančna sredstva iz občinskega proračuna se razpore-
dijo in zagotavljajo na podlagi predhodno izdelanih večlet-
nih in letnih načrtov varstva pred požarom in na podlagi le-
teh izdelanih programov posameznih organizacij, ki
opravljajo gasilsko javno službo.

Višina sredstev naj ne presega meril, ki jih določi pri-
stojno ministrstvo.

8. člen

Gasilska organizacija (društvo) lahko iz dodeljenih sred-
stev občinskega proračuna izdvaja del sredstev in jih nameni
za delovanje gasilske zveze.

Gasilsko zvezo Slovenije oziroma njeno podorganizira-
nost v okviru svojih pristojnosti financira država.

Kadar občina pooblasti gasilsko zvezo za opravljanje
določenih nalog strokovne in tehnične narave, se določijo
tudi dejanski stroški teh nalog. Dejanske stroške občina na-
domesti iz proračunske postavke – požarna varnost.
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2. Financiranje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
kadar te izvajajo gospodarske družbe, zavodi in druge

organizacije, ki imajo sedež oziroma izvajajo svojo
dejavnost na območju občine

9. člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije so
dolžne zagotoviti pogoje možnosti in sredstva za izvajanje
ukrepov vzajemne pomoči in zaščite svojih delavcev.

10. člen

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki v
delovnem procesu uporabljajo, proizvajajo, prevažajo ali
skladiščijo nevarne snovi, nafto in njene derivate ter energet-
ske pline in opravljajo dejavnosti ali upravljajo s sredstvi za
delo, ki predstavljajo nevarnost za nastanek nasreče, morajo
na lastne stroške:

– vzpostaviti in vzdrževati pripravljenost za ukrepanje,

– organizirati potrebne sile za reševanje in pomoč,

– zagotoviti obveščanje in alarmiranje delavcev in oko-
liškega prebivalstva o nevarnostih,

– sofinancirati sorazmerni del priprav občine glede na
obseg in stopnjo ogroženosti, ki jo povzroča njihova dejav-
nost.

11. člen

Občina ali država zagotovi gospodarskim družbam za-
vodom in drugim organizacijam, ki jih določi za opravljanje
javne službe, nadomestilo dejanskih stroškov, kadar ti prese-
gajo njihovo redno dejavnost.

3. Financiranje gradnje zaklonišč oziroma objektov
za zaklanjanje

12. člen

Gradnja javnih zaklonišč se financira iz proračuna ob-
čine. Za pospeševanje gradnje zaklonišč lahko država na
podlagi prošenj občine prevzame garancijo in določi sub-
vencije. O posamezni garanciji in odobritvi oziroma dodeli-
tvi subvencij odloča pristojni minister.

III. ODGOVORNOST LASTNIKOV IN UPORABNIKOV

13. člen

Lastniki in uporabniki stanovanskih in drugih stavb in
lastniki ter uporabniki kulturne dediščine na območju Obči-
ne Črna na Koroškem so odgovorni za izvajanje predpisanih
zaščitnih ukrepov in za zagotovitev sredstev za zaščito, reše-
vanje in pomoč.

IV. POKRIVANJE STROŠKOV POVZROČITVE
OGROŽENOSTI

14. člen

Fizična ali pravna oseba, ki je namenoma ali iz velike
malomarnosti na območju Občine Črna na Koroškem po-
vzročila ogroženost, zaradi katere so nastali stroški nujnega
ukrepanja, oziroma povzročila nesrečo, mora pokriti oziro-
ma nadomestiti:

– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
Če je kršiteljev več in se ne da ugotoviti posameznega

deleža povzročitelja krijejo stroške solidarno.

V. IZVAJANJE PRAVILNIKA

15. člen

Ta pravilnik izvajajo:
– občinski svet,
– odbor za zaščito in reševanje,
– župan, občinska uprava,
– nadzorni odbor.

16. člen

Občinski svet v okviru proračunskih sredstev vsako
leto določi višino posameznih postavk iz namena zaščite in
reševanja v skladu z merili javne porabe. Sredstva, zbrana
izven meril javne porabe, se vodijo in zbirajo pod postavko –
investicije na področju zaščite in reševanja.

Odbor za zaščito in reševanje v skladu s svojimi pristoj-
nostmi določi in izdela finančne načrte posameznih porabni-
kov za tekoče proračunsko leto, spremlja višino in namen-
skost porabe določenih sredstev za posamezne namene.
Župan in občinska uprava skrbita za izvajanje financiranja in
za nadzor nad izvajanjem financiranja pri končnih porabni-
kih v skladu z občinskimi predpisi.

Nadzorni odbor kot organ občine, samostojno opravlja
naslednje naloge:

– nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev

občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.

17. člen

Pravilnik so dolžni spoštovati in izvajati vsi v pravilni-
ku našteti subjekti in ki opravljajo na območju Občine Črna
na Koroškem dejavnost zaščite in reševanja.

Pravilnik začne veljati z dnem, ko začne veljati odlok o
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, na območju
Občine Črna na Koroškem.

Št. 06-20/96
Črna na Koroškem, dne 9. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Črna na Koroškem
Milan Savelli l. r.

GROSUPLJE

196.

Na podlagi 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95) in
18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS,
št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 22. seji, dne
18. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih
prostorskih aktov s prostorskimi sestavinami

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje
za obdobje od leta 1996 do 2000

1. člen

S tem odlokom Občina Grosuplje ugotavlja, kateri za-
zidalni načrti, ureditveni načrti in drugi prostorsko izvedbeni
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akti so v nasprotju z dolgoročnim in srednjeročnim planom
Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000 in se zato ne more-
jo izvajati.

2. člen

Z dolgoročnim in srednjeročnim planom občine Gro-
suplje za obdobje 1996–2000 niso usklajeni zazidalni načrti:

– za območje Preska – Dvori v Grosupljem, druga faza
(Uradni list SRS, št. 27/84),

– za območje Ob Grosupeljščici (Uradni list SRS, št.
15/80, 41/82 in 27/84),

– za območje Jerova vas v Grosupljem (Uradni list
SRS, št. 15/73, 19/82 in 20/83),

– za območje S-4 severnega dela Adamičeve ceste v
Grosupljem (Uradni list SRS, št. 15/73, 20/83),

– za območje Mrzle njive v Grosupljem (Uradni list
SRS, št. 44/71 in 22/78),

– za obrtno cono O-2 Grosuplje (Uradni list SRS, št.
41/82, 2/84 in 17/87,

– za zazidalni otok P-2 Šmarje-Sap (Uradni list SRS, št.
1/80 in 19/82),

– za območje zazidalnega načrta Turistično oskrboval-
ni center (Uradni list RS, št. 4/91).

3. člen

S spremembo in dopolnitvijo prostorskih sestavin dol-
goročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje za ob-
dobje 1996–2000 so usklajeni prostorsko izvedbeni akti iz-
vajajo na način v obsegu, kot so bili sprejeti:

– za območje zazidalnega načrta Obrtna cona Brezje
(Uradni list SRS, št. 9/88),

– za območje zazidalnega načrta Eurotrans (Uradni list
RS, št. 76/94),

– za območje ureditvenega načrta pokopališče v Gro-
supljem (Uradni list SRS, št. 9/88 in Uradni list RS, št.
56/96),

– za območje ureditvenega načrta peskokopa Šmarje
Sap (Uradni list SRS, št. 1/89),

– za območje ureditvenega načrta zadrževalnik Veliki
Potok (Uradni list SRS, št. 8/91),

– za območje ureditvenega načrta deponije komunalnih
odpadkov Stehan (Uradni list RS, št. 34/92),

– za območje ureditvenega načrta kamnoloma Pleše
(Uradni list RS, št. 78/94),

– za območje prostorsko ureditvenih pogojev za uredi-
tvena območja planskih celot Grosuplje – Šmarje-Sap, Viš-
nja Gora, ... (Uradni list SRS, št. 24/87).

4. člen

Urbanistični red Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št.
44/82) se do sprejetja prostorskih ureditvenih pogojev lahko
izvaja v naseljih in območjih, kot je opredeljeno v prostor-
skih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Obči-
ne Grosuplje za obdobje 1996–2000. Prostorsko ureditveni
pogoji za ureditvena območja planskih celot Grosuplje –
Šmarje-Sap (Uradni list SRS, št. 24/87) se do sprejetja novih
prostorsko ureditvenih pogojev lahko izvaja kolikor ni v
nasprotju s prostorskimi sestavinami dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000
tudi za območja iz 2. člena tega odloka.

5. člen

Območja, ki so z zazidalnimi načrti že realizirana, se
bodo urejala po določilih prostorskih ureditvenih pogojev.

6. člen

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

Št. 352-36/96
Grosuplje, dne 18. decembra 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

197.

Na podlagi 30., 40. in 43. člena zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS,
št. 71/93), 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju
prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), na
podlagi 2. in 5. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 57/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95), na
podlagi uredbe o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo
degradiranega prostora Občine Grosuplje (Uradni list RS, št.
62/94) in 18. ter 84. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 22.
seji dne 18. decembra 1996 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin

dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Grosuplje

1. člen

Spremenijo in dopolnijo se: dolgoročni plan občine
Grosuplje za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/86,
18/88 in 16/90), družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje
1990–2000 (Uradni list SRS, št. 36/86, 9/87, 18/88, 29/90 in
Uradni list RS, št. 34/92, 38/92) in prostorske sestavine
dolgoročnega in družbenega plana Občine Grosuplje (Urad-
ni list RS, 3/93, 17/94 in 78/94).

Spremembe in dopolnitve izhajajo iz zmanjšanja obse-
ga Občine Grosuplje, iz sprememb strategije razvoja področ-
ja nove občine, iz potrebe po preverbi dosedanjih temeljev
razvoja in zaradi pritiska prebivalcev po novih prostorih za
gradnjo.

2. člen

Prostorske sestavine dolgoročnega plana in družbenega
plana Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000 se preimenu-
jejo v prostorske sestavine dolgoročneega in srednjeročnega
plana Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000.

3. člen

Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Grosuplje sestavljajo pisni del in kartografski
del v merilih 1 : 5000, 1 : 25000, 1 : 50000 in 1 : 100000.
Kartografski del odloka je na vpogled na sedežu Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, na uradu za prostor in na upravni
enoti Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.

4. člen

Dolgoročni plan Občine Grosuplje se spremeni in do-
polni tako, da glasi:

Dolgoročni plan
1. usmeritve, zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.1. usmeritve razvoja v prostoru



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 276 Št. 3 – 24. I. 1997

1.1.1. usmeritve razvoja poselitve in organizacije de-
javnosti v prostoru (kartografski del plana, karte 1, 2, 8, 9)

Osnovni pogoj za skladnejši socio-gospodarski razvoj
v prostoru je izoblikovati in izvajati strategijo razvoja pose-
litve, ki bo omogočala na eni strani učinkovito in ekonom-
sko opravičeno omrežje naselij, humanejše pogoje življenja
v mestnih naseljih in na podeželju, nemoten razvoj in smotr-
no organizacijo vseh dejavnosti v prostoru, na drugi strani pa
racionalno rabo neobnovljivih naravnih virov, izboljšanje in
varovanje okolja, ter naravnih in ustvarjenih vrednot.

Za zagotovitev skladnega dolgoročnega razvoja poseli-
tve in celovitega razvoja v prostoru moramo upoštevati pred-
vsem naslednje usmeritve:

– naselje Grosuplje je potrebno razvijati kot izrazito
centralno naselje mestnega tipa, smeri širitve pa so: gospo-
darstvo proti potoku Bičje, stanovanjske cone pa proti Jerovi
vasi in avtocesti na severu in proti Spodnjim Brvacam in
Cikavi na severo-zahodu,

– gospodarski razvoj in raba prostora sta tesno poveza-
ni z usmerjanjem poselitve, gradnjo infrastrukture, razvoja
družbenih dejavnosti in medobčinskim povezovanjem raz-
voja. Stanovanjska graditev bo skladna z razvojem delovnih
mest in naložbam v gospodarsko in družbeno infrastrukturo.
Trend stihijskega naseljevanja bomo ustavili z doslednim
izvajanjem urbanistične, zemljiške in komunalne politike,

– boljšo oskrbo v vseh območjih je pri sedanji razpršeni
poselitvi mogoče zagotoviti z nadaljnjo krepitvijo izbranih
lokalnih centrov, ki morajo biti predvsem dobro dostopni
gravitacijskemu zaledju in nuditi ustrezno dnevno oskrbo
temu zaledju; odpiranje novih delovnih mest v teh centrih
pogojuje tudi delno priseljevanje prebivalcev, kar dodatno
krepi razvoj naselja in ustvarja pogoje za večjo koncentraci-
jo oskrbnih dejavnosti,

– pomembna je racionalna mreža lokalnih centrov, ki
zahtevajo vsaj 1.500 prebivalcev gravitacijskega zaledja za
organizacijo primerne oskrbe. Specializirane oskrbne dejav-
nosti moramo usmerjati v Grosuplje, Šmarje-Sap – centre
višje stopnje, kjer je glede na dostopnost in zaledje mogoče
zagotoviti “ekonomske pragove” za njihov razvoj,

– učinkovito komunalno in stanovanjsko gospodarstvo
bo mogoče zagotoviti z večjo koncentracijo dejavnosti in z
organiziranim urejanjem tistih naselij ali njihovih delov, ki
so vsaj delno komunalno že opremljena, ali pa imajo vse-
stranske dolgoročne razvojne možnosti, tako da je upraviče-
no usmerjati v njihovo urejanje tudi večje začetne investi-
cije,

– zahtevna priprava stavbnih zemljišč, visoka cena ko-
munalne in energetske oskrbe, sedanja in bodoča delovna
mesta ter prometne povezave pogojujejo koncentracijo in
širitev poselitve v osrednjem urbaniziranem območju občine
in izbranih lokalnih centrih.

Intenzivnejši razvoj v občini je mogoč le pod pogojem,
da se na podlagi vsestransko preverjenih prostorskih možno-
sti in omejitev pravočasno izdela vsa potrebna dokumentaci-
ja, da se zagotovi komunalna in prometna infrastruktura ter
da graditelji upoštevajo veljavno dokumentacijo.

Strateško je potrebno vzpostaviti izrazit upravni, kul-
turni gospodarski in potrošniški center Občine Grosuplje.

Smiselno je usmerjati tudi nekoliko hitrejši razvoj lo-
kalnih centralnih naselij – centrov krajevnih skupnosti, ven-
dar v mejah prostorskih možnosti, ki so v večini naselij
omejene.

Za vsa ta naselja bomo morali s prostorskimi izvedbeni-
mi akti prednostno določiti površine za stanovanjsko gospo-
darsko in družbeno graditev, sicer se bo nadaljevala neorga-
nizirana rast naselij.

Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli le z zavestnimi ukrepi kot so dobra prometna pove-
zanost, možnosti zaposlitve za kmete – delavce v bližini
doma, zagotovitev osnovnega komunalnega standarda in os-
novne oskrbe, stimuliranje in usmerjanje razvoja primarnih
dejavnosti, možnosti načrtovane novogradnje stanovanjskih
in gospodarskih objektov.

Varovanje vodnih virov, kot prednostna naloga sklad-
nega dolgoročnega razvoja, zahteva dosledno upoštevanje
režimov varstvenih območij vodnih virov, kakor tudi, glede
na kraški teren, stalno spremljanje možnih vplivov iz širšega
območja.

Sistematično urejanje odvajanja in čiščenja odpadnih
voda ter preprečevanje onesnaženja vodnih virov z drugimi
posegi v prostor, je prvi temeljni pogoj in naloga za ustvarja-
nje zdravih bivalnih pogojev v občini, drugi pa je skrb za
čistost okolja in sistematično reševanje problema odpadkov.

S primerno razmestitvijo in izvorom proizvodnih ter
drugih dejavnosti v prostoru bomo varovali okolje in posto-
poma izboljšali negativne vplive dosedanjega razvoja: one-
snaženje vode, zraka, tal, hrup, neprimerna preobrazba kme-
tijskih in gozdnih površin, degradirana območja in neustrezna
urbanizacija.

Naravno in kulturno dediščino bomo ohranili le s pra-
vočasnim vrednotenjem te dediščine in uskladitvijo z razvo-
jem drugih dejavnosti, predvsem pa z zagotovitvijo progra-
ma vključevanja naravne in kulturne dediščine v družbeno in
gospodarsko življenje.

Pri usmerjanju razvoja poselitve bomo morali doseči
kvalitativni premik v procesu urbanizacije in nasploh v
omrežju naselij. Ta bi se moral odraziti tako v razmestitvi
dejavnosti po naseljih, v fizičnih prostorskih strukturah na-
selij, v komunalni in energetski oskrbi, v prometnih poveza-
vah med naselji in v naseljih, kakor tudi v socio-ekonomskih
dejavnikih ter v načinu usmerjanja in usklajevanja razvoja v
prostoru.

Ob upoštevanju navedenih temeljnih usmeritev za raz-
voj bodoče poselitve lahko pričakujemo naslednje gibanje
prebivalcev do leta 2000:

– v urbanizirano območje Grosupljega se poleg narav-
ne rasti širšega območja občine priseljujejo tudi prebivalci iz
regije (2.200–2.700 več prebivalcev v primerjavi z letom
1981),

– v ostalih območjih občine se odseljevanje prebival-
cev ustavlja. Ob ustreznih izboljšavah življenjskih pogojev
je realno pričakovati rast prebivalstva predvsem v lokalnih
centralnih naseljih (centri KS).

1.1.2. usmeritve za varstvo in razvoj naravne in kul-
turne dediščine (kartografski del plana, karti 7, 9)

Na podlagi doslej evidentirane naravne in kulturne de-
diščine ter nadaljnjih raziskav, odkritij in dognanj bomo
pripravili strokovne podlage za pripravo odlokov o razglasi-
tvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov ter us-
trezne režime za varovanje in razvoj ostale dediščine. Loka-
cije najpomembnejše naravne in kulturne dediščine bomo
opremili tako, da bo dostopna in predstavljena širši javnosti.
O najpomembnejši dediščini bomo pripravili tiskano gra-
divo.

Evidenca naravne in kulturne dediščine v Občini Gro-
suplje ter usmeritve za njeno varstvo in vzdrževanje so opre-
deljene v gradivu “Strokovne osnove za varstvo naravne in
kulturne dediščine za prostorsko ureditvene pogoje za ob-
močje Občine Grosuplje” (LRZVNKD, maj 1993 in april
1995), ki je sestavni del strokovnih podlag dolgoročnega
plana.

Omenjene strokovne osnove imajo varovalni značaj in
opredeljujejo omejitve, zato je pri posameznih načrtovanih
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posegih v prostor potrebno pravočasno vključiti LRZVNKD
kot pristojno strokovno službo.

V gradivu “Smernice za varstvo naravne in kulturne
dediščine v Občini Grosuplje” (LRZVNKD, maj 1983), ki je
sestavni del strokovnih podlag dolgoročnega plana Občine
Grosuplje je pregled objektov in območij naravne in kultur-
ne dediščine, katera bo zaradi vrednosti in pomena Občinski
svet občine Grosuplje razglasil za naravne znamenitosti ozi-
roma za kulturne spomenike.

Dodatno bomo proučili pomembnost tudi ostale kultur-
ne dediščine v občini.

1.2. zasnova in strategija razvoja v prostoru
1.2.1. globalna zasnova poselitve in organizacije de-

javnosti v prostoru (kartografski del plana karte 1, 2, 9)
Dolgoročna zasnova organizacije dejavnosti v prostoru

Občine Grosuplje temelji tako na specifičnih geografsko-
prostorskih in ekoloških pogojih, kakor tudi na ekonomskih
in socialnih okvirih razvoja, ki pogojujejo uresničevanje
sprejetih ciljev dolgoročnega razvoja.

Po primernosti prostora za prednostni razvoj primarnih
dejavnosti bomo le-te organizirali po naslednjih specifičnih
območjih:

Severni pas dolomitnega hribovja bo prednostno name-
njen varstvu vodnih virov. Organizacija ostalih dejavnosti
(gozdarstvo, kmetijstvo in črpanje kamnitih agregatov) mora
biti podrejeno varstvenim režimom.

Ravninski osrednji deli občine so prednostno namenje-
ni razvoju kmetijstva; posebna pozornost v teh območjih
velja varovanju kmetijske zemlje pred spremembo namem-
bnosti oziroma pravočasni uskladitvi dolgoročnih razvojnih
potreb naselij v teh območjih z interesi kmetijstva.

Z melioracijami in boljšo organizacijo kmetijstva (pro-
grami, kmetijsko predelovalna podjetja, zadruga, kmetijsko
svetovalna služba) bomo usmerjali naravno uravnotežen raz-
voj kmetijstva tudi v hribovitem delu tega območja. Pred
izdelavo prostorske dokumentacije je za melioracijske pose-
ge potrebno pridobiti strokovne smernice pristojne varstvene
službe.

Organizacija ostalih dejavnosti, stanovanjske graditve,
gradnje infrastrukturnega omrežja, finančnih in drugih de-
javnosti je vezana predvsem na omrežje naselij, gospodar-
skih območij in njihove medsebojne povezave.

Sekundarne gospodarske dejavnosti (industrija, promet,
gradbeništvo) se bodo razvijala na obstoječih lokacijah tako,
da bodo racionalno izrabile razpoložljivi prostor. Nove inve-
sticije bodo možne tudi na lokaciji “Gospodarska cona Gro-
suplje”, vendar le v okviru organizirane gradnje po sprejetih
zazidalnih načrtih. Za nove ali razširjene sekundarne gospo-
darske dejavnosti bo potrebna pozitivna ocena presoje vpli-
vov na okolje.

Razvoj terciarnih dejavnosti (obrt, storitve, trgovina,
turizem) bo najbolj liberalen. Obrtne delavnice se bodo gra-
dile ob stanovanjskih objektih z dovolj velikimi funkcional-
nimi površinami in že zgrajeno infrastrukturo ter v obrtnih in
stanovanjsko obrtnih conah po sprejetih prostorskih izved-
benih načrtih. Objekti za storitve in trgovino bodo kot po-
slovni centri, novogradnje ali adaptacije obstoječih poslov-
nih ali stanovanjskih zgradb zgrajeni v strnjenih naseljih –
predvsem njihovih centrih. Večja skladišča bodo locirana v
Gospodarski coni Grosuplje. Turistična dejavnost bo omo-
gočena v centralnih naseljih, v turizem usmerjenih kmetijah
in ob atraktivnih ter površinah naravne in kulturne dediščine.

Kvartarne dejavnosti (upravne službe, družbene dejav-
nosti) bodo organizirane v trikotniku Adamičeva, Taborska
in Kolodvorska cesta v Grosupljem in na obstoječih lokaci-
jah. Novi lokaciji sta še “Brinje” v Grosupljem in “Dolina” v
Št. Juriju.

1.2.2. zasnova omrežja naselij in organizacije dejavnosti
v naseljih (kartografski del plana, karte 1, 2, 9)

Osnovni cilj dolgoročne zasnove in hierarhije omrežja
naselij je optimalna povezava naselij z različnimi funkcijami
in zadovoljevanje skupnih potreb, racionalna organizacija
dejavnosti v prostoru in najprimernejša raba površin.

Planska tipologija naselij

Izhodišče za zasnovo omrežja naselij je planska tipolo-
gija naselij, ki izhaja iz analize stanja in razvojnih možnosti
vsakega posameznega naselja.

Opredelitev gravitacijskih območij je dodatno izhodiš-
če za določitev hierarhije občinskih centrov.

Dolgoročno bomo v občini razvijali naslednje tipe na-
selij:

– ruralna naselja (tip A),
– prevladujoča ruralna naselja (tip B),

– ruralno urbana naselja (tip C),
– prevladujoča urbana naselja (tip D),
– urbana naselja (tip E).

Zasnova omrežja centralnih naselij
Za zagotovitev družbeno in gospodarsko smotrne pro-

storske organizacije proizvodnje, storitev, oskrbe, bivanja in
drugih dejavnosti ter za zagotovitev ustrezne stopnje družbe-
nega standarda v vseh območjih občine, bomo razvijali na-
slednja naselja kot pomembnejše nosilce nadaljnjega druž-
benega in gospodarskega razvoja:

1. Center občinskega pomena
Grosuplje (tip DE) se bo razvilo v središče občinskega

pomena IV. stopnje z gravitacijskim potencialom do 30.000
prebivalcev. V strnjeni naselbinski aglomeraciji bo do leta
2000 živelo do 7.000 prebivalcev; približno enako bi moralo
biti tudi število delovnih mest.

2. Občinska lokalna središča
Prostorske omejitve razvoja ne pogojujejo bistvene de-

mografske rasti teh naselij zaradi dobre dostopnosti do zapo-
slitvenih središče se bo tudi rast delovnih mest omejila pred-
vsem na širitev sedanjih podjetij in obratovalnic, možne pa
so nove lokacije predvsem za prostorsko manj zahtevne pro-
izvodne dejavnosti.

Naselje Šmarje-Sap (tip CD) se bo razvijal kot lokalno
središče (centri I. stopnje) za zaledje do 3000 prebivalcev.
To je tradicionalno občinsko kulturno – zgodovinsko središ-
če, ki že dosega stopnjo pretežno urbanih naselij in potrebno
stopnjo centralnosti. Poudarek razvoja bo na vsebinskem in
kvalitativnem dopolnjevanju sedanjih funkcij.

3. Krajevna lokalna središča
Naselja Račna (tip BC), Žalna (tip C1), Št. Jurij – Mala

vas (tip BC), Polica (tip BC), se bodo razvijala v lokalna
središča (subcentralne vasi) z gravitacijskim zaledjem do
1500 prebivalcev.

Vsa navedena naselja s sedanjo opremljenostjo še ne
dosegajo stopnje centralnosti, v katero so razvrščena. Načrt-
no moramo usmerjati nove dejavnosti v tista naselja, ki
kažejo največji primanjkljaj, oziroma kjer je treba s podobni-
mi ukrepi spodbujati poselitev.

Vsa naselja imajo možnost zmerne demografske rasti in
lociranja novih zaposlitvenih zmogljivosti (drobno gospo-
darstvo) za lokalno zaledje polkmečkega prebivalstva.

4. Mikrolokalna središča
– Naselja Ilova gora (tip A), Luče (tip B), Škocjan (tip

A), Sp. Slivnica (tip BC), Ponova vas (tip C2), Stara vas (tip
B), Mlačevo (tip B) so delno ruralni centri, ki zaradi bližine
močnejših središč izgubljajo svojo prvotno funkcijo, zadrži-
jo pa posamezne dejavnosti (Mlačevo, Slivnica, Stara vas),
delno pa so to središča, ki zaradi oddaljenosti od centrov
višje stopnje potrebujejo vsaj osnovno oskrbo.
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Ta naselja bi morala glede na oddaljenost od centrov
višje stopnje imeti funkcijo lokalnega centra-subcentralne
vasi, vendar gravitacijsko zaledje ne predstavlja zadostne
osnove za organizacijo potrebnih dejavnosti.

V teh naseljih moramo prednostno stimulirati razvoj
osnovne oskrbe in lokacije za obrtnike.

1.2.3. zasnova namenske rabe prostora in preobrazba
prostora (kartografski del plana karti 2,9; kartografski del
UZ – karta 1)

Zasnova namenske rabe je prikazana na kartografskih
prilogah v merilu 1:25.000, za območje Šmarje – Grosuplje
pa je izdelana urbanistična zasnova v merilu 1:5000.

V dokumentaciji, ki je sestavni del dolgoročnega plana,
so v merilu 1:5000 prikazane nekatere podrobnejše razmeji-
tve, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskih
izvedbenih aktov:

– trajno varovana kmetijska zemljišča (1. območje kme-
tijskih zemljišč),

– varovana območja, za katera so sprejeti odloki,
– varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom,

varstvena območja vodnih virov, varstvena območja narav-
nih znamenitosti in kulturnih spomenikov,

– ureditvena območja naselij,
– trase in varstvena območja infrastrukturnih objektov

in naprav in površine za vse ostale ureditve in posege izven
naselij, ki so že podrobneje preverjeni v prostoru.

Evidenca se tekoče dopolnjuje z novimi podatki.
V obdobju do leta 2000 se glede na predvidene posege

v prostor ne bo bistveno spremenilo razmerje med gozdnimi,
kmetijskimi, stavbnimi in nerodovitnimi površinami:

– Za planirani dolgoročni razvoj poselitve (naselja in
infrastruktura) bo potrebno urediti novih 80–100 ha stavbnih
zemljišč. Del teh površin je mogoče pridobiti s prenovo in
racionalnejšo ureditvijo sedanjih površin naselij.

– Pomembnejši posegi na kmetijska in gozdna zemlji-
šča je pridobivanje kamnitih agregatov – skupaj približno
20 ha.

– Manjši obseg preobrazbe kmetijskih in gozdnih zem-
ljišč od sedaj planiranega bo na račun gradnje počitniških
naselij. V veljavnih prostorsko izvedbenih aktih je vključno
z že zazidanimi predvideno 207 ha površin za gradnjo teh
naselij. Površine se ne bodo širile zaradi varstva vodnih
virov ter varstva naravne in kulturne dediščine.

– Za agro-operacije so določene obsežne površine v
občini: približno 270 ha površin je predvidenih za hidrome-
lioracije, dodatnih 1100 ha pa za agromelioracije.

– OS Grosuplje bo z odlokom opredelil režim za skup-
no približno 3500 ha površin varstvenih območij vodnih
virov, od tega 50 ha najožja območja, 500 in 2950 širša
varstvena območja, kar bo vplivalo tako na zmanjšan obseg
posegov v ta prostor, kakor tudi na način primarne rabe
prostora.

– OS Grosuplje bo z odloki opredelil površine in režim
v območjih varstva naravnih znamenitosti in kulturnih spo-
menikov. Na okvirno 150 ha kmetijskih in gozdnih površin
bo potrebno upoštevati omejitve pri rabi in preobrazbi pro-
stora.

– OS Grosuplje bo z odloki opredelil območja varoval-
nih gozdov in gozdov s posebnim namenom. Na okvirno
100 ha gozdnih površin bo potrebno upoštevati omejitve pri
gospodarjenju z gozdovi (v teh površinah so zajeti tudi goz-
dovi v območjih varstva naravnih znamenitosti in kulturnih
spomenikov) ter začetih degradacij.

– Za zagotovitev gradnje in obratovanja elektro-preno-
snega omrežja bo na približno 50 ha (od tega 20 ha gozdnih
površin) potrebno upoštevati omejitve pri rabi prostora.

Za zagotovitev smotrne namenske rabe in preobrazbe
prostora moramo upoštevati naslednje usmeritve in naloge:

– Pri urejanju in pridobivanju stavbnih zemljišč mora
biti temeljno vodilo racionalna raba površin znotraj obstoje-
čih naselij, s poudarkom na prenovi stavbnega fonda in
kompleksnih območij.

– Vsi zapolnitveni posegi morajo biti predhodno pre-
verjeni z ustrezno izvedbeno dokumentacijo, da si ne bi
zaradi kratkoročnih rešitev zapirali dolgoročnejših smeri raz-
voja naselij in posameznih območij.

– Površine, namenjene za dolgoročni razvoj naselij mo-
rajo biti praviloma manj kvalitetne kmetijske in gozdne po-
vršine.

– Skupna naloga nosilcev razvoja kmetijstva in goz-
darstva je opredelitev območij zaraščanja in dolgoročne na-
menske rabe teh območij ter uskladitev optimalne strukture
oziroma bilance rabe.

– Zapuščanje kmetijske zemlje v hribovitih območjih
oziroma zaraščanje s slabimi gozdovi je potrebno prepreče-
vati s stimulativnimi ukrepi za ohranitev poselitve in nadalj-
njega razvoja kmetijskih gospodarstev v teh območjih.

– Za vsa degradirana območja (sanitarne deponije, pe-
skokopi, infrastrukturni koridorji itd.) je potrebno izdelati in
izvajati sanacijski program in rekultivirati območja po za-
ključeni uporabi v gozdne ali kmetijske površine.

– Pri agromelioracijah je potrebno pred posegi po par-
celah razmejiti površine za dolgoročni razvoj naselij in infra-
strukture ter kmetijstva, posege pa uskladiti z varstvom na-
ravne in kulturne dediščine.

– Površine, ki so dolgoročno predvidene za poselitev,
izgradnjo infrastrukturnega omrežja in druge posege v pro-
stor, se do spremembe namembnosti obravnavajo kot kmetij-
ska oziroma gozdna zemljišča s tem, da niso dopustna vlaga-
nja v ta območja, ki imajo dolgoročni učinek (nasadi,
melioracije). Sprememba namembnosti bo dokončno opre-
deljena v srednjeročnih planih.

1.3. urbanistična zasnova (v nadaljevanju: UZ) Gro-
suplje – Šmarje-Sap (kartografski del UZ je sestavni del
dolgoročnega in srednjeročnega plana)

1.3.1. prostorski obseg območja (kartografski del UZ,
karta 3)

Sklenjeno urbanizirano območje Grosuplje – Šmarje-
Sap v katerem bomo usmerjali razvoj ter urejali prostor na
podlagi obveznih izhodišč in usmeritev urbanistične zasno-
ve, vključuje naselja Grosuplje z zajetimi naselji (Sp. Brva-
ce, Cikava, Perovo, Jerova vas), Šmarje-Sap z Velikim vr-
hom, Malim vrhom in Tlakami.

Ureditveni območji naselij Grosuplje in Šmarje-Sap sta
glede na planirano namembnost razčlenjeni na ožja ureditve-
na območja – prostorske planske celote (PPC).

1.3.2. cilji in skupni interesi
Temeljni cilji bodočega družbenogospodarskega razvo-

ja ter s tem povezane organizacije dejavnosti v naseljih in
urbanističnim urejanjem so:

– Razvoj kvalitetnejšega urbanega okolja kar pomeni
sedanjim in bodočim prebivalcem zagotoviti ustrezni oskrb-
ni, prometni in komunalni standard, humano in zdravo bival-
no okolje, bližino in (ali) dobro dostopnost do delovnih
mest, možnosti za razvijanje dejavnosti v prostem času itd.

– Sanacija negativnih vplivov na bivalno in delovno
okolje in naravne vire: ureditev osnovnega prometnega
omrežja, kanalizacije, oskrbe z vodo, urejenje vodotokov,
varovanja pred poplavami, ogrevanja, zbiranja in odvažanja
odpadkov, preprečevanje nekontrolirane pozidave kvalitet-
nih kmetijskih zemljišč itd.

– Zaustaviti dosedanji trend zraščanja obcestnih nase-
lij, zagotoviti uravnotežen razvoj med urbanimi naselji,
obrobnimi pretežno ruralnimi naselji in krajino.

1.3.3. usmeritve in strategija organizacije dejavnosti v
prostoru ter rabe prostora
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Bistvene usmeritve za zasnovo prostorske organizacije
dejavnosti in namensko rabo površin Grosuplja in Šmarja-
Sap:

– Število prebivalcev v ureditvenem območju Grosup-
lje se bo v obdobju 1991–2000 povečalo za 1000 – 1200
prebivalcev, v ureditvenem območju Šmarje-Sap pa za prib-
ližno 200 prebivalcev. V urbaniziranem območju Grosuplje
–Šmarje-Sap bo živelo leta 2000 predvidoma 8.000 – 8.500
prebivalcev.

– Za planirano povečanje števila gospodinjstev bomo v
obdobju 1996–2000 zgradili 300 – 400 novih stanovanj ter
obnovili in nadomestili del dotrajanih stanovanj.

– Pospeševali bomo razvoj “Gospodarske cone” v Gro-
supljem ter razvoj drobnega gospodarstva in obrti na primer-
nih načrtovanih lokacijah, z ugodno ponudbo bomo pritegni-
li investitorje iz širšega območja. V ureditvena območja
ostalih naselij bomo usmerjali razvoj nemoteče obrti.

– V Grosupljem bomo razvijali oskrbne in storitvene
dejavnosti za boljšo oskrbo ožjega in najširšega (občinske-
ga) zaledja; z dobro ponudbo bomo ustvarjali pogoje za
postopen razvoj regionalno pomembnih funkcij.

V Šmarju-Sap bomo dopolnjevali in izboljševali kvali-
teto oskrbnih dejavnosti, ki sodijo v lokalno središče z gravi-
tacijskim zaledjem do 3000 prebivalcev.

– Zagotovili bomo nadaljnji razvoj državnega in zaseb-
nega kmetijstva v tradicionalnih kmetijskih in namenskih
ureditvenih območjih naselij. Za zagotovitev skladnejšega
razvoja urbanih in kmetijskih dejavnosti bomo v pretežno
ruralnih naseljih in delih naselij prednostno razvijali kmečka
gospodarstva, kmetijam v urbanih območjih pa bomo posto-
poma zagotovili primerne nadomestne lokacije.

– Vsa naselja v območju UZ imajo zaradi lege sredi
najkvalitetnejših kmetijskih površin omejene možnosti raz-
voja, kar je že upoštevano pri globalni zasnovi dolgoročne
poselitve v občini.

– Grosuplje ima prostorske možnosti za razvoj v obliki
strnjene aglomeracije v smeri proti Jerovi vasi in proti Brva-
cam. Pogoj za razvoj naselja na zahodni del Grosuplja je
opustitev farme Brvace.

– Prednostna usmeritev prostorskega razvoja je boljša
izkoriščenost obstoječih površin naselja. Z ureditvijo seda-
njega centralnega območja Grosuplje je mogoče zagotoviti
pretežne potrebne površine za razvoj centralnih mestnih funk-
cij in precejšen obseg stanovanjske (blokovne) gradnje.

– Za razvoj gospodarske cone (regionalnega pomena)
so namenjene za potrebe po letu 2000 sklenjene površine
“Gospodarske cone” jugozahodno od železnice. Za razvoj
komunalnih dejavnosti in drobnega gospodarstva so name-
njene površine v komunalni coni “Rožna dolina”; dodatne
površine za razvoj obrti in drobnega gospodarstva bomo
zagotovili v okviru obrtne cone “Rožna dolina II.”, obrtno –
stanovanjske cone v Brezju, na območju proizvodno servi-
sne cone Eurotrans in na območju oskrbno turističnega cen-
tra pri motelu.

– Do leta 2000 bomo usmerjali razvoj in s tem poveza-
no urejanje stavbnih zemljišč predvsem v ureditveno območ-
je Grosupljega, v ostalih naseljih pa planiramo predvsem
zapolnitve in ureditve pretežno že pozidanih območij.

– Zg. Brvace ostanejo kmečko naselje, namenjeno iz-
ključno gradnji stanovanjskih in gospodarskih objektov
kmečkih gospodarstev.

– Naselje Šmarje-Sap se bo razvijalo predvsem v seda-
njih mejah naselja. Manjše nove površine za pozidavo med
regionalno cesto in železnico so primerne predvsem za raz-
voj obrtnih in servisnih dejavnosti.

– Naselja Tlake, Mali vrh in Veliki vrh so prostorsko
omejena na razvoj v mejah sedanjih pretežno pozidanih po-

vršin naselij, kjer so možne zapolnitve in prenova obstoječe-
ga stavbnega fonda.

1.3.4 zasnova organizacije dejavnosti v prostoru in na-
menska raba prostora (kartografski del UZ, karti 2, 3, na-
menska raba prostora na karti 1)

Stanovanjska graditev
V tabeli “Razmestitev prebivalcev stanovanj in delov-

nih mest v ureditvenih območjih naselij” so prikazana obsto-
ječa in planirana stanovanjska območja ter zmogljivost ob-
močij, v tabeli “Bilanca površin” pa sedanje in obseg
potrebnih novih površin. Navedena vsebina je prikazana v
kartografskem delu UZ na kartah št. 1 in 3.

Usmeritve za razmestitev, obseg in obliko stanovanjske
graditve ter postopnost priprave in urejanja stavbnih zem-
ljišč so:

– Na podlagi pričakovane rasti števila gospodinjstev in
stanovanjskega primanjkljaja bo potrebno poprečno letno
zgraditi 45 stanovanjskih enot.

– Razmerje med stanovanji v blokih in v enodružinskih
hišah bo v ureditvenem območju Grosupljega približno
20:80.

– V ureditvenem območju Šmarje-Sap bo prevladovala
gradnja prosto stoječih enodružinskih hiš; v centralnem ob-
močju Šmarje je mogoča gradnja strnjenih stanovanjsko –
poslovnih večnadstropnih zgradb.

– V ureditvenih območjih ostalih naselij bomo zagoto-
vili gradnjo prosto stoječih enodružinskih hiš na še prostih
parcelah.

– V vseh ureditvenih območjih naselij bomo stimulirali
prenovo in sanacijo stanovanjskega fonda.

Kompleksno stanovanjsko graditev bomo v obdobju
1996–2000 usmerjali v naslednja območja:

Blokovna stanovanjska gradnja-gostota 150-200 preb./ha
– G6 Mrzle njive II. 80 stanovanj
– G5 Klinčkar 50 stanovanj
– G5 Davkarija 10 stanovanj
– G5 Pri pošti 10 stanovanj
Enodružinska gradnja
– G8 Dvori III. 40 stanovanj
Pripraviti je treba stavbna zemljišča na območju farme

Sp. Brvace.
Stanovanjska graditev na območju G5-Adamičeva, Pri

pošti, Davkarija, G8 – Stari gasilni dom, ŠS3 – Staro poko-
pališče, Staro jedro, Šola bo potekala usklajeno z gradnjo
objektov za družbene in oskrbne dejavnosti v prvi fazi v
obliki zapolnitev in delne prenove osrednjega dela naselij.

Območja za razvoj centralnih dejavnosti
Sistem centralnih območij tvorijo:
– sedanje osnovno centralno območje Grosupljega kot

upravni, kulturni, oskrbni in prometni center z možnostjo
širitve proti zahodu; v novem delu centra med železnico in
Taborsko cesto so namenjene površine tudi za razvoj še
nedefiniranih regionalnih funkcij; v vzhodnem delu naselja
se je oblikoval subcenter na Mrzlih njivah – kompleks cen-
tralne osnovne šole z igrišči: vrtec, trgovina, možnost dopol-
nilne ponudbe,

– drugi subcenter Grosuplja se bo razvijal ob Grosu-
peljščici v kulturno-izobraževalno-rekreacijsko območje
(program graščine Brinje, mestni park, športna dvorana,
športni park), ki se dopolnjuje s kompleksom nove osnovne
šole in doma starejših občanov ter z dejavnostmi za dnevno
oskrbo (vrtec, trgovina, storitvena obrt),

– tretji subcenter se bo lahko oblikoval v sklopu načrto-
vane stanovanjska gradnje Brvace, s tem, da bo zadovoljeval
potrebe prebivalcev tega območja,

– center Šmarje-Sap bo zadovoljeval dnevne potrebe
prebivalcev krajevne skupnosti,
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– v ureditvenih območjih ostalih naselij bodo posamez-
ne dejavnosti za dnevno oskrbo prebivalcev naselja.

Oskrbne (terciarne) dejavnosti
Trgovina:
Grosuplje se razvija v močnejše občinsko nakupovalno

središče, kar upoštevamo pri prostorski razmestitvi in di-
menzioniranju potrebnih površin za izjemne, občasne in
dnevne nakupe.

Specializirane trgovine in tržnica, trgovina ipd. bodo v
mestnem središču (G5 in G8).

Ob priključku na avtocesto se bo zgradil turistično-
oskrbovalni center regijskega značaja.

Za dnevno oskrbo prebivalcev bodo trgovine enako-
merno razmeščene po stanovanjskih območjih Grosupljega
oziroma v ureditvenih območjih ostalih naselij. Nove lokaci-
je bomo zagotovili v G8 Dvori III., B2 – Stara pošta, ŠS2-
Šmarje, T1-Tlake.

Grosistično trgovino, trgovino z gradbenim in reproma-
terialom in skladišča bomo razvijali v sklopu “Gospodarske
cone Grosuplje”. Lokacija trgovine z repro- in gradbenim
materialom pri Kulturnem domu Grosuplje je neprimerna.

Ureditev omrežja trgovin bo potekala skladno z investi-
cijskimi možnostmi in stanovanjsko izgradnjo.

Obrt:
Specializirano obrt bomo usmerjali predvsem v central-

no območje Grosupljega (G5), osebne storitve bodo razpore-
jene po pretežno stanovanjskih območjih in naseljih, storitve
gospodinjstvom in tehnične storitve pa se lokacijsko usmer-
jajo v obrtne cone (G10 – Rožna dolina in G11 – Gospodar-
ska cona Bičje, ŠS 2 – Razdrto).

Posebno pozornost bomo posvetili zagotovitvi poslov-
nih prostorov za razvoj obrti v območju G5 – Grosuplje –
center, tako pri gradnji novih objektov kot pri prenovi, kakor
tudi izboru obrtnih dejavnosti.

V ostalih območjih Grosupljega in drugih naseljih bo-
mo z lokacijsko politiko spodbujali razvoj obrti, vendar do-
sledno usmerjali moteče dejavnosti v obrtne cone – obrtna
cona V pentlji (C1 – Cikava).

Gostinstvo in turizem:
Usluge za potrebe prehodnih gostov in turistov bo pre-

težno pokrival motel. V primeru večjega razvoja turizma je
smiselno v ponudbo vključevati predvsem ustrezno obnov-
ljeno stavbno dediščino (Praproče, Staro pošto Brvace, gra-
dič Brinje, Boštanj, Zavrh), ki je privlačna tako za domače
kot tuje goste.

Manjši gostinski lokali (gostilne, restavracije, bifeji,
slaščičarne itd.) bodo predvsem v centralnih območjih nase-
lij, v območjih rekreacijskih con in pri pomembnejši naravni
in kulturni dediščini.

Družbene dejavnosti
Otroško varstvo:
Ob upoštevanju čim boljše dostopnosti do vrtcev čim

večjemu številu vključenih otrok, bomo v Grosupljem poleg
sedanjih zmogljivosti zagotovili lokaciji za nov vrtec v bliži-
ni Dvorov – grad Brinje (200-220 otrok), dodatne prostore
na obstoječi lokaciji na Trubarjevi in v kasnejši fazi even-
tualno Sp. Brvace. Omogočili bomo dejavnost otroškega
varstva pri koncesionarjih.

Osnovno šolstvo:
Ob nespremenjenih šolskih okoliših bo poleg šole na

Mrzlih njivah in enote na Adamičevi potrebna gradnja nove
osnovne šole v Grosupljem in sicer v območju “Nova šola
Brinje”, ki bo razbremenila staro šolo na Adamičevi cesti.
Skladno s potrebami je razširjena Osnovna šola Šmarje.

Kultura:
Kot dopolnitev obstoječih zmogljivosti za kulturne de-

javnosti bomo v največji možni meri izkoristili obstoječo

stavbno dediščino. V območju G5 – Družbeni dom je predvi-
dena izgradnja večje sejne sobe in ureditev galerijskega pro-
stora.

Večnamenski kulturni dom bomo gradili na območju
centra Grosuplja ob sedanji lokaciji. Prostore za kulturno
dejavnost bomo uredili tudi v okviru osnovnih šol.

Lokacijo za nov verski objekt bomo poiskali v severo-
vzhodnem delu Grosupljega.

Zdravstveno varstvo:
Zdravstveni dom se bo razvijal na območju sedanje

lokacije.
Socialno skrbstvo:
Dom starejših občanov se bo urejal na sedanji lokaciji.
Upravne, javne in finančne službe:
V okviru zapolnitev in prenove sedanjega osrednjega

dela Grosupljega (G5 – Upravni center in G5 – Davkarija)
bomo zagotovili potrebne nove površine za razvoj teh dejav-
nosti.

Šport in rekreacija, mestno zelenje:
Poleg sedanjih športnih igrišč bomo urejanje novih po-

vršin za šport in rekreacijo usmerjali v šolsko – športni
center Nova šola Brinje, kjer načrtujemo gradnjo športne
dvorane. Zunanje športno rekreacijske površine je treba smi-
selno povezovati z rekreacijskim območjem Motela in poto-
kom Grosupeljščico.

Poleg športnih igrišč (tenis, rokomet, košarka) bo v
center vključen stadion, rekreacijska pot ob Grosupeljščici
pa se bo nadaljevala na Koščakov hrib.

Poleg zelenih površin in igrišč ob šolah in vrtcih bomo
urejali manjše površine za igro otrok in odraslih v sklopu
vseh stanovanjskih območij.

Na območjih izven ureditvenih območij naselij načrtu-
jemo več rekreacijskih con z različno namembnostjo – trim
in sprehajalne poti, konjeništvo, skakalnica s spremljajočim
programom, igre z žogo itd.

Sistem zelenih površin v Grosupljem tvorijo zeleni pas
ob Grosupeljščici, Koščakov hrib, vrh hriba pri cerkvi Sv.
Mihaela, gozd Smrekec (ustrezno obnovljen), pokopališče z
vrtnarijo. Vsa ta območja bodo povezana s sistemom pešaš-
kih in kolesarskih poti z drevesnimi nasadi.

Intenzivne nasade mestnega zelenja bomo uredili:
– G8 – Stari gasilni dom postane mestna tržnica z mest-

nim parkom
– na področju “upravnega centra”
– na vpadnicah v Grosuplje in pomembnejših križiščih
– znotraj industrijske cone,
– ob robovih naselja (prehod urbane aglomeracije v

kulturno krajino),
– posebno pozornost je treba nameniti kvalitetni uredi-

tvi obstoječih zelenih elementov in mikro urbane opreme,
urediti je treba tlakovane površine mesta.

V ostalih naseljih bomo skrbeli, da se:
– uredijo zelenice in zasaditve v centralnem območju

Šmarja (vključno z ustrezno ureditvijo pokopališča v miro-
vanju),

– čim bolj enotno uredi regionalna cesta z obojestran-
sko zasaditvijo drevoreda (kjer je to mogoče),

– ohrani avtohtono drevje in parcelacija (žive meje)
predvsem na robovih naselij,

– uredijo igrišča tudi v manjših naseljih.
Proizvodne, industrijske, komunalno-servisne in trans-

portne dejavnosti
Razvoj industrije, gradbeništva in transportnih organi-

zacij bomo usmerjali v območje Gospodarske cone Bičje.
Uredili bomo zemljišča med železnico in novo indu-

strijsko cesto.
Na zemljišču Eurotransa se predvidi nove dejavnosti:
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– Petrolov avtocenter z bencinsko črpalko,
– objekt za transportno blagovno dejavnost,
– objekti za drobno gospodarstvo.
Komunalne dejavnosti se bodo razvijale v komunalni

coni “Pri Bambiču”.
Proizvodno obrt bomo usmerjali v obrtne cone “Rožna

dolina II.”, območje pri čistilni napravi, v gospodarski coni
Bičje in stanovanjsko-obrtni coni Brezje.

Prometno omrežje in naprave:
Zasnova prometnega omrežja, naprav in ureditev ter

kriteriji za urejanje so prikazani v kartografskem delu.
Osnovno cestno omrežje:
Nosilec cestnega prometa v območju urbanistične za-

snove so regionalne ceste, ki so v Grosupljem in Šmarju
povezane z avtocesto in na katero se navezuje prometno
omrežje naselij.

Za ureditev načrtovane zasnove cestnega omrežja v
Grosupljem so prednostne naslednje naloge:

– izgradnja nadvoza nad železnico ter izgradnjo ceste
na območju pod zadrževalnikom Bičje skozi Gospodarsko
cono Grosuplje (istočasno industrijska cesta),

– ureditev križišča nove ceste proti Jerovi vasi z Ada-
mičevo cesto in cesto na Krko (uskladitev z DDC),

– gradnja novega mosta čez železnico (jugozahodno od
sedanjega) in rekonstrukcija Taborske ceste (delno po novi
trasi),

– z ureditvijo novega nadvoza pri stari pošti v Brvacah
se preuredi sedanje križišče Kadunčeve ceste z železnico
skladno s koridorjem nove železniške postaje,

– rekonstrukcija regionalne ceste 331 na odseku Cika-
va – Kadunčeva cesta, Grosuplje (uskladitev z DDC),

– ostalo obstoječe cestno omrežje bomo postopoma ob-
novili in izboljšali skladno s kategorizacijo cest, določeno z
zasnovo cestnega omrežja,

– po izgradnji protihrupne zaščite ob naselju Jerova vas
in dokončanju nove ceste in križišča pri “Kovinastroju” bo
možna prekategorizacija Ceste ob Grosupeljščici v regional-
no, Ljubljanska cesta pa postane lokalna prometnica.

V ureditvenih območjih ostalih naselij je prednostna
naloga modernizacija in rekonstrukcija regionalnih cest (as-
faltiranje, razširitev cestišč, pločniki, kjer je mogoče kole-
sarske steze, ureditev križišč z lokalnimi cestami).

Bencinski servis:
Opusti se sedanja črpalka ob Ljubljanski cesti ter načr-

tuje novo v turistično – oskrbovalnem centru pri Motelu in
na zemljišču Eurotransa ob regionalni cesti Šmarje-Sap –
Grosuplje.

Železnica:
Planirana je posodobitev obstoječega in gradnja novega

drugega tira glavne proge II Ljubljana – Grosuplje, s predvi-
denimi postajami oziroma postajališči tlake, Šmarje-Sap, Ci-
kaca (po potrebi Brvace), Grosuplje.

Na postaji Grosuplje je predvidena večja rekonstrukcija
in premik železniške proge na novo traso pred uvozom na
postajo Grosuplje.

Javni potniški in blagovni promet:
Z javnim potniškim prometom bodo naselja v območju

UZ predvsem dobro povezana z Ljubljano, naselje Grosuplje
pa tudi z ostalimi naselji in območji v občini in regiji.

Linija primestnega avtobusa poteka po regionalni cesti,
v Grosupljem pa ima zanke, ki so nakazane v kartografski
prilogi karte 4.

Potniški prometni terminal ostane na sedanji lokaciji v
Grosupljem z boljšo ureditvijo in povezavo avtobusne, že-
lezniške postaje, taksi službe ter ureditvijo parkirišč.

Avtobusna postajališča bomo urejali na približno 400
m v ureditvenem območju Grosupljega, v ostalih naseljih na
sedanjih točkah.

Železniška postajališča (razen v Šmarju-Sap, ki ostane
na sedanji lokaciji) bomo določili s prostorskimi izvedbeni-
mi akti.

Pešaške in kolesarske poti: (kartografski del UZ, kar-
ta 4).

V Grosupljem je prednostnega pomena povezava posa-
meznih pretežno stanovanjskih območij z rekreacijskimi po-
vršinami in centrom naselja ter z delovnimi mesti v industrij-
ski coni.

Pomembno je vzdrževanje okoliških krajevnih poti za
kolesarjenje.

Komunalna oskrba in vodnogospodarsko urejanje
Zasnova komunalnega omrežja in naprav ter vodnogo-

spodarske ureditve so prikazane v kartografskem delu plana,
karta 5.

Oskrba z vodo:
Območje je deficitarno pri oskrbi s pitno vodo. Glavni

viri in zaloge pitne vode so na severnem – dolomitnem delu
občine, več manjših pa na jugozahodu in jugovzhodu. Treba
je racionalizirati porabo vode. Obrt in industrijo, ki rabi
veliko vode, v prostor občine ne umeščamo. Glavna naloga
na področju oskrbe z vodo je izboljšanje oskrbe v Grosup-
ljem: nadomestitev površinskih zajetij z zajemom pitne vode
iz globokih vrtin na dolomitnem področju, ter vgradnja us-
treznih naprav za izboljšanje kvalitete pitne vode, za višje
ležeče predele izgradnja novih vodohranov in odpiranje no-
vih virov, rekonstrukcija omrežja, zagotovitev tehnološke
vode za industrijo z gradnjo zadrževalnika Podlomščica. Za
potrebe namakanja je treba zgraditi majhne, lokalne zadrže-
valnike.

Odvajanje odpadnih voda:
Glavna naloga je izgradnja kanalizacijskega omrežja v

Grosupljem, Šmarju in v naseljih v neposredni bližini ter
obvezno priključevanje vseh območij na skupno omrežje.

Sedanjo čistilno napravo Grosuplje je treba razširiti
(20.000 EE) in sanirati tako, da bo stopnja očiščenja večja.

Oskrba z električno energijo:
Oskrba z električno energijo bo zagotovljena z razširi-

tvijo sedanje RTP Grosuplje 110/20 kV z dodatnim transfor-
matorjem 20 MVA ter s postopno izgradnjo srednjenapetost-
nega omrežja, transformatorskih postaj in nizkonapetostnega
omrežja.

V urbanistični zasnovi so upoštevani rezervati za 2 x
110 kV in 200 kV sistem daljnovodov. V strnjenem naselju
bomo skladno s sistemom izgradnje naselja kablirali 20 kV
daljnovode.

Oskrba s toplotno energijo:
Na področju oskrbe z energijo je zaradi neugodnih

klimatskih razmer prednostnega pomena ureditev toplarne
ob Grosupeljščici in izbor primernega vira za pridobivanje
toplote. Nova toplarna bo v gospodarski coni, med seboj ju
je treba povezati, možnosti postopne izgradnje lokalnih to-
plarn in priključevanja območij na toplovod pa moramo
opredeliti s posebno študijo. Ob pričakovanem razvoju indu-
strije, obrti in rasti števila gospodinjstev bi bila najprimer-
nejša kompletna oskrba s plinom, kar bi tudi zmanjšalo
potrebe po električni energiji. Dopustiti je treba možnost
centralne plinske postaje in plinskega razvodnega sistema,
kar bi izboljšalo ekološko sliko zraka.

TT promet:
Telefonski naročniki v naseljih iz območja UZ Grosup-

lje bodo priključeni na ATC Grosuplje s kapaciteto 5000
priključkov. Končne telefonske centrale bodo locirane v
Šmarju, Račni, Žalni, Št. Juriju in na Polici.

V sklopu javnega omrežja za prenos podatkov bo v
Grosupljem urejen multipleksor.

Pošta bo v Grosupljem in Šmarju-Sap.
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Obramba pred visokimi vodami:
Poleg ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti Grosupeljš-

čice, Bičja in Podlomščice (ureditev kanalizacije) in rednega
čiščenja strug, bodo potrebne vodnogospodarske ureditve
potoka Bičje – suhi zadrževalnik Bičje, ki bodo vsebovale
nasipanje terena za graditev v gospodarski coni in po potrebi
regulacijo struge v skladu z bodočo prometno, komunalno in
gradbeno ureditvijo območja. Zgraditi je potrebno suhi zadr-
ževalnik Veliki potok, zadostno varovanje pa bo doseženo
šele z izgradnjo zadrževalnika Podlomščica (mokri ali suhi).

Pokopališča:
Na sedanjih lokacijah UZ bomo širili in urejali pokopa-

lišči v Grosupljem in Šmarju-Sap.
Zbiranje in ravnanje z odpadki:
Nadaljevati je treba z ločenim zbiranjem odpadkov, za

kar je treba še posebej vztrajno izobraževalno delovati.
Sedanje odlagališče ne zadošča za odlaganje komunal-

nih odpadkov do leta 2000, zato je treba pripraviti novo
odlagališče s sortirnico, prekladalno postajo in kompostarno,
z možnostjo predelave ali odvozom sekundarnih snovi, ki še
imajo tržno vrednost.

V celotnem območju občine bomo zagotovili redno
zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov na centralno
občinsko odlagališče.

Ravnanje s posebnimi odpadki bomo organizirali na
regionalni ravni.

Kmetijstvo in gozdarstvo
V območju Grosuplje – Šmarje-Sap bo, ne glede na

planirani urbani razvoj, ostalo kmetijstvo pomembna gospo-
darska panoga.

Obdelovanje kmetijskih zemljišč je povezano z razvo-
jem obstoječih kmetijskih gospodarstev.

Strokovno pomoč in oskrbo kmetovalcev bosta organi-
zirali Kmetijska zadruga Grosuplje in kmetijsko svetovalna
služba, zdravstveno varstvo živali pa Veterinarski zavod
Ljubljanske regije, poslovna enota Grosuplje.

V okviru ureditvenih območij naselij v območju urba-
nistične zasnove je 536 ha kmetijskih zemljišč, od tega 234 ha
trajno varovanih kmetijskih zemljišč.

Do leta 2000 je predvidena preobrazba približno 70 ha
slabših, predvsem močvirnih kmetijskih zemljišč, v stavbna
zemljišča, od tega 11 ha zemljišč II. kategorije. Kmetijska
zemljišča, za katera je v UZ predvidena preobrazba v stavb-
na zemljišča, so namenjena kmetijski proizvodnji do obdob-
ja, ko bo s srednjeročnim planom občine sprejeta sprememba
namembnosti.

Večja vlaganja v urejanje teh zemljišč niso dopustna
(melioracije, nasadi itd.).

Vsa gozdna zemljišča v ureditvenih območjih naselij so
gozdovi s posebnim namenom, v katerih je potrebno pri
gospodarjenju upoštevati varstvene režime, določene z dol-
goročnim planom.

Površine za razvoj kmetijstva in gozdarstva v ureditve-
nih območjih naselij so prikazane na karti 1 in kartografski
dokumentaciji.

1.3.5. usmeritve za urbanistično urejanje in načini ure-
janja s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA); (kartografski
del UZ – karta 6)

Usmeritve za urbanistično urejanje in s tem povezana
izdelava PIA so prikazane po ureditvenih območjih naselij,
ki so za naselji Grosuplje in Šmarje-Sap dodatno razčlenjena
na prostorske planske celote (PPC) opredeljene glede na
pretežno namensko rabo ali (in) enotne oblikovalske in ure-
jevalske značilnosti.

Členitev ureditvenih območij, urbanistično oblikoval-
ske usmeritve, usmeritve za varstvo naravne in kulturne de-
diščine ter načini urejanja z vrstami PIA so prikazani v
kartografskem delu UZ, karte 2, 3, 6, 7.

Ureditveno območje Grosuplje
Legenda:
Šifra območja pomeni: G naziv naselja (G Grosuplje, B

Brvace, ŠS Šmarje-Sap, C Cikava)
1 tekoča številka
Območja:
G1 – Pod gozdom
Značaj: Novejše pretežno zaključeno stanovanjsko ob-

močje
Planirani posegi: Razširitev zdravstvenega doma, ure-

ditev okolice Koščakove hiše, ureditev dostopa na Koščakov
hrib.

Načini urejanja: Pas ob Adamičevi cesti se ureja na
podlagi določil ureditvenega načrta Adamičeva, ostalo ob-
močje s prostorskimi ureditvenimi pogoji.

G2 – Brinje
Značaj: Pretežno zaključeno stanovanjsko območje
Planirani posegi: Preveriti možnosti zapolnitev na še

prostih parcelah in z ustrezno prenovo območja starega nase-
lja Stranska vas; ureditev osrednje pešaške povezave center
Grosupljega – Dvori – Dom starejših občanov.

Načini urejanja: Prostorski ureditveni pogoji, po potre-
bi ureditveni načrt za prenovo Stranske vasi (v kasnejši fazi),
pas ob Adamičevi cesti se ureja na podlagi določil ureditve-
nega načrta Adamičeva.

G3 – Pri mostu
Značaj: Pretežno pozidano stanovanjsko območje, po-

samezne kmetije znotraj urbane enodružinske zazidave.
Planirani posegi: Pozidava se na vzhodni strani zaključi

z nizom stanovanjskih enodružinskih hiš po določilih pro-
storsko ureditvenih pogojev. Za perspektivne kmetije bo v
kasnejši fazi smiselno zagotoviti primernejše lokacije.

Načini urejanja: Prostorski ureditveni pogoji.
G4 – Jerova vas
Značaj: Pretežno kmečko naselje s pripadajočimi njiva-

mi in travniki.
Planirani posegi: Obnova stavbnega fonda, možna no-

vogradnja kmečkih stanovanjskih in gospodarskih poslopij,
novogradnja po dolini proti avtocesti. Možna je obrt, ki ne
bo v konfliktu z obstoječimi rabami prostora. Ob Grosupeljš-
čici se uredi obrečna sprehajalna pot, ki poteka od AC na
severu do železnice na jugu.

Načini urejanja: Prostorski ureditveni pogoji, za rečni
prostor ureditveni načrt Vodna pot.

G5 – Grosuplje center
Značaj: Osrednje območje naselja, nenačrtno pozidano;

vrednota, ki se obvezno ohrani je drevored ob Kolodvorski
cesti in območje spomenika L. Adamiča.

Planirani posegi: Postopna ureditev v mestno središče s
primernimi prostori za občinsko upravo in druge poslovne
prostore, trgovino in storitve, tržnico, centralno avtobusno in
železniško postajo, parkirišča itd.; smiselna je tudi gradnja
poslovno stanovanjskih objektov. Kvaliteten urbani ambient
bo mogoče ustvariti le ob postopnem rušenju najbolj nepri-
merno lociranih in nekvalitetnih objektov – Kolodvorska 3,
Taborska 2, 4, 6, 10 in pomožnih objektov na Kolodvorski 3,
9, 11. Zazidalni Ureditveni načrti Pri pošti, Davkarija, Druž-
beni dom, Upravni center, Klinčkar, Adamičeva, in določila
prostorsko ureditvenih pogojev.

G6 – Mrzle njive
Značaj: Pretežno pozidano stanovanjsko območje s šol-

skim kompleksom. Planirani posegi: Postopna prenova sta-
rih objektov ob zahodnem robu, ureditev novega mostu čez
železnico v gospodarsko cono, zapolnitve še prostih parcel s
stanovanjsko blokovno gradnjo, zaključitev javnega progra-
ma pri trgovini, dokončanje cestnih povezav med Taborsko
in območjem šole.
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Načini urejanja: Zazidalni načrt Mrzle njive II., ki ob-
močje ureja s stanovanjsko blokovno gradnjo, ureditveni
načrt Nadvoz, ki na novo ureja promet pri nadvozu in pro-
storski ureditveni pogoji.

G7 – Na hribu
Značaj: Pretežno stanovanjsko območje, delno ostanki

starega vaškega naselja, delno novejša enodružinska zazida-
va. Značilen vrh hriba s staro in novo cerkvijo; arheološko
območje II. in III. stopnje.

Planirani posegi: Večja ureditvena in prenovitvena dela
za ureditev kulturnega in verskega centra, postopna prenova
starega stavbnega fonda; parkovna in prometna ureditev vr-
ha hriba, odstranitev dotrajanih objektov, prenova in revita-
lizacija kvalitetne stavbne dediščine, lastnikom omogočiti
nadomestno gradnjo na drugih lokacijah.

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji.
G8 – Ob Grosupeljščici
Značaj: Stanovanjsko centralno območje v izgradnji,

bloki in enodružinska strnjena gradnja, šola, telovadnica,
vrtec, športna igrišča, park; posebna vrednota gradič Brinje.

Planirani posegi: Izgradnja območja bo potekala fazno
Načini urejanja: Zazidalni načrt Dvori III., zazidalni

načrt Nova šola Brinje, ureditveni načrt Stari gasilni dom,
ureditveni načrt Vodna pot, prostorski ureditveni pogoji

G9 – Motel
Značaj: Območje ob avtocesti (v nadaljevanju AC),

Motel, obstoječe družinske hiše.
Planirani posegi: Ob Motelu se razvija dopolnilni re-

kreacijski turistični program in razširitev motelskih uslug. V
prostoru med priključkom na AC in potokom ter AC in cesto
za Jerovo vas se načrtuje nov turistično-oskrbovalni center:
lokacija bencinskega servisa, uslužnostnih servisov, trgov-
skih hiš in drugih gostinskih in storitvenih lokalov. Rekrea-
cijski program na koncu naselja ob potoku.

Načini urejanja: Pri Motelu PUP, za trikotnik AC, cesta
v Jerovo vas in potok Grosupeljščica zazidalni načrt Turi-
stično oskrbovalni center II. in III., Ureditveni načrt Vodna
pot.

G10 – Rožna dolina
Značaj: komunalna in obrtno stanovanjska cona; rezer-

vati za širitev obstoječih podjetij
Planirani posegi: gradnja nove ceste, postopna izgrad-

nja novih obrtnih objektov ob potoku pred železnico, zaklju-
ček z rekreacijskim programom ob potoku.

Način urejanja: prostorski ureditveni pogoji. Zazidalni
načrt za novo obrtno cono Rožna dolina II in ureditveni načrt
Pri Bambiču.

G11 – Gospodarska cona Bičje
Značaj: območje s posameznimi podjetji z možnostjo

ureditve v gospodarsko cono regionalnega pomena, ob robu
cone možne lokacije obrtnih con (ob Taborski cesti in pri
Brezju) Planirani posegi: ureditev cestnega omrežja, indu-
strijskih tirov, komunalnega omrežja in toplarne, širitev ob-
stoječih podjetij, gradnja nove železniške postaje, pešaški
most (ali podhod) pri železniški postaji: obvezne ozelenitve
ob železnici, ohranitev dela prvotnega, predvsem vodnega
biotopa, nadomestiti gozd Smrekec z novo parkovno zasadi-
tvijo.

Načini urejanja: enotna programska zasnova za celotno
območje, zazidalni načrti za posamezne faze izgradnje.

G12 – Koščakov hrib
Značaj: krajinsko značilen element, priljubljena točka

za oddih krajanov, arheološko območje I. stopnje
Planirani posegi: ureditve poti s poudarkom na boljši

povezanosti z naseljem, parkovne ureditve, trim steza, uredi-
tev opuščenega kamnoloma za prireditve na prostem

Načini urejanja: ureditveni načrt, določila prostorsko
ureditvenih pogojev.

G13 – Pokopališče

Značaj: kmetijske površine na katere se postopoma širi
sedanje pokopališče; obrt in industrija se ne širita, prav tako
ne stanovanjska gradnja.

Planirani posegi: postopna širitev pokopališča, ureditev
obvozne ceste ob južnem robu območja (prestavitev lokalne
povezave zaradi ureditve pokopališča); ureditev vrtnarije

Načini urejanja: ureditveni načrt za pokopališče, pro-
storski ureditveni pogoji za ostale posege.

B2 – Spodnje Brvace
Značaj: rezervat za dolgoročno širitev Grosupljega; v

pasu med regionalno cesto, obvozne ceste pod zadrževalni-
kom in železnico možnost razvoja regionalno pomembnih
dejavnosti

Planirani posegi: rušitev hlevov in ureditev stanovanj-
skega otoka s servisi in trgovino; z opustitvijo dejavnosti
Eurotransa se na zemljišču predvidi nove dejavnosti:

– bencinski servis z avtocentrom,
– objekt za transportno-blagovno dejavnost,
– objekti za drobno gospodarstvo.
Načini urejanja: zazidalni načrt Eurotrans in prostorski

ureditveni pogoji.

Ureditveno območje Šmarje-Sap
SŠ1 – Farovški hrib
Značaj: naselje enodružinskih hiš ob kmečkem jedru na

robu najkvalitetnejših kmetijskih površin.
Planirani posegi: zasaditve in ureditve za zmanjševanje

vpliva avtoceste; zagotovitev lokacij za gradnjo kmetijskih
stanovanjskih in gospodarskih objektov; upoštevati krajin-
sko podobo in arheološko območje, nadomestne lokacije za
rušene objekte.

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji.
SŠ2 – Razdrto
Značaj: obcestno urbano naselje, zraščeno z naseljem

Šmarje, kamnolom ob južnem robu naselja kot moteč ele-
ment (izven območja).

Planirani posegi: zapolnitve obcestne zazidave in nado-
mestna gradnja ob upoštevanju odmikov od cestišča; gradnja
priključka avtoceste s križiščem magistralne in regionalne
ceste; ohraniti in urediti nezazidane površine okrog cerkve
sv. Križa.

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji, lokacijski
načrt za izgradnjo priključka na avtocesto in magistralno
cesto.

SŠ3 – Šmarje
Značaj: tradicionalni center, ki se je razvil v primestno

urbano naselje; lega ob robu najkvalitetnejših kmetijskih
zemljišč omejuje nadaljnjo širitev naselja.

Planirani posegi: ureditev osrednjega območja naselja,
širitev šole, ureditev drugega tira železnice in območja ob
železniški postaji – parkirišča, obrtna cona; zapolnitve pro-
stih parcel, ureditev regionalne ceste in povezave s Farovš-
kim hribom ter druge ureditve v zvezi z gradnjo avtoceste;
širitev pokopališča, ureditev jedra naselja s centralnimi in
stanovanjskimi objekti, prenoviti in revitalizirati je treba
pomembno stavbno dediščino;

Načini urejanja: ureditveni načrt za osrednje območje
naselja Staro pokopališče, Staro jedro, Šola, Trgovski cen-
ter, na podlagi enotnih programskih zasnov, ureditveni načrt
za pokopališče Na hribu, prostorski ureditveni pogoji za
ostale posege.

SŠ4 – Sap
Značaj: staro kmečko naselje, ki je z urbano enodružin-

sko gradnjo zraščeno z naseljem Šmarje; lega ob robu kme-
tijskih zemljišč omejuje nadaljnjo širitev naselja.
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Planirani posegi: gradnja stanovanjskih in kmetijskih
gospodarskih objektov, zapolnitve še prostih parcel, uredi-
tev regionalne ceste in ceste proti Lipoglavu (križanje z
železnico), ureditev drugega tira železnice

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji

Ureditveno območje Cikava
C1 – Cikava
Značaj: urbana stanovanjska gradnja prevladuje nad

prvotno kmečko, lega ob loku najkvalitetnejših kmetijskih
površin omejuje nadaljnjo širitev naselja.

Planirani posegi: zapolnitve na prostih površinah zno-
traj naselja, nadomestna gradnja; ureditev križanja regional-
ne ceste in železnice z zapornicami; ureditev križanja ceste
proti Selam z železnico, kasneje ureditev železniškega posta-
jališča in drugega tira železnice, ureditev manjše obrtne cone
v pentlji avtoceste.

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji. Zazidalni
načrt Pentlja za obrtno cono ob avtocesti.

Ureditveno območje Tlake
T1 – Tlake

Značaj: naselje urbanih enodružinskih hiš na pobočju
na podlagi izdelanega zazidalnega načrta; kmečko naselje
med regionalno cesto in barjansko ravnino

Predvideni posegi: pozidava roba ravnine med starim in
novim naseljem z enodružinskimi objekti; gradnjo prilagodi-
ti barjanskemu terenu, ohraniti cezuro med ruralnim nase-
ljem in novo gradnjo, upoštevati njegov funkcionalni pro-
stor; rezervirati lokacijo za trgovino; upoštevati arheološko
območje (3. varstveni režim); gradnja 2. tira primestne želez-
nice in postajališča.

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji.

Ureditveno območje Mali Vrh
MV1 – Mali vrh
Značaj: relativno dobro ohranjena prvotna zasnova

kmečkega naselja; posamezne novogradnje na najkvalitet-
nejši kmetijski zemlji.

Predvideni posegi: urejanje kmetijskih gospodarstev,
prenova v okviru meja sedanjega naselja.

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji.

VV1 – Veliki Vrh
Značaj: naselje enodružinskih hiš ob kmečkem jedru

sredi najkvalitetnejših kmetijskih površin pri priključku na
avtocesto.

Predvideni posegi: zazidljivo območje se zaključi v
sedanjem obsegu; možna je previdna širitev proti severu in
gradnja kmečkih stanovanjskih in gospodarskih objektov in
zapolnitve na prostih parcelah znotraj območja; obvezna
zasaditev zelene bariere med avtocesto in naseljem.

Načini urejanja: prostorski ureditveni pogoji.
1.3.6. obvezna izhodišča in usmeritve za uresničevanje

urbanistične zasnove
Obvezna izhodišča
V 2. poglavju tega plana so opredeljena obvezna izho-

dišča dolgoročnega plana Slovenije za obdobje 1986–2000
in obvezna izhodišča dolgoročnega plana Občine Grosuplje,
ki so jih vsi udeleženci v planiranju dolžni upoštevati pri
pripravi in sprejemanju svojih srednjeročnih planov.

Znotraj ureditvenih območij posameznih naselij je pri
pripravi srednjeročnih planov obvezno upoštevati izhodišča
dolgoročnega programa, zasnovo organizacije, namensko ra-
bo in varovana območja. V družbenem planu se predvsem s
programskimi zasnovami ti elementi podrobneje razčlenijo.

Zaporednost kompleksne graditve

V Grosuplju bomo blokovno gradnjo izvedli na Mrzlih
njivah, nato pa z gradnjo nadaljevali v ureditvenih območjih
centra – Klinčkar, davkarija, Pri pošti.

Za individualno, vrstno in verižno stanovanjsko grad-
njo bomo fazno izvajali Dvore III po dolini proti avtocesti.
Storitvene in uslužnostne dejavnosti bomo omogočili pred-
vsem v centrih naselij, oskrbno turistično cono pa bomo
razvili pri Motelu Grosuplje. Za proizvodno dejavnost bomo
omogočili parcele najprej v obrtnih conah, nato pa v gospo-
darski coni Grosuplje.

V Šmarju-Sap bomo predvideli stanovanjsko gradnjo v
centru naselja, storitvene dejavnosti locirali v centru, obrtno
dejavnost pa v coni med železnico in regionalno cesto, med
železniško postajo in cesto za Zgornjo Slivnico.

2. obvezna izhodišča za pripravo srednjeročnih planov
Kartografski del plana, kartografski del UZ
Obvezna izhodišča iz dolgoročnega plana Slovenije so v

celoti upoštevana in prikazana v kartografskem delu. Ravno
tako so opredeljena občinska obvezna izhodišča, ki jih je
potrebno upoštevati pri pripravi srednjeročnega plana občine.

3. uresničevanje dolgoročnega plana
3.1. program raziskav, analiz in študij, potrebnih za

uresničevanje in dopolnjevanje plana
Temeljni instrument za uresničevanje dolgoročnega pla-

na bo srednjeročni plan, ki bo upošteval vsebinske usmeritve
ter konkretiziral dolgoročne razvojne cilje in naloge določe-
ne s tem planom.

Občina mora za izvajanje planov sprejeti:
– potrebne prostorske izvedbene akte,
– dopolniti odloke o varovanih območjih,
– zaostriti nadzor nad izvajanjem planov, načrtov, od-

lokov, poostriti kaznovalno politiko,
– občina in ostale pristojne institucije zagotovijo stimu-

lativne ukrepe za izvrševanje s planom zastavljene prostor-
ske politike.

Naloge, ki so potrebne za oblikovanje dokončnih reši-
tev, za spremljanje, uresničevanje in dopolnjevanje dolgo-
ročnega plana, so izpostavljene v posameznih poglavjih tega
plana.

Kot dopolnitve dolgoročnega plana bomo zagotovili
izdelavo usklajene bilance rabe površin, predvsem podrob-
nejšo opredelitev območij zaraščanja in njihovo dolgoročno
namembnost (Občina Grosuplje, kmetijske zadruge, ZG Slo-
venije, krajevna enota Škofljica).

V zvezi z razvojem posameznih dejavnosti v prostoru
bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo in vzdr-
ževanje:

– agrokarte za celotno območje občine (Občina Gro-
suplje, kmetijska zadruga in kmetijska podjetja),

– študije o smotrni faznosti pridobivanja mineralnih
agregatov (uporabniki).

V zvezi z zavarovanjem in izboljšanjem vrednosti oko-
lja bodo odgovorni nosilci razvoja zagotovili izdelavo:

– v sklopu vodnogospodarskih posegov na Grosupeljš-
čico s pritoki strokovne proučitve vplivov na Radensko polje
in nadaljnje urejanje območja krajinskega parka (Uprava RS
za varstvo narave, izpostava Ljubljana, Občina Grosuplje)

– energetske študije s poudarkom na vidiku varstva
zraka v Grosupljem,

– študije odvoza in odlaganja odpadkov za območje
celotne občine ter zbiranje in odvažanje sekundarnih surovin
(Javno komunalno podjetje Grosuplje, Občina Grosuplje),

– katastra virov onesnaževanja zraka, vode in tal ter
sanacijskih programov (Občinska uprava Grosuplje),

– študije varovanja pred poplavami s poudarkom na
možnosti gradnje večnamenskih zadrževalnikov (Uprava RS
za varstvo narave, izpostava Ljubljana),
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– opredelitev varstvenih območij za pomembnejšo na-
ravno in kulturno dediščino ter smernic za posege v tem
prostoru, pripravo odlokov o razglasitvi naravnih znameni-
tosti, kulturnih spomenikov ter opredelitev spomenikov iz-
jemnega pomena za Slovenijo (Občinska uprava Grosuplje,
LRZVNKD).

Za učinkovitejše usmerjanje urbanega razvoja in ureja-
nje naselij bomo:

– pravočasno opredelili nadomestna kmetijska zemljiš-
ča (Občina Grosuplje, Republiški sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov, izpostava Grosuplje),

– uskladili sistem financiranja izgradnje in delovanja
komunalnega omrežja in naprav (Občina Grosuplje, JKP
Grosuplje),

– analizirali možnosti zajemanja “mestne rente” (Sklad
stavbnih zemljišč Občine Grosuplje),

– določili način obračunavanja komunalnih prispevkov
v različnih tipih naselij (Sklad stavbnih zemljišč Občine
Grosuplje),

– zagotovili sistem financiranja in organizirano pristo-
pili k sistematičnem, urejanju gospodarske cone v Grosup-
ljem ter k pridobivanju investitorjev (Sklad stavbnih zem-
ljišč Občine Grosuplje).

Glavne naloge, vezane na urejanje prostora so:
– priprava geodetskih podlag skladno s sprejetim pro-

gramom (Geodetska uprava RS, izpostava Grosuplje),
– priprava dodatnih strokovnih podlag, potrebnih za

izdelavo prostorskih izvedbenih aktov skladno s programom
(Občina Grosuplje),

– razvoj informacijskega sistema (evidence in sprem-
ljanje uresničevanja plana) (Geodetska uprava RS, izpostava
Grosuplje in Občina Grosuplje),

– organizacija strokovnih služb s področja urejanja pro-
stora (Občina Grosuplje).

3.2. načini urejanja območij s prostorskimi izvedbeni-
mi akti

Kartografski del plana, karta 8
Uresničevanje nalog v zvezi z urejanjem prostora zah-

teva pripravo in sprejem ustreznih prostorskih izvedbenih
aktov za celotno območje občine v skladu z določili zakona
o urejanju prostora in zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor.

3.3. merila, načela in pogoji za urejanje prostora
Osnovni pogoj za učinkovito pripravo prostorskih iz-

vedbenih aktov je ažurna kartografska dokumentacija, zato
bomo pristojne institucije vzpodbudili k:

– reviziji vrst rabe in katastrske klasifikacije,
– reambulaciji temeljnih topografskih načrtov (TTN) v

merilu 1:5000 in 1:10000,
– cikličnem aerosnemanju,

– postavitvi točk navezovalne mreže in sanacijo točk
nižjih redov,

– vzpostavitvi evidence za potrebe urejanja prostora:
– prostorskega dela zemljiškega katastra,
– registra prostorskih enot,
– stavbnih zemljišč,
– kataster onesnaževalcev,
– kataster infrastrukturnih vodov in objektov,
– stavb in pomožnih objektov.
Evidenca podatkov o prostoru in okolju ter strokovne

podlage, ki so sestavni del dolgoročnega plana vsebujejo
usmeritve, rešitve in pogoje, ki jih moramo upoštevati pri
pripravi in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov.

V procesu kontinuiranega planiranja sprejemamo tudi
obveznost in pogoj, da se strokovne podlage in evidence
stalno dopolnjujejo z novimi podatki in spoznanji, ki morajo

biti nosilcem planiranja in strokovnim organizacijam na raz-
polago pri pripravi planske in izvedbene dokumentacije.

Usmeritve za urejanje prostora, varstva vrednot in oko-
lja ter obvezna izhodišča za uresničevanje plana vsebuje
dolgoročni plan občine.

Merila, načela in pogoji za urejanje naselij v urbanih
območjih so določeni v urbanističnih zasnovah (poglavje 1.3
in 1.4 tega plana) ter v strokovnih podlagah za pripravo
urbanističnih zasnov.

Pri urejanju pretežno ruralnih območij in naselij v njih
bomo – skladno z dolgoročno zasnovo poselitve, namenske
rabe in usmeritev razvoja v posameznih krajinskih območjih
– upoštevali naslednja temeljna načela in merila:

– Aktivirali bomo vse primarne proizvodne potenciale
ter selektivno vnašali neagrarne funkcije.

– Razmerje med primarnimi in urbanimi dejavnostmi
bomo razvijali v smeri komplementarnega prepleta dejavno-
sti in njihove ekološke skladne vgraditve v krajino; opredeli-
ti moramo podrobna merila za povezovanje in razmejevanje
mejnih struktur.

– Strokovna podlaga za pripravo prostorskih izvedbe-
nih aktov v posameznem kulturno-krajinskem sistemu mora
biti agrokarta, ki mora opredeliti tudi poselitveni potencial
prostora glede na njegovo primarno funkcijo.

– Razvoj naselij in spremljajočih dejavnosti bomo us-
merjali skladno z merili, ki jih nalagajo potenciali, omejitve,
ekološke in morfološke značilnosti kulturno-krajinskih si-
stemov in samih naselij.

Za urejanje naselij z značilno enotno morfološko struk-
turo veljajo zaradi podobne problematike preobrazbe in rabe
prostora naslednja okvirna merila in načela:

– Pri razvoju gručastih vasi je poudarek na ohranitvi
morfološke zasnove in programski fizični revitalizaciji nase-
lja.

V primeru programske diferenciacije naselja moramo
zagotoviti nemoten razvoj kmečkih gospodarstev in ločiti
kmetijske proizvodne površine od novih urbanih.

– V vrstnih vaseh je mogoča rekonstrukcija posamez-
nih kmetij. Nadomestni objekti kmetijskih gospodarstev mo-
rajo slediti morfološkemu vzorcu naselja. Nedopustna je
gradnja novih nekmetijskih objektov na zavrtnicah kmetij.

Za nekmečke prebivalce moramo zagotoviti lokacije na
zunanjem robu naselja.

– Obcestna naselja imajo največ možnosti za urbano
rekonstrukcijo in prostorsko intenzifikacijo. Poudarek ureja-
nja mora biti na oblikovni in komunalni sanaciji. Preprečiti
moramo nekontrolirano rast in zraščanje obcestnih naselij.

Za urejanje prostorsko in oblikovno heterogenih naselij
veljajo naslednja merila in načela:

– Opredeliti moramo homogene morfološke skupine v
naseljih (podrobne planske celote) in določiti režime za nji-
hovo urejanje.

Z ureditvenimi načrti (z elementi dolgoročnega razvo-
ja) bodo opredeljeni stiki med posameznimi obstoječimi mor-
fološkimi strukturami in novo poselitveno strukturo. Nova
poselitvena struktura se mora naslanjati na merila, ki izhaja-
jo iz kompozicije celotnega naselja in tipa kulturne krajine.

– Za vsako homogeno območje znotraj naselij moramo
definirati nadaljnji razvoj in določiti oblikovalske in ureje-
valske pogoje in načela. Skladno s prostorsko in oblikoval-
sko problematiko, planiranimi posegi, postopnostjo izgrad-
nje in lastniško problematiko bomo določili načine urejanja
teh območij s prostorskimi izvedbenimi akti.

Podrobneje razčlenjena merila, načela in pogoji za ure-
janje naselij glede na njihove razvojne usmeritve in funkcije
v omrežju naselij pa so opredeljene v srednjeročnem planu
Občine Grosuplje.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 286 Št. 3 – 24. I. 1997

5. člen

Družbeni plan Občine Grosuplje za obdobje 1986–1990
se spremeni in dopolni tako, da glasi:

Srednjeročni plan
Občine Grosuplje za obdobje 1996–2000
1. prostorske sestavine družbenega plana
1.1. cilji in usmeritve v zvezi z urejanjem prostora in

varstvom okolja
Temeljni cilji, ki jih moramo doseči z načrtnim ureja-

njem prostora in varstvom okolja so:
– smotrna organizacija dejavnosti v prostoru in raba

prostora,
– varovanje naravnih virov, naravnih in ustvarjenih

vrednot,
– varovanje in izboljšanje človekovega okolja. dolgo-

ročni plan občine, ki vsebuje usmeritve za uresničevanje teh
ciljev, je osnovno vodilo za opredelitev posegov v prostor in
za njegovo urejanje.

(1) Sprejeta zasnova poselitve in izhodišče za usmerja-
nje novih dejavnosti in za širitev sedanjih zmogljivosti.

– Razvoj naselij bomo usmerjali na površine, ki so v ta
namen opredeljene v dolgoročnem planu. Učinkovito komu-
nalno in stanovanjsko gospodarstvo bomo zagotovili z večjo
koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so
komunalno vsaj delno že opremljena (Grosuplje).

– Zagotovili bomo hitrejši razvoj lokalnih središč vseh
stopenj v mejah ugotovljenih prostorskih možnosti in potreb
zaledja. V teh naseljih bomo z načrtnim usmerjanjem stano-
vanj in novih dejavnosti postopoma zagotovili višji komu-
nalni standard, primerno oskrbo in možnosti zaposlitve sklad-
no z velikostjo gravitacijskega zaledja in oddaljenostjo od
večjih središč.

– Osnovni pogoj za uresničevanje planiranega razvoja
v pretežno urbanih naseljih je pravočasno pridobivanje in
urejanje stavbnih zemljišč.

– Trend stihijskega poseljevanja v dobro dostopnih na-
seljih bomo ustavili z doslednim izvajanjem urbanistične,
zemljiške in komunalne politike.

– V ruralnih in pretežno ruralnih naseljih bomo razpo-
ložljiva stavbna zemljišča prednostno namenjali gradnji za
potrebe kmečkih in polkmečkih gospodarstev.

– Zagotovitev poseljenosti v hribovitih območjih bomo
dosegli z zavestnimi ukrepi kot so dobra cestna in prometna
povezanost, osnovni komunalni standard in bližina osnovne-
ga izobraževanja.

(2) Globalna namenska raba površin in usmeritve za
njeno preobrazbo so določene z dolgoročnim planom. Pri
vseh posegih v prostor, ki so vezani na spremembo namen-
ske rabe zemljišč bomo dosledno upoštevali usklajen razvoj
vseh dejavnosti v prostoru, še zlasti pa uveljavitev širših
družbenih interesov pred lokalnimi in sektorskimi.

– Varovanje vodnih virov je prednostnega pomena pri
namenski rabi površin in urejanju prostora, zato zahteva
poleg doslednega upoštevanja režimov varstvenih območij
tudi, glede na kraški teren, stalno spremljanje možnih vpli-
vov iz širšega območja.

– Učinkovito gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči in
z gozdom bo mogoče ne samo z uskladitvijo namenske rabe
površin, temveč predvsem z uresničevanjem dolgoročnih raz-
vojnih programov in z razvojem sistema poselitve, ki bo
zagotavljal aktiviranje vsega prostora.

– Črpanje kamnitih agregatov moramo omejiti pred-
vsem na urejene peskokope in kamnolome, pri opredelitvi
lokacij in načina črpanja pa je prednostnega pomena varova-
nje vodnih virov, naravne in kulturne dediščine ter varoval-
nih gozdov. Sanacija degradiranih območij je obvezna za
vse uporabnike.

– Naravno in kulturno dediščino moramo vključiti v
celovito urejanje prostora. Pri tem moramo preseči današnji
predvsem konzervatorski pristop ter povezati interese druž-
benega in gospodarskega razvoja s potrebami po njeni ohra-
nitvi in vzdrževanju.

– Naravne razmere s krajinsko pestrostjo in bogato de-
diščino moramo bolje izkoristiti pri razvijanju turizma ter za
rekreacijske potrebe prebivalcev občine in širšega zaledja.

(3) Izboljšanje in varovanje okolja mora biti učinkovita
kurativna in preventivna dejavnost, ki mora biti povezana
predvsem z naslednjimi nalogami:

– primerna razmestitev in izbor proizvodnih in drugih
dejavnosti v prostoru,

– razvoj tehnologije čiščenja onesnaženja, ki nastaja v
proizvodnih procesih,

– načrtno vlaganje v čistilne naprave in v izgradnjo
kanalizacijskega omrežja,

– organizirano zbiranje in ravnanje z odpadki,

– pravočasna presoja vplivov posameznih posegov v
prostor,

– ustrezna organizacija prometa in drugih dejavnosti, ki
povzročajo hrup in onesnaževanje.

Varstvo okolja in izboljšanje njegove kvalitete mora
biti sestavni del ravnanja organizacij in skupnosti ter obča-
nov pri sprejemanju odločitev, pri delu in v prostem času.

(4) Na podlagi določil dolgoročnega plana bomo spre-
jeli prostorske izvedbene akte kot podlago za operativno
uresničevanje dogovorjenih nalog.

Vse predvidene investicije, ki še niso podrobno prever-
jene v fazi vključevanja v planske akte, bomo preverili ob
izdelavi prostorskih izvedbenih aktov.

Pri urejanju naselij bo v obdobju 1996–2000 poudarek
na zapolnitvah in kvalitetnemu urejanju pretežno že pozida-
nih območij, zato moramo naseljem in delom naselij, kjer bo
prevladovala prenova in nadomestna gradnja posvetiti enako
urejevalsko pozornost kot urejanju novih območij.

Podrobne strokovne presoje in sprejetje ustreznih pro-
storskih izvedbenih aktov moramo zagotoviti tudi za posege
v prostor izven naselij: črpanju kamnitih agregatov, urejanju
odlagališč odpadkov. izgradnji zadrževalnikov.

1.2. Prostorska organizacija dejavnosti in namenska ra-
ba prostora v območjih, kjer so predvidene naloge v zvezi z
urejanjem prostora

Organizacija dejavnosti v prostoru, sprememba namem-
bnosti prostora in določila za izvajanje nalog v planskem
obdobju 1996–2000 temeljijo na usmeritvah dolgoročnega
plana (glej kartografski del plana, kartografsko dokumenta-
cijo in kartogram št. 1)

Vsi planirani posegi v prostor in naloge v zvezi z ureja-
njem prostora so v tekstualnem delu plana prikazani po
planskih conah, planskih celotah in ureditvenih območjih,
opredeljenih v dolgoročnem planu občine. Obodna razmeji-
tev območij, v katerih se bodo izvajali posegi, je prikazana v
kartografski dokumentaciji.

1.2.1. Stanovanjska gradnja (kartografski del UZ listi 3,
6 in DP in SP listi 4 do 9)

Za blokovno stanovanjsko gradnjo bomo pravočasno
zagotovili stavbna zemijišča v Grosupljem. Območja za blo-
kovno gradnjo so določena z urbanističnimi zasnovami (UZ):

Planska cona in Ožje ureditveno Izvedbeni
planska celota območje v UZ akt

I/2 Grosuplje G6 – Mrzle njive ZN – Mrzle njive II.
I/2 Grosuplje G5 – Grosuplje center ZN – Klinčkar
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Tolmačenje kratic:
Planske cone G – Grosuplje, ŠS – Šmarje – Sap, C –

Cikava..
I/1 – planska celota v planski coni
DP – dolgoročni plan
SP – srednjeročni plan
ZN – zazidalni načrt
UrN – ureditveni načrt
LN – lokacijski načrt
PUP – prostorsko ureditveni pogoji
LD – lokacijska dokumentacija
UR – urbanistični red (veljaven do sprejetja PUP).
Za individualno usmerjeno gradnjo bomo prednostno

urejali in oddajali stavbna zemljišča v območjih določenih z
UZ. Stanovanjska gradnja bo potekala na podlagi ZN UrN in
PUP.

V naselju Grosuplje se v območju ZN Dvori III. poleg
gradnje za trg predvidi tudi možnost individualne gradnje
občanov samih, z upoštevanjem enakih urbanističnih, arhi-
tektonskih in oblikovalskih določil za zazidavo.

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/2 Grosuplje G8 – Ob Grosupeljščici ZN Dvori III.
I/7 Spodnja Slivnica Spodnja Slivnica ZN Stanovanjska

cona Slivnica

Gradnja posameznih objektov (zapolnitve) v ureditve-
nih območjih UZ bo opredeljena z določili PUP in LD.

Ker je izkazana potreba po večjem obsegu individualne
gradnje v Grosupljem, bomo vsestransko primerjalno ovred-
notili tudi območja Sp. Brvace, Ponova vas – Št. Jurij in Sp.
Blato ter izdelati izvedbeno dokumentacijo za območje, ki se
bo izkazalo kot najbolj ustrezno.

Izven ureditvenih območij, določenih z UZ bomo sklad-
no z usmeritvami DP za planirano lokalno koncentracijo
prebivalcev in gradnji domačinov postopoma zagotovili
stavbna zemljišča za individualno graditev.

V območja stavbnih zemljišč niso vključena tudi zem-
ljišča z gospodarskimi objekti. Novogradnja stanovanjskih
objektov na teh zemljiščih ob robovih in izven ureditvenih
območij naselij je mogoča le izjemoma na podlagi predhod-
ne strokovne presoje.

Za območja z razpršeno gradnjo so v kartografskem
delu plana označena obstoječa stavbna zemljišča. Ta naselja
so prednostno namenjena razvoju in obnovi kmečkih in polk-
mečkih gospodarstev. Gradnja in obnova je mogoča na ob-
stoječih stavbnih zemljiščih ali na mejnih parcelah, če ni v
nasprotju z omejitvami, ki so prikazane v kartografskem
delu plana.

Stanovanjska gradnja in gradnja gospodarskih objektov
se bo usmerjala z določili PUP, do izdelave le-teh pa z UR.

Za gradnjo bivališč za romske družine bomo uredili
območja “Oaza” in “Pri Nikotu” pri Mlačevem. Osnovno
komunalno in prometno ureditev bomo zagotovili na podlagi
določil PUP in podrobnejših ureditvenih načrtih - LD.

1.2.2. Centralne dejavnosti (kartografski del DP in SP
listi 2 do 9 in UZ listi 2, 6)

Ob omejenih materialnih možnostih je v tem planskem
obdobju prednostnega pomena izboljšanje kakovosti oskrbe
in storitev, izboljšava standarda v družbenih dejavnostih in
pomoč potencialnim zasebnim vlagateljem v centralne de-
javnosti.

Prednostna naloga v zvezi s prostorsko organizacijo teh
dejavnosti je v tem planskem obdobju rezervacija primernih
stavbnih zemljišč za centralne dejavnosti pred nesmotrno

pozidavo. To bomo zagotovili s pravočasno pripravo in spre-
jemom prostorskih izvedbenih aktov, ki bodo upoštevali raz-
vojne potrebe tudi po letu 2000.

V obdobju 1996–2000 bomo zagotovili za novogradnjo
objektov za oskrbne in storitvene dejavnosti stavbna zem-
ljišča opredeljena za ta namen v urbanističnih zasnovah.

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/2 Grosuplje G8 – Ob UrN Stari gasilni
Grosupeljščici dom

– park, tržnica, storitve,
trgovina ZN Turistično
oskrbovalni center
– počivališče ob AC
– oskrbne in servisne de-
javnosti ZN Nova šola
Brinje
– osnovna šola, šport, re-
kreacija

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

G5 – Grosuplje UrN Upravni center
center – poslovno – upravne de-

javnosti UrN Družbeni
dom
– poslovno – upravne de-
javnosti,
– galerija, oskrba, stori-
tve ZN Pri pošti
– oskrba, storitve, stano-
vanja UrN Davkarija
– poslovno – upravne de-
javnosti
– oskrba, storitve, stano-
vanja

V vseh centrih bomo skladno z izraženimi interesi in
potrebami zagotovili primerne površine za razvoj storitvene
in uslužnostne obrti. Lokacije za te dejavnosti bomo zagoto-
vili predvsem v centralnih območjih naselij, delno pa v obrt-
nih conah (glej poglavje proizvodne dejavnosti).

Gradnja teh objektov bo opredeljena v določilih pro-
storsko ureditvenih pogojev.

1.2.3. Proizvodne in servisne dejavnosti (kartografski
del DP in SP listi 4 do 9 in UZ list 6)

Razvoj proizvodnih dejavnosti bo v obdobju 1990–
2000 usmerjen predvsem v širitev in tehnološko izboljšavo
sedanjih proizvodnih organizacij in sicer pretežno na seda-
njih zemljiščih podjetij.

V obdobju do leta 2000 bomo zagotovili za prostorski
razvoj proizvodnih dejavnosti stavbna zemljišča, opredelje-
na za ta namen v UZ oziroma določili pogoje za urejanje
sedanjih stavbnih zemljišč:

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/2 Grosuplje G11 – GC Bičje ZN Gospodarska cona
ZN Obrtno stanovanjska
c. Brezje

G9 – Motel ZN TOC
– servisi, oskrba,
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Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

G10 Rožna dolina ZN Rožna dolina II.
– spodbujevalnica obrti
UrN – Pri Bambiču
– Komunalno podjetje,
– komunalne dejavnosti,
obrt

B2 – Sp. Brvace ZN Eurotrans
C – Cikava ZN Obrtna cona v pentlji

– skladišča, obrt, deponi-
je

V ureditvenih območjih ostalih centrov bomo zagotovi-
li stavbna zemljišča in ostale pogoje za razvoj naslednjih
proizvodnih dejavnosti:

Nove, danes še neznane investicije bomo usmerjali
skladno z določili DP:

– Gospodarsko cono Grosuplje v primeru, da gre za
industrijske obrate, ki potrebujejo zahtevno infrastrukturo

– v centre planskih con, ki nudijo možnosti razvoja
malega gospodarstva.

Za pritegnitev novih gospodarskih dejavnosti bomo
prednostno zagotovili prostorske izvedbene načrte in komu-
nalno ureditev za:

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/2 Grosuplje G11 – GC Bičje ZN Gospodarska cona
ZN Obrtno stanovanjska
c. Brezje

G10 – Rožna ZN Rožna dolina II.
 dolina

1.2.4. Počitniška naselja (kartografsko dokumentacijo
SP)

Z urbanističnim redom, ki velja do sprejetja ustreznih
prostorskih izvedbenih aktov skladno z zakonom o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor je v občini opredeljeno
21 območij za gradnjo počitniških objektov.

Zaradi varstva vodnih virov moramo zaostriti pogoje
gradnje v ureditvenih območjih Male Lipljene (del).

Skladno z določili DP za počitniško gradnjo ne bomo
odpirali novih območij počitniških naselij. Smiselno bomo
zožili na terenu evidentirana območja počitniških hiš in do-
pustili spremembo območij za gradnjo počitniških objektov
v območja stanovanjske gradnje, za kar je potrebno pridobiti
pozitivno mnenje krajevne skupnosti.

1.2.5. Prometne in komunalne dejavnosti* (kartograf-
ski del DP listi 5 do 9, UZ listi 4, 5, SP list 3).

Prometne dejavnosti
Do leta 2000 bomo zagotovili stavbna zemljišča in

potrebno dokumentacijo za gradnjo naslednjih objektov na
površinah, ki so za prometne dejavnosti opredeljene v urba-
nističnih zasnovah.

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/2 Grosuplje G11 – Gospodarska UrN Nadvoz
cona Bičje – nov nadvoz in križišči

I/1 Šmarje ŠS 2 – Razdrto LN Razdrto
– AC priključek Šmarje

I/2 Grosuplje G11 – Gospodarska LN Železnica
cona Bičje

Komunalne dejavnosti
Do leta 2000 bomo zagotovili stavbna zemljišča in

potrebno dokumentacio za komunalne objekte na površinah,
ki so za ta namen določene v urbanističnih zasnovah.

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/2 Grosuplje G11 Gospodarska ZN Gospodarska cona
cela občina cona Bičje – toplarna,

– centralna plinska posta-
ja PUP (LN)
– toplovodno omrežje
– plinovodno omrežje

V ureditvenih območjih ostalih centrov in izven naselij
bomo zagotovili stavbna zemljišča in pogoje za ureditev:

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/3 Grosuplje Stehan UrN – sanacija

1.2.6. Vodnogospodarske ureditve (kartografski del DP
listi 8, 9. SP list 3, SP)

Za načrtovane vodnogospodarske ureditve bomo v ob-
dobju do leta 2000 zagotovili potrebne površine in določili
pogoje za posege v prostor:

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/5 Polica zadrževalnik UrN Veliki potok
Veliki potok

I/4 Št. Jurij regulacija UrN Podlomščica
Podlomščice

I/1 Šmarje-Sap in
I/2 Grosuplje zadrževalnik Bičje UrN Bičje
I/7 Radensko struge in ponori PUP
polje (poudarek na varstvu ND)

1.2.7. Kmetijske in gozdne površine (kartografska dela
DP in SP)

Kmetijske površine
Za večjo kmetijsko proizvodnjo bomo določili pogoje

za izvedbo naslednjih agromelioracij.

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/1 Šmarje-Sap Grosuplje Ld – agromelioracija
– Šmarje 80ha (za vse)

I/2 Grosuplje Grosuplje 150ha
I/4 Št. Jurij Vrbičje, Vino 298ha
I/4 Št. Jurij Ponova vas – Cerovo 50ha
I/5 Polica Gor. vas – Troščine 200ha
I/6 Žalna Žalna, Plešivica 247ha
I/6 Žalna Luče 22ha
I/7 Račna Račna 50ha
I/8 Škocjan Vel. Lipljene 50ha
I/1 Šmarje-Sap Zg. Slivnica Ld – akumulacija

meteorne vode
I/5 Polica Blečji vrh Ld – akumulacija

meteorne vode

Območje agromelioracij prostorsko ni preučeno, zato je
pri načrtovanju le-teh potrebno predhodno preveriti omejitve
v prostoru (varovalni pasovi vodnih virov, kulturne – pred-
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vsem arheološke in naravne dediščine ter druge prostorske
planske odločitve).

Izvajanje agromelioracij je možno tudi za manjše zao-
krožene enote na vlogo lastnikov.

Gozdne površine
Gospodarske gozdove bomo izkoriščali in urejali na

podlagi veljavnih gozdnogospodarskih načrtov.
Upoštevali bomo omejene pogoje gospodarjenja v va-

rovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim pomenom, ki so
opredeljeni v dolgoročnem planu. Za območja zaraščanja,
katera se bodo namensko opredelila za gozdarstvo, bodo GG
pripravila programe za vlaganja v pospešeno vključevanje
teh območij v gozdno proizvodnjo.

Gradnja novih gozdnih cest je prikazana v grafičnem
delu DP v M 1 : 25.000

1.2.8 Območja za pridobivanje mineralnih surovin (kar-
tografski del DP list 4 in 9, SP list 1 in 3)

Pridobivanje dolomitnih in apnenčastih agregatov pred-
vsem pa sanacijo izkoriščenih površin bomo zagotovili na
podlagi izdelanih izvedbenih aktov v območjih:

Planska Ožje
cona in ureditveno Izvedbeni
planska območje akt
celota v UZ

I/1 Šmarje-Sap peskokop Pleše UrN Pleše*
I/1 Šmarje-Sap peskokop UrN Šmarje – Sap**

“London”
I/1 Šmarje-Sap peskokop pod UrN pod avtocesto

avtocesto
I/5 Polica peskokop UrN Sp. Duplice

Sp. Duplice
I/5 Polica peskokop Dole UrN peskokop Dole
I/5 Polica peskokop Klanci UrN Klanci II.***

* Ureditev peskokopa mora investitor uskladiti z režimom v varstve-
nem območju izvira Stavke.

** Obseg črpanja v peskokopu Šmarje-Sap mora investitor uskladiti
z varstvenimi režimi arheološkega območja.

***Organizacijska naloga občinskih služb v letu 1996 in 1997 je, da
za peskokop Klanci uskladijo interese nosilcev planiranja na isti lokaciji
(varstveni pas vodnega vira, varovalni gozd in peskokop).

Pri pripravi ureditvenih načrtov se upošteva obvezna
sanacija z vzpostavitvijo naravnih razmer (ureditev ustrezne-
ga reliefa, pogozditev ipd.).

Peskokope in kamnolome brez dovoljenja bodo upo-
rabniki sanirali skladno z določili PUP za posamezna ob-
močja in s pogoji, ki jih bo določala LD.

1.3. Naloge v zvezi z urejanjem prostora

1.3.1. Izdelava prostorskih planskih in izvedbenih ak-
tov (kartografski del DP št. 2, SP, listi 4–9)

V obdobju do leta 2000 bomo dopolnili prostorske
planske akte in izvedbene akte. Prostorsko izvedbeni akti so
PIN (prostorsko izvedbeni načrti) in PUP (prostorsko uredi-
tveni pogoji). Prostorsko izvedbeni načrti so: ZN (zazidalni
načrt), UrN (ureditveni načrt), in LN (lokacijski načrt).

Realizacija nalog v zvezi z urejanjem prostora zahteva
pripravo in sprejem ustreznih PIN za vsa območja, kjer so
predvideni pomembnejši posegi v prostor razen za območja,
za katera obstajajo veljavni PIN (tabela 1)

PIN, ki se bodo izdelali in sprejeli v tem planskem
obdobju, so opisani v programskih zasnovah.

Dinamika in zaporednosti izdelave PIN bo opredeljena
v programu, ki ga sprejme Občinski svet občine Grosuplje.
V programu se bo določil tudi obseg in dinamika priprave
geodetskih in drugih podlag in način financiranja izdelave
PIN.

Za celotno območje občine in naselja oziroma dele
naselij, za katere se ne bodo izdelali PIN oziroma se bodo
izdelali PIN oziroma se bodo le-ti izdelali v kasnejši fazi,
bomo zagotovili pripravo in sprejem PUP. PUP se izdelajo
za zaključena območja – planske celote za celotno območje
občine.

Do sprejetja posameznih PUP veljajo za urejanje nase-
lij in območij določila urbanističnega reda Občine Grosuplje
razen v elementih, ki niso v skladu z DP in SP.

Tabela 1

Veljavni in usklajeni prostorsko izvedbeni načrti (PIN) sprejeti pred 1996

Sprejeti PIN do leta 1996
in usklajeni s SP 1996-2000
(z oznako v kart.delu plana)
PPC naziv PIN list 5000 Uradni list

A. Prostorski izvedbeni načrti (PIN) v ureditvenih območjih naselij

I/2 Grosuplje

G 11 ZN Obrtno stanovanjska cona Brezje Lj-J-38 SRS 9/88

B2 ZN Eurotrans LJ-J 28, 38 RS 78/94

G13 UrN Pokopališče Lj-J-39 SRS 9/88

I/1 Šmarje-Sap

SŠ4 UrN Pokopališče Lj-J-27 SRS 1/89

PPC naziv PIN list 5000 Uradni list

B. Prostorski izvedbeni načrti izven ureditvenih območij naselij

I/1 Šmarje UrN Peskokop Pleše Lj-J-17, 27 RS 78/94

UrN Kamnolom Šmarje-Sap Lj-J-27 SRS 1/89

I/5 Polica UrN Zadrževalnik Veliki potok Lj-J-20, 30 RS 8/91

I/3 Vel. Mlačevo UrN Stehan komunalna deponija Lj-J-40 RS 34/92

Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev (PUP)
PUP se izdelajo in sprejemajo namesto urbanističnega reda občine za celotno območje občine za naslednje planske celote

(glej kartogram št. 2)
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Tabela 2

Prostorska Naselja Posegi v prostor
planska in tipologija izven naselja
celota (PPC) 1996–2000

I. PLANSKA CONA GROSUPLJE
I/1 PPC Šmarje-Sap agromelioracije
KS Šmarje-Sap peskokopi
I/1 a A – Gajniče, Paradišče LN Razdrto

B – Podgorica, Sela male čistilne naprave
BC2 – Cikava, Mali vrh zbiralnik Zg. Slivnica

Veliki vrh, Tlake obrtna cona
CD – Šmarje-Sap kulturna dediščina

I/1 b B – Zg. Slivnica
I/1 c A – Huda polica
I/2 PPC Grosuplje, zadrževalnik
KS Grosuplje, del naravna dediščina
KS Št. Jurij del A – Hrastje kulturna dediščina

B – Brezje, Brvace
DE – Grosuplje

KS Grosuplje, del A – Sp. Duplice peskokopi
KS Mlačevo, del B – Gatina, Sp. Blato komunalna deponija

BC2 – Malo Mlačevo
BC1 – Veliko Mlačevo

I/4 PPC Št. Jurij-Slivnica agromelioracije
KS Št. Jurij A – Pece, Bičje, Podgorica male melioracije

BC1 – Sp. Slivnica, Št. Jurij,
Mala vas zadrževalnik

I/4 a C2 – Ponova vas počitniška naselja
I/4 b A – Vino, Udje, Vrbičje kulturna dediščina

Rogatec, Medvedica
I/5 PPC Polica agromelioracije
KS Polica A – Mala Stara vas varovalni gozd

Zg. Duplica, Peč, peskokopi
I/5 a Dole zaščita vodnih virov

B – Velika Stara vas počitniška naselja
BC1 – Polica zadrževalnik

I/5b A – Blečji vrh, Kožljevec, zbiralnik Blečji vrh
Troščine, Dolenja vas,
Gorenja vas, Mali Konec

I/6 PPC Žalna agromelioracije
KS Žalna počitniška naselja
I/6a A – Mala Loka

B – Velika Loka
C1 – Žalna

I/6b A – Plešivica
B – Luče

I/7 PPC Radensko polje
KS Sp. Slivnica, del A – Predole agromelioracije
KS Mlačevo, del B – Zagradec, Čušperk, čiščenje vodotokov
KS Račna del Mala Račna naravna dediščina

BC – Velika Račna kulturna dediščina
I/8 PPC Škocjan počitniška naselja
KS Škocjan A – M. Lipljene, Rožnik, agromelioracije

Železnica, Škocjan, V. Lipljene
I/9 PPC Suha krajina agromelioracije
KS Ilova gora A – Gaberje, M. Ilova gora kulturna dediščina

V. Ilova gora

Opomba: k tabeli 2 Izdelava prostorskih ureditvenih pogojev:

1. V stolpcu “naselja in tipologija” pomenijo oznake A, B, C, D, pred imeni vasi tip naselja, ki je opredeljen v
dolgoročnem planu.

2. V posameznih planskih celotah bomo pri urejanju prostora upoštevali organizacijo dejavnosti, namensko rabo površin
in varovanja območja kot obvezna izhodišča, opredeljene z DP ter dodatno konkretne naloge pri urejanju prostora v obdobju
1996–2000.

3. Opombe v tretjem stolpcu – Posegi v prostor izven naselja se nanaša na celotno plansko celoto.
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Usmeritve za urejanje naselij različnih tipov so oprede-
ljene v dolgoročnem planu in se upoštevajo kot obvezno
izhodišče pri pripravi PUP.

1.3.2. Usmeritve za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov (PIA)

Pri pripravi PIA bomo upoštevali naslednje usmeritve:

– podrobno bomo razčlenili namensko rabo skladno s
planirano organizacijo dejavnosti na posameznem območju;
pri tem bomo zavarovali lokacije za objekte in naprave širše-
ga družbenega pomena, ki se bodo gradili v kasnejših fazah;

– izboljšali bomo sedanje in uredili nove prometne ure-
ditve in povezave, ki bodo omogočale varen promet in v
največji možni meri zaščito okolja pred hrupom;

– zmanjšali bomo komunalne probleme z načrtovanjem
komunalnega omrežja in naprav, ki ga bo mogoče postopo-
ma izgrajevati in izboljševati;

– upoštevali bomo vsa v dolgoročnem planu opredelje-
na varstvena in zavarovana območja ter usmeritve o možnih
posegih in ureditvah na teh območjih:

– upoštevali bomo omejitve, opredeljene v odloku o
varstvu vodnih virov,

– pooblaščena organizacija za varstvo naravne in kul-
turne dediščine je dolžna pravočasno pripraviti smernice in
pogoje za aktivno varovanje dediščine,

– prednostno bomo pripravili načrte sanacij degradaci-
je okolja in škodljivih vplivov v varovanih območjih;

– pri urbanističnem načrtovanju in ureditvah bomo po-
leg funkcionalnih vidikov enakovredno upoštevali merila za
oblikovanje kulturnega in humanega bivalnega ter delovne-
ga okolja, pri tem bomo urejevalsko pozornost enakovredno
posvečali urbanim in ruralnim naseljem;

– pri urejanju krajine bomo poleg funkcionalnih vidi-
kov enakovredno upoštevali ohranitev značilne krajinske
podobe ter ekološkega ravnotežja:

– za vse peskokope in kamnolome se izdelajo ureditve-
ni načrti; sanacija se izvaja sočasno z eksploatacijo,

– ureditveni načrti in sprotna sanacija se izvaja tudi na
vseh odlagališčih,

– pri melioracijskih posegih je potrebno paziti na kom-
pleksno ovrednotenje s krajinskega in ekološkega vidika;
skladno z ugotovljeno problematiko se po potrebi izdela
UrN,

– pri urejanju vodotokov je treba uskladiti akcije vod-
nega gospodarstva, kmetijstva, ribištva in krajinskega vars-
tva, prednost pred gradnjo kanalov naj ima povečanje kapa-
citete rečne struge in ohranjanje obrečne vegetacije,

– oblikovalsko pozornost bomo posvečali tudi vključe-
vanju naselij v kulturno krajino, predvsem oblikovanju ro-
bov naselij (arhitektonski in krajinski vidik);

– preverili bomo vse obremenitve okolja (sedanje in
pričakovane) ter načrtovali njihovo sanacijo;

– preverili bomo vse oblike ogroženosti prebivalcev ter
materialnih dobrin ter vključili v PIA določila v zvezi z
gradnjo, tehničnimi in obrambno zaščitnimi ukrepi na obrav-
navanem območju.

1.3.4. Programske zasnove za območja, kjer se bo izva-
jala kompleksna graditev ali prenova*

* Skladno z zakonom o urejanju prostora so sestavni
deli družbenih planov tudi programske zasnove za območja,
kjer se bo izvajala kompleksna graditev ali prenova. Dopuš-
čena je možnost, da občinski sveti sprejmejo programske
zasnove naknadno, po istem postopku kot družbeni plan. V
tem poglavju obravnavamo zato le znane elemente program-
skih zasnov, ki jih je mogoče dopolniti na podlagi priprave
dodatnih strokovnih podlag.

I. planska cona Grosuplje
Ureditveni načrt: Šmarje – Staro jedro
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje-Sap
Ožje ureditveno območje v UZ: ŠS Šmarje (SŠ3)
Območje zajema površine ob regionalni cesti okoli go-

stilne Majolka, zajema parcele, ki oklepajo trg pred cerkvijo,
na vzhodu sega do nove ceste, ki pelje do AC nadvoza.

Površina: približno 1,8 ha
Zemljišče: VIII. kategorije,
Program:
– ureditev objektov za centralne dejavnosti, ki so v DP

opredeljene za lokalna središča
– revitalizacija urbanističnega in arhitekturnega jedra
– javna pritličja, v etažah lahko stanovanja
Obvezna izhodišča:
– sanirati komunalno ureditev predvsem kanalizacijo in

vodovod
– posvetiti pozornost urejanju spomeniškega komplek-

sa cerkve in Tabora, postopoma sanirati neprimerne ureditve
in objekte v ožjem vizualnem prostoru

– upoštevati arheološke režime (I. stopnja in III. stop-
nja) ter ostalo kulturno in naravno dediščino na območju.

Ureditveni načrt: Šmarje – Šola
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje-Sap
Ožje ureditveno območje v UZ: ŠS Šmarje (SŠ3)
Območje zajema prostor med železnico, regionalno ce-

sto, na zahodu ga omejuje nova povezovalna cesta do Fa-
rovškega hriba, na vzhodu pa je meja za vzgojno varstvenim
zavodom.

Površina: približno 1.9 ha
Zemljišče: VIII. kategorije
Program:
– ureditev objektov za centralne dejavnosti
– ureditev javnih zelenih površin
– dopolnitev zunanjih šolskih in rekreacijskih površin
– javna pritličja, v etažah lahko stanovanja
Obvezna izhodišča:
– prestavitev neprimernih dejavnosti (betonarna, kovi-

narska obrt)
– sanirati komunalno ureditev predvsem kanalizacijo in

vodovod
– upoštevati obstoječo kulturno dediščino
Ureditveni načrt: Šmarje – Trgovski center
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje-Sap
Ožje ureditveno območje v UZ: ŠS Šmarje (SŠ3)
Območje zajema prostor južno od regionalne ceste, na

vzhodu pot do starega pokopališča, na zahodu meji na UrN
Staro jedro, na jugu pa je meja bivši ZN Šmarje P2 – to je niz
prosto stoječih stanovanjskih hiš.

Površina: približno 0,9 ha
Zemljišče: VIII. in II. kategorije
Program:
– ureditev objektov za servisno in trgovsko dejavnost

ob cesti, blokovna stanovanjska gradnja v globini
– ureditev skupnih parkirnih površin
Obvezna izhodišča:
– višinski gabariti ne smejo konkurirati višini cerkve
– hrupne dejavnosti je treba organizirati ob cesti, biva-

nje pa od hrupa odmakniti
Ureditveni načrt: Šmarje – Staro pokopališče
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje-Sap
Ožje ureditveno območje v UZ: ŠS Šmarje (SŠ3)
Prostor je na severu omejen z regionalno cesto, na jugu

z južno mejo pokopališča v mirovanju, na vzhodu s cesto ob
gasilskem domu, na zahodu pa s potjo do pokopališča.

Površina: približno 0,8 ha
Zemljišče: VIII. in II. kategorije
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Program:
– ureditev objektov za storitvene in uslužnostne dejav-

nosti
– ureditev javnih zelenih površin na bivšem pokopa-

lišču
– v etažah objektov so stanovanja ali pisarne
Obvezna izhodišča:
– arhitekturna sanacija gasilskega doma in njegove

okolice
– prostor pokopališča je po dobi mirovanja treba z dolž-

no pieteto spremeniti v zelene površine naselja
Ureditveni načrt: Šmarje – Peskokop pod avtocesto
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje-Sap
Ožje ureditveno območje v UZ: Mali vrh (MV1)
Območje zajema prostor pod viaduktom avtoceste, med

rezervirano, spremenjeno železniško traso, krajevno cesto,
ki vodi do kamnoloma Pleše in utrditev brežine zaradi avto-
ceste.

Površina: približno 0,8 ha
Zemljišče: V. kategorije
Program:
– sanacija nelegalnega peskokopa
– ureditev podnožja hriba devastiranega ob gradnji AC
– ureditev parkirišča za tovorna vozila in deponije oko-

lju nenevarnih gradbenih materialov
– gradnja garaž, strojnih lop in skladišč
Obvezna izhodišča:
– pred gradnjo morajo biti sanirane brežine
– sanirati odvodnjavanje
– upoštevati obstoječo naravno dediščino, na katero ob-

močje na severu meji
– urediti dovozno cesto tako, da bo prenesla velike

osne pritiske
– pridobiti je potrebno smernice pristojne varstvene

službe
Lokacijski načrt: Križišče Razdrto
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje-Sap
Ožje ureditveno območje v UZ: Šmarje-Sap – Razdrto

(S2)
Območje zajema ozek pas ob sedanji regionalni cesti

od konca prenovljene ljubljanske ceste v višini parcele 1244/2
k.o. Mali Vrh do kapele na Malem Vrhu v višini parcele 905/
26 k.o. Mali Vrh. N SV ga zaključuje avtocesta na JZ pa
meja poteka za prvim nizom hiš.

Površina: približno 1,0 ha
Zemljišče: VIII. kategorije
Program:
– Modernizira, premika in razširi se regionalna cesta

R331 med Šmarjem in Malim vrhom in uredi križišče z
magistralno cesto – priključkom na avtocesto.

Obvezna izhodišča:
– upoštevanje pogojev upravljavca avtoceste
– upoštevanje pogojev upravljavca regionalne ceste
Zazidalni načrt: Cikava – Obrtna cona v pentlji
Lega: Planska celota I/1, KS Šmarje-Sap
Ožje ureditveno območje v UZ: Cikava (C1)
Območje zajema pentljo med priključkom na avtocesto

iz smeri Grosuplje proti Novem mestu in krajevno cesto
Cikava – Paradišče.

Površina: približno 1,1 ha
Zemljišče: IV. kategorije
Program:
– ureditev cone za skladiščenje nenevarnega gradbene-

ga materiala, ureditev parkirišč za tovorna vozila
– ureditev obodnih zelenih površin
– gradnja pisarniških, skladiščnih prostorov, lop in garaž
– komunalno opremiti zazidalni otok

Obvezna izhodišča:
– upoštevanje pogojev upravljavca avtoceste
– predhodni pogoj je izgradnja kanalizacije in priklop

na obstoječe kanalizacijsko omrežje
– zunanji rob je treba intenzivno zazeleniti
Ureditveni načrt: Zadrževalnik Bičje
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje, KS Šmarje
Ožje ureditveno območje: Nasip zadrževalnika je osno

približno 40m oddaljen od korigirane ceste Brezje–Grosup-
lje. Severno od njega je razlivno polje, ki sega vzhodno do
železniške proge Ljubljana–Novo mesto, na zahodu se do-
takne obronkov vasi Brezje, na sever pa sledi konfiguraciji
terena.

Površina: približno 55 ha
Zemljišča: IV. kategorije
Program:
– suhi zadrževalnik
Obvezna izhodišča:
– uskladitev interesov varovanja krajine in naseljenih

področij
– izdelati je potrebno presojo vplivov na okolje, še

posebej posledice za Radensko polje
– pod zadrževalnikom je treba ohraniti koridor indu-

strijske ceste – obvoznice
Ureditveni načrt: Grosuplje – Klinčkar
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G5 – Grosuplje – Cen-

ter; delno sega v območje G1. Zajema območje mizarske
delavnice ob vstopu v naselje Grosuplje do obstoječih stano-
vanjskih blokov. Na jugu je omejen z UrN Adamičeva, na
severu pa s križiščem ulic Pod gozdom.

Površina: približno 0,5 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– trgovski lokali v pritličju
– stanovanjska blokovna gradnja (zapolnitve, poslovno

stanovanjski objekti)
– prometne in komunalne ureditve
– ureditev urbanega prostora: trgi, pešpoti, nasadi, zele-

nice, otroška igrišča v stanovanjskem delu
Obvezna izhodišča:
– ureditev prometnega omrežja je določena v UZ
– gabarit ne sme presegati sedanje višine objektov
Ureditveni načrt: Grosuplje – Adamičeva
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: delno v G5 – Grosuplje

– Center; delno sega v območje G1 – Pod gozdom, delno še
v G6 – Mrzle njive, G2 – Brinje, G7 – Na hribu. Zajema
območje Adamičeve ceste in mejnih parcel od križišča s
Kadunčevo do mostu čez Grosupeljščico.

Površina: približno 2,4 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– ureditev mestne avenije s pripadajočo mikro urbano

opremo in ureditvijo zelene poteze ob cesti
– preureditev pritličij tistih objektov na Adamičevi, ki

tvorijo ulično fasado v javna pritličja s trgovsko, uslužnost-
no, kulturno, servisno dejavnostjo

– zapolnitev grajenega tkiva v strnjeno zazidavo
– prometne in komunalne ureditve
Obvezna izhodišča:
– ureditev osnovnega prometnega omrežja je določena

v UZ
– Adamičeva cesta se v celotnem poteku skozi središče

mesta oblikovalsko in programsko obravnava kot enoten
prostor

– gabarit ne sme presegati sedanje višine objektov
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– pozornost se posveti ureditvi prostora okrog kultur-
nih spomenikov (knjižnica, park L. Adamiča)

Ureditveni načrt: Grosuplje – Družbeni dom
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G5 – Grosuplje – Cen-

ter. Zajema območje obstoječega Družbenega doma s po-
trebnim funkcionalnim zemljiščem.

Površina: približno 0,1 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– nadzidava Družbenega doma, javna zgradba s trgov-

sko, uslužnostno dejavnostjo v pritličju in poslovno-upravno
dejavnostjo ter galerijo v nadstropjih

– ureditev parkirnih mest in primerne zunanje zelene
ureditve

Obvezna izhodišča:
– območje med Adamičevo, Taborsko in Kolodvorsko

cesto je prednostno namenjeno ureditvi poslovnih in uprav-
nih prostorov

– gabarit ne sme bistveno poslabšati osvetljenost pro-
storov v bližnjem stanovanjskem bloku

– posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju
in umestitvi objekta, saj gre za zelo izpostavljeno in upadlji-
vo lokacijo

Ureditveni načrt: Grosuplje – Davkarija
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: delno v G5 – Grosuplje

– Center. Območje omejujejo Taborska cesta na vzhodu,
železnica na zahodu, na jugu se končuje s ploščadjo pred
železniško postajo, na severu je omejen s stanovanjskimi
hišami in uličico, ki pelje mimo prostorov Ljubljanskih mle-
karn.

Površina: približno 0,6 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– gradnja poslovno stanovanjskih objektov, gostinskih

in trgovinskih lokalov
– prometne in komunalne ureditve
– ureditev centralnega parkirnega prostora
– urediti zahodni rob ob železnici
Obvezna izhodišča:
– upoštevati je potrebno pogoje upravljavca železnice
– višinski gabarit ne sme presegati najvišje zgradbe na

Taborski cesti.
– oblikovanje mora biti podrejeno formiranju strnjene-

ga uličnega niza
– odstraniti je potrebno neustrezno situirane ali arhitek-

turno neprimerne objekte – Taborska 6 in 10
Ureditveni načrt: Grosuplje – Upravni center
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G5 – Grosuplje – Cen-

ter. Zajema trikotnik med Adamičevo, Kolodvorsko in Ta-
borsko cesto, razen področja UrN Družbeni dom in področja
obstoječega stanovanjsko poslovnega bloka.

Površina: približno 0,5 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– poslovno upravna zgradba ob Adamičevi cesti, uredi-

tev parkirnih prostorov v notranjosti zazidalnega otoka – po
potrebi parkirna hiša

– nadzidava stavbe sodišča s podobnim programom
– ureditev mestnih zelenih površin
Obvezna izhodišča:
– območje med Adamičevo, Taborsko in Kolodvorsko

cesto je prednostno namenjeno ureditvi poslovnih in uprav-
nih prostorov

– gabarit mora biti primerljiv z obstoječimi

– ker gre za zelo izpostavljeno in upadljivo lokacijo, je
potrebno ulični prostor zelo kvalitetno urediti

– Kolodvorsko ulico je treba maksimalno sprostiti mo-
tornega prometa, drevored ob njej je treba ohraniti

– elemente naravne in kulturne dediščine je potrebno
ohraniti in jih primerno dopolniti

Zazidalni načrt: Grosuplje – Pri pošti
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G5 – Grosuplje – Cen-

ter. Zajema območje za pošto, in bližnjim stanovanjskim
blokom, med Taborsko in Trubarjevo cesto, na vzhodu ob-
močje omejujejo stanovanjski stolpiči, na zahodu pa Kolod-
vorska cesta.

Površina: približno 0,7 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– izgradnja poslovno trgovskega centra s pripadajočo

prometno infrastrukturo
– ureditev in prenova objektov ob Kolodvorski
– vzpostavitev peš povezave trgovski center – Kolod-

vorska
Obvezna izhodišča:
– območje med Adamičevo, Taborsko in Kolodvorsko

cesto je prednostno namenjeno ureditvi poslovnih in uprav-
nih prostorov

– gabarit ne sme bistveno poslabšati bivalne pogoje v
bližnjih stanovanjskih objektih

– porušiti (ali nadomestiti) je potrebno nekvalitetne po-
možne objekte na Kolodvorski 9 in 11

Zazidalni načrt Grosuplje: Mrzle njive II.
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G – Grosuplje – Mrzle

njive. Območje leži med osnovno šolo, stanovanjskimi blo-
ki, Levstikovo in Tovarniško cesto.

Površina: približno 1,2 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– stanovanjski bloki
– cestna povezava Taborske ali Tovarniške s Kersniko-

vo
Obvezna izhodišča:
– zgradbe morajo biti nižje od obstoječih stanovanjskih

blokov za vsaj eno etažo
Ureditveni načrt: Grosuplje – Nadvoz
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: delno G11 – Grosuplje

– gospodarska cona Bičje, delno G6 – Mrzle njive. Zajema
območje obstoječega nadvoza nad železnico, prostor južno
od njega in križišči na obeh straneh železnice.

Površina: približno 1,7 ha
Zemljišča: VIII. in II. kategorije
Program:
– izgradnja novega nadvoza prek železnice in pripada-

jočih prometnih ureditev
Obvezna izhodišča:
– upoštevati je treba pogoje upravljavca železnice
– prostor je treba urediti kot del uličnega sistema Gro-

supljega in ga tako tudi opremiti
Ureditveni načrt: Grosuplje – Pri Bambiču
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G10 – Rožna dolina.

Zajema med Gasilsko cesto, Ulico Rožna dolina, Javnim
komunalnim podjetjem in Cesto na Krko.

Površina: približno 2,4 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– komunalne, obrtne dejavnosti
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– ureditev parkirnih mest in primerne zunanje zelene
ureditve

Obvezna izhodišča:
– zgradbe morajo biti locirane tako, da tvorijo notranja

dvorišča, kamor so umeščeni vsi ostali prostori
– gabarit ne sme presegati 10m
– zunanje robove zazidalnega otoka je treba intenzivno

zazeleniti
Ureditveni načrt: Grosuplje – Vodna pot
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: del G9 – Motel, del G4

– Jerova vas, del G8 – Ob Grosupeljščici, del G3 – Pri
mostu, del G10 – Rožna dolina. Gre za pas parcel ob potoku
Grosupeljščica od avtoceste do železnice.

Površina: približno 0,8 ha
Zemljišča: II., III., IV. in VIII. kategorije
Program:
– ureditev zelene poteze skozi mesto
– sprehajalna pot, rekreacijske površine, površine za

oddih
Obvezna izhodišča:
– območje je treba urediti z enotno arhitekturno – kra-

jinsko in likovno potezo
– upoštevati je treba priporočila Urada za varstvo nara-

ve – izpostava Ljubljana in Ljubljanskega regionalnega za-
voda za varstvo naravne in kulturne dediščine

Ureditveni načrt: Grosuplje – Stari gasilski dom
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G8 – Ob Grosupeljšči-

ci. Gre za površine, kjer je sedaj stari gasilski dom, park,
neurejeno parkirišče.

Površina: približno 0,5 ha
Zemljišča: VIII. kategorije
Program:
– sanacija parka
– rušitev gasilskega doma in izgradnja nove poslovno –

trgovske zgradbe
– ureditev tržnice (delno pokrite)
– ureditev otroškega igrišča
– ureditev centralnega parkirnega prostora
Obvezna izhodišča:
– odstranitev začasnih objektov – kioskov
– obvezna prostorska delitev na park, tržnico, igrišče in

parkirišče
– posebno pozornost je potrebno nameniti oblikovanju

in umestitvi objektov, saj gre za zelo izpostavljeno lokacijo
– poiskati je treba sozvočje z rešitvami in UrN Adami-

čeva in UrN Vodna pot, ki se na tem mesto staknejo
Zazidalni načrt: Grosuplje – Dvori III.
Lega: planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G8 – Ob Grosupeljšči-

ci. Zajema območje: na zahodu Ljubljanska cesta in deloma
prosto stoječe stanovanjske hiše ob Ljubljanski, ZN Dvori
IV., na vzhodu potok Grosupeljščica, na jugu podaljšek Er-
javčeve ceste mimo Marles centra do Ljubljanske.

Površina: približno 2,7ha
Zemljišče: IV. kategorija
Program:
– strnjena enodružinska stanovanjska gradnja (gostota

100 prebivalcev/ha, del območja namenjen gradnji za trg,
del pa individualni stanovanjski gradnji, oboje pod enakimi
urbanistično-arhitektonskimi in oblikovalskimi kriteriji)

– lokalni park s povezovalnimi pešpotmi in otroškimi
igrišči

– parkirišča
Obvezna izhodišča:
Kot obvezna izhodišča za pripravo ZN se smiselno

upošteva “Zazidalni načrt Dvori II. – programski del”, UI

SRS, januar 1984, z dopolnitvami v letu 1989 (Zavod za
urbanistično načrtovanje Grosuplje). Vse ureditve se podre-
jajo potoku Grosupeljščica kot dominanti širšega Grosupelj-
skega prostora.

Zazidalni načrt: Grosuplje – Dvori IV.
Lega: planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ: G8 – Ob Grosupeljšči-

ci. Zajema območje: na zahodu Ljubljanska cesta, na severu
priključek na avtocesto, na vzhodu potok Grosupeljščica, na
jugu ZN Dvori III.

Površina: 3,1 ha
Zemljišče: IV. kategorija
Program:
– dokončanje teniškega centra s potrebno infrastruktu-

ro in parkirišči
– strnjena enodružinska stanovanjska gradnja
– pas ob priključku na avtocesto ostane nepozidan –

tamponsko območje med stanovanjsko gradnjo in turistično
oskrbovalnim centrom

Obvezna izhodišča:
– izvaja se skladno z ZN Dvori III.
Kot obvezna izhodišča za pripravo ZN se smiselno

upošteva “Zazidalni načrt Dvori II. – programski del”, UI
SRS, januar 1984, z dopolnitvami v letu 1989 (Zavod za
urbanistično načrtovanje Grosuplje). Vse ureditve se podre-
jajo potoku Grosupeljščica kot dominanti širšega Grosupelj-
skega prostora.

Zazidalni načrt: Grosuplje – Nova šola Brinje
Lega: planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ G8 – Ob Grosupeljščici.

Zajema območje: na zahodu Ljubljanska cesta in prostor
gradu Brinje, na severu podaljšek Erjavčeve ceste mimo
Marles centra do Ljubljanske, na vzhodu cesta ob Grosu-
peljščici, na jugu pa meji na že zgrajeno I. fazo Dvorov.

Površina: 10,2 ha
Zemljišče: IV. kategorija
Program:
– osnovna šola s športnimi igrišči
– športna dvorana
– športni park z atletskim stadionom in nogometnim

igriščem, strelišče, balinišče, kegljišče
– parkirišča
– oskrbna in storitvena ponudba in stanovanja nasproti

Marles centra
– zaključek Dvorov I. s strnjeno stanovanjsko gradnjo
Obvezna izhodišča:
Kot obvezna izhodišča za pripravo ZN se smiselno

upošteva “Zazidalni načrt Dvori – programski del”, UI SRS,
januar 1984, z dopolnitvami v letu 1989 (Zavod za urbani-
stično načrtovanje Grosuplje) in zapisnike gradbenega odbo-
ra za izgradnjo nove šole in športne dvorane.

Upoštevati je treba stik z UrN Vodna pot.
Zazidalni načrt: Turistično – oskrbovalni center pri mo-

telu II.
Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ G9 – Motel zajema

območje ceste proti Perovem, AC in priključka na AC.
Površina: približno 2,7 ha
Zemljišče: IV. in VIII. kategorija
Program:
– dopolnitev programa počivališča ob AC: parkirišče,

bencinska črpalka (tudi za potrebe naselja) in avtomobilski
servis;

– ureditev površin za oskrbne dejavnosti, za katere je
pomembna dobra dostopnost – predvsem: trgovina za obča-
sne nakupe in nakupe zanimive za turiste, servisi regionalne-
ga pomena, kombinacija proizvodne obrti in prodaje, po-
slovni prostori itd.
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Obvezna izhodišča:
– ureditev osnovnega prometnega in infrastrukturnega

omrežja je določena z urbanistično zasnovo
– z urbanistično arhitektonsko rešitvijo zagotoviti zaš-

čito okolja pred vplivi hrupa in onesnaženja z AC, z obliko-
vanjem sklopov objektov pa kvalitetno urbano podobo vsto-
pa v naselje z ohranitvijo lokalne tipike

– upoštevati je pogoje, ki jih posreduje upravljalec av-
toceste

Zazidalni načrt: Turistično – oskrbovalni center pri mo-
telu III.

Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ G9 – Motel; zajema

območje regulirane struge Grosupeljščice, regulirane struge
potoka Breg, AC, ceste proti Perovem in podaljšane ceste ob
Grosupeljščici.

Površina: 5,3 ha
Zemljišče: IV. kategorija
Program:
– ureditev površin za centralne in oskrbne dejavnosti,

za katere je pomembna dobra dostopnost – predvsem: trgo-
vina za občasne nakupe in nakupe zanimive za turiste, servi-
si regionalnega pomena

– proizvodne obrti in prodaja, poslovni prostori
– komunalna ureditev
– parkirišča
Obvezna izhodišča:
– ureditev osnovnega prometnega in infrastrukturnega

omrežja je določena z urbanistično zasnovo
– z urbanistično arhitektonsko rešitvijo zagotoviti zaš-

čito okolja pred vplivi hrupa in onesnaženja z AC,
– z oblikovanjem sklopov objektov zagotoviti kvalitet-

no urbano podobo roba naselja
– pri oblikovanju se je treba izogniti gradnji brez tesne

navezave na arhitekturno izročilo
– upoštevati je treba mnenje Urada za varstvo narave,

izpostava Ljubljana
Zazidalni načrt: Grosuplje – Gospodarska cona Gro-

suplje (sever, jedro, jug)
Lega: Planska celota l/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ G11 – gospodarska

cona Bičje: zajema območje med železnico in bodočo gospo-
darsko cono od Kadunčeve do Taborske ceste

Površina: 43 ha
Zemljišče: 6 ha II. kategorije namenjene za stavbna

zemljišča v DP, ostalo zemljišče je VIII. in VI. kategorije
Vsebina:
Tekstualni del:
1. Podlage
2. Izhodišča
3. Cilji
4. Program
5. Urbanistična zasnova
6. Promet
7. Zelene površine
8. Faznost gradnje
9. Oblikovalska izhodišča arhitekture
10. Komunala
1. Podlage
Programske zasnove za gospodarsko cono Grosuplje so

izdelane na podlagi razpisa in usmeritev, ki jih je pripravil
Oddelek za prostor pri Občini Grosuplje.

Pri izdelavi programskih zasnov za območje smo upo-
števali naslednjo dokumentacijo:

– Programske zasnove za izdelavo ureditvenega načrta
rekonstrukcije postajnih tirov in objektov železniške postaje
Grosuplje (PA projektivni atelje, Ljubljana, april 1988),

– Študija omejitvenih faktorjev obrtne cone Bičje v
Grosupljem (Hidroinženiring, april 1990),

– Poslovno organizacijski koncept gospodarske cone
Grosuplje (Razvojni center Celje, april 1990),

– Ekopsihološka raziskava Stanje in razvoj v KS Gro-
suplje (Katedra za Krajinsko arhitekturo Univerze v Ljublja-
ni, 1990),

– Analiza naravnega prostora bodoče gospodarske co-
ne Grosuplje (Katedra za krajinsko arhitekturo, Biotehniška
fakulteta Ljubljana, april 1990),

– Urbanistična zasnova gospodarske cone Grosuplje
(LUZ, Ljubljana, 1991),

– Gospodarska cona Grosuplje – Idejna urbanistično
arhitekturna zasnova (Ogrin-Vodopivec, Ljubljana, 1991),

– Gospodarska cona Grosuplje – Programske zasnove
(UIRS, Ljubljana, 1991),

– Gospodarska cona Grosuplje, predlog ureditve, sinte-
za (ULA, Studio za regulacijo naselij, julij 1993),

– Vodnogospodarske osnove za gospodarsko cono Gro-
suplje ob potoku Bičje (R. Fazarinc, Ljubljana, 1994),

– Omejitve v gospodarski coni Grosuplje (Zeleni – eko-
loško socialna stranka, okt. 1994)

2. Izhodišča
Programske zasnove v največji meri upoštevajo narav-

ne kvalitete prostora in naravo-varstevne zahteve: zato bis-
tveno zmanjšujejo prvotno predvideni prostor gospodarske
cone (kot ga je opredeljevala Urbanistična zasnova Grosup-
lje Šmarje – UI 1986 – ki je sestavni del dolgoročnega plana
Občine Grosuplje za obdobje 1986–2000). Izločeno je celot-
no zemljišče jugozahodno od potoka Bičje in obsežno ob-
močje na severnem delu, medtem ko močvirno področje ob
gozdu Smrekec in sam gozd ostajajo nezazidljivi območji
znotraj cone, kot njen osrednji krajinski motiv.

Zasnova gospodarske cone mora biti tesno povezana z
značajem mesta Grosuplje, ki že sedaj izkazuje vrsto značil-
nosti vrtnega mesta. Med temi izstopajo: bližina nacionalne-
ga središča s katerim je Grosuplje prometno dobro povezano
(avtocesta in železnica); zeleno, razmeroma mirno stano-
vanjsko okolje pretežno individualne zazidave; neposredna
bližina obsežnega naravnega zaledja; odsotnost težke indu-
strije; razmeroma čisto okolje ipd.

Da bi Grosuplje te lastnosti obdržalo, se v gospodarski
coni ne smejo pojaviti industrijske dejavnosti, ki bi lahko
prizadele kvalitete okolja. Zato v coni ni prostora za indu-
strijo, ki je vezana na velike prometne storitve, ki predeluje
velike količine surovin in v ta namen porabi veliko energije.
Prav tako ni smotrno načrtovati dejavnosti, ki oddajajo indu-
strijske odplake (zlasti zaradi kraškega značaja območja), ki
onesnažujejo ozračje ali proizvajajo hrup, saj se gospodarska
cona nahaja na robu mestnega središča (glej – Omejitve v
gospodarski coni Grosuplje, Zeleni – ekološko socialna stran-
ka, okt. 1994).

Prevajanje teh izhodišč v zasnovo gospodarske cone
pomeni naravnanost na lahko predelovalno industrijo, manj-
še proizvodne obrate in delavnice ter čim več razvojnih
dejavnosti. V tej luči bi gospodarska cona, upoštevajoč tudi
sedanje gospodarske razmere, najbolj smotrno rasla iz kom-
binirane zasnove tehnološkega parka in industrijskega ob-
močja.

3. Cilji
Prostorska zasnova gospodarske cone ima naslednje

značilnosti in sestavine:
– Cona se navezuje na mesto kot njegov organski del,

pomeni njegovo širitev, hkrati pa razvija svojo identiteto.
Izpeljava tega cilja pomeni, da se cona zrašča z mestom
preko neposrednih cestnih in peš povezav. Na ta način je
zrahljana prostorska ločnica, ki jo pomeni železniška proga.
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Cona se navezuje na mestno središče tudi s prvinami zelene-
ga sistema in z določenimi objekti javnega ali poslovnega
programa. Cona dobi tedaj značaj zazidave v zelenju, kar je
antiteza enoličnim, mestu odtujenim klasičnim industrijskim
conam.

– Izraba površin kaže občutno zmanjšanje zazidalnih
površin glede na veljavne urbanistične dokumente, saj upo-
števa omejitve, ki so jih nakazale uvodoma navedene študije.

– Cona je funkcionalno in prostorsko smiselno in pre-
gledno členjena na osnovi diferenciranega programa in obli-
kovanja odprtega prostora.

– Enostavna, geometrijsko pravilna zasnova zagotavlja
smotern in gospodaren razvod infrastrukturnega omrežja.

– Gradbeni gabariti v coni so zadržani, zlasti kar zadeva
gradnjo v višino.

– V oblikovalskem in programskem pogledu izkazuje
cona poteze mesta in se v smislu reintegracije dela in bivanja
spaja z mestom v prostorsko celoto višjega reda.

– Varovane so naravne kvalitete okolja. Zato so ohra-
njena obsežna naravno-varstveno zanimiva področja: bodisi,
da so iz same cone izločena ali pa so ohranjena znotraj cone
kot del nezazidljivih zelenih površin.

– Cono opredeljuje navzven zeleni pas, ki jo označuje v
prostoru in povezuje z naravno okolico, obenem pa izboljšu-
je kakovost okolja in prispeva k boljši notranji členitvi cone.

– Zaradi postopne rasti in širitve obstoječih zazidanih
struktur tudi faznost gradnje ne zahteva velikih vlaganj v
sekundarne komunalne in prometne objekte, temveč upošte-
va obstoječe elemente kot izhodišče rasti.

4. Program
V coni je predvidena kombinacija naslednjih okvirnih

vsebin in programov:
– lahka industrija
– drobno gospodarstvo in podjetništvo s področja proi-

zvodno servisnih dejavnosti
– poslovno storitvena dejavnost (tudi trgovina in go-

stinstvo)
– razvojno tehnološke dejavnosti
Glede na naravovarstvene zahteve je cona namenjena

predvsem za kakovostnejše in sodobnejše gospodarske de-
javnosti z zahtevnejšimi delovnimi mesti.

V coni so poleg gospodarske, t.j. obrtniške in industrij-
ske funkcije predvidena tudi stanovanja in rekreacija – sled-
nja predvsem v smislu varovanja naravnega okolja. Na ta
način so izkoriščene naravne danosti in kvelitete okolja, kar
zagotavlja coni svojstveno identiteto.

5. Urbanistična zasnova
Urbanistična zasnova poskuša ohraniti najkvalitetnejše

prvine naravnega okolja in obenem ponovno vzpostaviti ne-
katere kvalitete, posebnosti in vzorce, ki so že prizadeti z
neustreznim urejanjem prostora v bližnji preteklosti (renatu-
racija meandrov). V središču cone ostaja obsežen zeleni klin
z ohranjenimi značilnostmi naravnega prostora (močvirje,
ribniki, gozd).

Lega cone na obrobju mestnega tkiva omogoča njeno
aktivno povezavo in vsestransko vključitev v nastajajoče
mestno tkivo in dejavnosti Grosuplja. Edina ovira organski
zraščenosti mesta in gospodarske cone je železniška proga,
ki razmejuje oba prostora, a s cestnimi povezavami in izven-
nivojskimi prehodi za pešce (zlasti ob železniški postaji) jo
je možno prometno navezati na obstoječo strukturo mestne-
ga središča.

Celotno območje cone ločuje obsežni zeleni klin z moč-
virjem in rekreacijskimi, t.j. sprehajalnimi površinami, v dva
dela. V južnem delu cone, ki je umaknjen za gozd Smrekec
in je na ta način izločen iz vizualnega prostora mesta, je
predvidena širitev obstoječih industrijsko prizvodnih obra-

tov. Osnovna ureditvena enota je t.im. zazidalni otok, veli-
kosti 80 x 100 m. Posamezni otok ali kare je možno poljubno
deliti na manjše gospodarske enote. Vsak kare meji z eno
stranjo na glavne prometne povezave v območju (drevoredi),
h katerim se ozirajo javni programi (trgovine, poslovni pro-
stori itd.). Z druge strani so kareji dostopni za dostavni
promet. Otok je potemtakem zazidan z izhodiščno strukturo
z dveh strani, vmesni notranji prostor pa služi kot rezervni
prostor širitve osnovne dejavnosti, kot manipulacijsko dvo-
rišče, proizvodna dvorana, skladišče ipd.

Organizacijska mreža cone, ki sovpada s prometno mre-
žo, je v veliki meri že nastavljena z obstoječimi dostavnimi
cestami in posameznimi objekti predvsem v neposredni bli-
žini železnice. Mreža omogoča dobro preglednost prostora,
programsko jasnost in čitljivost ter dobro orientacijo. Takšna
modularna mreža omogoča tudi največjo možno fleskibil-
nost – prilagodljivost izrabe območja glede na danes nepoz-
nane bodoče uporabnike prostora.

Zahodni del cone (ob Gumi) je namenjen obrtnim in
manjšim storitvenim dejavnostim, v kombinaciji s stanova-
nji ter rekreaciji. Gre za skupine t. i. gručaste zazidave. Z
izgradnjo zahodnega dela gospodarske cone se ponuja mož-
nost povezave vasi Brezje s centrom Grosuplja. V tem smi-
slu ima ta del značaj obrtno rekreacijske in stanovanjske
cone. Skupaj z zelenim klinom je oblikovana identiteta pro-
stora, ki nima značilnosti industrijskih con.

Celotna cona je členjena v prečni smeri, t.j. sever-jug, z
drevoredi vzdolž primarnih cesnih ali peš povezav. Osrednjo
kompozicijsko os v prečni smeri tvori drevored v osi Kolod-
vorske ulice. Z ostalimi cestnimi povezavami v tej smeri je
vzpostavljen prometni in oblikovni stik cone z mestom. Hkra-
ti se na ta način mestno središče navezuje na naravno in
podeželsko zaledje cone.

Območje ostaja poplavno kljub nekaterim posegom za
regulacijo površinskih voda, zato lahko zagotovimo varnost
pred zalitjem z vodo predvsem z nasipavanjem terena.

6. Promet
Gospodarska cona je prometno vezana na regionalno

cesto Ljubljana–Grosuplje–Ivančna Gorica, preko nje pa na
avtocesto Ljubljana–Zagreb. Obenem poteka na severovz-
hodnem robu cone železniška proga Ljubljana–Novo mesto–
Sevnica. Cona je torej prometno dobro dostopna, neposre-
den stik ceste in železnice pa omogoča hitro menjavo
transportnih sredstev.

Motorni promet
Prometna dostopnost gospodarske cone se ureja vzpo-

redno z izgrajevanjem cone. Razpotegnjenost območja cone
zahteva že v prvi fazi dostopnost z dveh strani:

– z vzhodne strani (s strani mestnega središča), to je z
obstoječega (in kasneje rekonstruiranega) nadvoza nad že-
leznico na Taborski cesti in

– s severne strani z rekonstruirane Kadunčeve ceste.
Oba priključka se medsebojno povežeta s cesto vdolž

železnice.
V končni fazi je predvidena izgradnja obvozne ceste, ki

služi tedaj tudi kot glavni dostop motornega prometa v gos-
podarsko cono. Obvozna cesta ima značaj hitre ceste, le s
tremi priključki na gospodarsko cono. Trasa obvozne ceste
poteka po jugozahodnem robu cone, vzolž vodnega kanala
Bičje, predvsem zaradi naravovarstvenih razlogov, ki terjajo
ohranitev in razvoj območja v čim bolj prvobitnem stanju,
t.j. renaturacijo meandrov in varovanje močvirnih zemljišč.

Če je severovzhodni rob cone povsem jasno opredeljen
z železniško progo, je analogno artikuliran tudi južnozahod-
ni rob s traso obvozne ceste. Prav na južnem robu, kjer cona
meji na kvalitetno naravno okolje, je čitljivost in trdnost
meje zazidljivosti nadvse pomembna. Ta prostor lahko osta-
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ne nezazidan le, če ga v celoti in brez izjem ščitimo kot
nezazidljivo površino. Cesta pomeni najbolj nedvoumno me-
jo med zazidljivo in naravno varovalno površino.

Gospodarska cona ostaja v tem primeru enotno območ-
je, omejeno po obodu z glavnima prometnima navezavama, s
cesto in železnico. Ves interni promet znotraj cone poteka
neovirano, brez križanja s prometnimi povezavami višjega
reda. Manjše enote znotraj cone je možno poljubno združe-
vati v večje.

Promet znotraj cone poteka po primarnih dostavnih
cestah (širine 7 m, z obojestranskim hodnikom za pešce
širine 1,5 m), ki se v prvi fazi priključujejo le na Taborsko in
Kidričevo cesto, v končni fazi pa se priključujejo z druge
strani na obvozno cesto. Cestne povezave sekundarne mreže
znotraj cone so široke 6 metrov.

Preko cone poteka tudi pomembna peš povezava v po-
daljšku osi Kolodvorske ulice, z izvennivojskim prehodom
preko železnice v območju postaje (kar služi obenem za
dostop do peronov). Pot poteka preko varovanega močvirne-
ga območja do naselja Brezje.

Železnica
Upoštevana je rekonstrukcija železniške postaje v skla-

du s programskimi zasnovami za izdelavo ureditvenega na-
črta rekonstrukcije postajnih tirov in objektov – železniške
postaje Grosuplje (PA – projektivni atelje, Ljubljana, april
1988), ki predvideva ob ureditvi postajnih poslopij tudi tri
glavne tire za vlakovni promet dolžine 650 m, ob tiru 1 in 2
peron dolžine 150 m z izvennivojskim dotopom, četrti od-
stavni tir v dolžini celotne postaje, nakladalni – razkladalni
tir dolžine 280 m, ter opremišče za oskrbo dizel lokomotiv.

7. Zelene površine
Zeleni sistem znotraj gospodarske cone pomeni obe-

nem zeleno zaledje mestnega središča. Predvidena je ohrani-
tev obstoječih tipičnih zelenih prvin (gozd Smrekec, močvir-
no območje z ribniki, renaturacija opuščenih meandrov), z
novimi ozelenitvami v obliki drevoredov pa so poudarjene
pomembne smeri in povezave v prostoru.

Osrednja os in oblikovalski poudarek v coni je nadalje-
vanje drevoreda Kolodvorske ulice, ki ponazarja širitev mest-
nega središča preko tirnih naprav. Obenem pešpot preko
močvirnega dela povezuje mesto z naseljem Brezje in širšimi
zelenimi rekreacijskimi površinami v zaledju.

Gozd Smrekec se ohranja v današnjem obsegu. Njego-
va funkcija je dvojna: ob običajni funkciji zelenja tudi ome-
juje hrup in vizualno ločuje mestno središče od osrednjega,
programsko najbolj obremenjenega dela industrijske cone.

Območje opuščenih meandrov jugozahodno od potoka
Bičje, ki je bilo prvotno namenjeno gospodarski coni, je
izločeno iz cone in se v celoti ohranja kot obsežna, kvalitet-
na zelena površina. Predvidena je renaturacija meandrov z
značilnim rastjem močvirnih biotopov.

8. Faznost gradnje
Prva faza izgradnje gospodarskih objektov se navezuje

na že izgrajene objekte vzdolž industrijske ceste.
Organizacija prostora omogoča postopno izgrajevanje

cone brez velikih posegov (sredstev) za pripravo zemljišča.
Potrebna je sanacija obstoječih proizvodnih objektov ob pro-
gi. Izgradnja obvozne ceste časovno ni vezana na izgrajeva-
nje gospodarske cone.

9. Oblikovalska izhodišča arhitekture
V grafičnem delu programskih osnov so opredeljeni le

horizontalni gabariti zazidave. Glede na želje bodočih upo-
rabnikov je možno posamezne enote deliti na manjše ali
združevati v večje (tudi z opuščanjem sekundarnih cestnih
povezav).

Zavezujoča horizontalna linija zazidave so le gabariti
uličnega prostora vzdolž prometnih povezav znotraj območ-

ja cone, t.j. vzdolž vseh primarnih prečnih povezav (ki jih
označujejo drevoredi). Velikost posameznih obratov se tedaj
oblikuje prosto v notranjosti posameznega zazidalnega oto-
ka.

Vertikalni gabarit je omejen na višino tipskih proizvod-
nih dvoran (max. 10 m), česar tudi poslovni objekti ne bi
smeli preseči. Objekti neproizvodnih dejavnosti (trgovina,
pisarne, socialni prostori itd.) morajo biti orientirani k glav-
nim prometnim povezavam (vzdolž drevoredov), se pravi v
smeri širitve cestne sheme mesta, da bi na ta način oblikovali
ulično fasado z arhitekturo neindustrijskega značaja. Ti ob-
jekti morajo biti načrtovani individualno, z arhitekturo mest-
nega značaja, analogno arhitekturi sorodnega programa v
mestnem središču.

10. Komunala
Vodovod
Naselje Grosuplje je napajano iz vodovodnega sistema

Grosuplje–Šmarje in vodovodnega sistema Podtabor.
Smatramo, da je pri napajanju gospodarske cone smi-

selna povezava obeh vodovodnih sistemov, saj bo v primeru
izpada enega izmed sistemov cona lahko oskrbovana iz dru-
gega sistema tako, da bo proizvodnja nemoteno potekala.

Voda iz vodovodnega sistema bo služila samo za potre-
be pitne vode, medtem ko je potrebno tehnološko vodo za
proizvodnjo pridobiti iz potoka. Vsa industrijska območja
bodo morala biti opremljena s sklenjenim krogom požarnih
vodov.

Gospodarska cona se bo napajala iz obeh vodovodnih
sistemov in sicer:

– del cone pri tovarni Guma se bo napajal iz sistema
Grosuplje–Šmarje. Projektirani vodovod se naveže na obsto-
ječi vodovod fi 100 pri skladišču ABC Tabor in poteka po
cesti mimo železniške postaje, mimo bodoče gospodarske
cone do tovarne Guma, kjer se naveže na obstoječi vodovod,
ki poteka proti naselju Brezje;

– del cone za tovarno Motvoz in platno se bo oskrboval
iz sistema Podtabor. Projektirani vodovod se naveže na ob-
stoječi vodovod fi 200 pri mostu na cesti Ponova vas. Po-
trebna je rekonstrukcija obstoječega cevovoda (zaradi pote-
ka gospodarske cone po obstoječem cevovodu in zaradi
dotrajanosti samega cevovoda) od mostu na cesti Panova vas
pa do tovarne Motvoz in platno, kjer se naveže na že obnov-
ljeni vodovod. Vodovodno omrežje po coni poteka po do-
voznih cestah skozi cono in po bodoči obvozni cesti do
tovarne Guma, kjer se naveže na vodovodni sistem Grosuplje.

Kanalizacija
Kanalizacijski sistem Grosuplje–Šmarje je v načelu me-

šan.
Glavni kanal “S” poteka od naselja Šmarje-Sap, mimo

naselja Grosuplje, do čistilne naprave Grosuplje, ki je locira-
na ob lokalni cesti na Spodnjo Slivnico.

Za gospodarsko cono je potrebna preverba možne viši-
ne nasipa terena z namenom doseči prostopadno odvajanje
odpadnih voda.

Vse proizvodne dejavnosti v gospodarski coni morajo
pridobiti ustrezna mnenja o odpadnih vodah in morajo same
tehnološko rešiti predčiščenje v primerih, ko odpadne vode
ne sodijo v komunalno čistilno napravo.

Del gospodarske cone ob tovarni Guma se preko sekun-
darnega omrežja navezuje na glavni kanal “S”, medtem ko se
del cone ob tovarni Motvoz in platno navezuje na glavni
kanal “B”, ki se preko razbremenilnika visokih voda vklju-
čuje v kanal “S”.

Vsi kanalski vodi morajo biti izvedeni vodotesno s
kvalitetnimi materiali.

Zazidalni načrt: Grosuplje – Obrtno stanovanjska cona
Brezje
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Lega: Planska celota I/2, KS Grosuplje
Ožje ureditveno območje v UZ G11 gospodarska cona

Bičje
Zajema območje med naseljem Brezje in območjem

podjetja Guma
Površina: 1,8 ha
Zemljišče: IV. kategorija
Program: stanovanjsko obrtna cona; velikost parcel od-

visna od dejavnosti
Obvezna izhodišča:
– za celotno območje G11 se izdela programska zasno-

va (glej ZN Gospodarske cone)
– ohrani se cezura med ruralnim naseljem Brezje in

novim območjem
– v območju se usmerja za bivalno okolje nemotena

proizvodnja.
Zazidalni načrt: Grosuplje–Rožna dolina II.
1. Podlage
Programska zasnova je izdelana na podlagi razpisa in

usmeritev, ki jih je pripravil Oddelek za prostor pri Občini
Grosuplje z dne 3. 6. 1991.

2. Podlage za določitev stavbnega zemljišča
Na severu meji na predvideno obvozno cesto, na seve-

rovzhodu na potok Grosupeljščico, na jugu sega do železniš-
ke proge Ljubljana–Novo mesto, na zahodu pa do meje
Gasilskega centra in njenega podaljška do proge.

Na obravnavanem območju so naslednje parcele: del
parcele 1910/6, parcele 1906/1, 1906/2, 1905/9, 1905/10,
1905/11, 1905/12, 1905/1 ter deli parcel 1904 in 2134 ob
potoku Grosupeljščica.

3. Usmeritve za organizacijo dejavnosti in podrobnejša
namenska raba površin

Območje je namenjeno za obrtno cono – za usmerjeno
gradnjo manjših obratov obrti in drobne proizvodnje s sprem-
ljajočimi upravnimi, poslovnimi in prodajnimi površinami.

Pri organizaciji dejavnosti je potrebno upoštevati:
– vsebinsko in funkcionalno zaključenost cone
– racionalnost izgradnje
– možnost samogradnje oziroma kombinirane gradnje
– racionalno skupno komunalno in infrastrukturno

omrežje
– enakovredna in enostavna prometna dostopnost
– možnost postopne izgradnje
– možnost združevanja oziroma deljenja posameznih

enot
– upoštevanje veljavnih predpisov in normativov.
Ob Grosupeljščici je potrebno ohraniti in oblikovati

zeleni pas v minimalni širini 30 m s parkovno ureditvijo
(UrN Vodna pot), ločen od obrtne cone z močno zeleno
bariero. Ob železnici je v širini dosedanjega kanalizacijske-
ga kanala rezervat za važen industrijski tir.

4. Usmeritve za infrastrukturno opremljanje
4.1. Prometna ureditev
Prometni dostop do obrtne cone bo iz predvidene ob-

voznice od Cesta na Krko do Adamičeve ceste. Trasa ceste je
že začrtana, potrebno je izvesti profil širine 6 m z obojestran-
skim pločnikom širine 1,5 m in zgraditi nov most preko
Grosupeljščice. Obrtna cona bo na cesto priključena z enim
uvozom in izvozom, ki naj bo pregleden in dovolj širok za
zavijanje kamionov. Notranji promet naj bo enostaven in naj
omogoča enakovredno dostopnost s kamioni do vseh enot.

Glede na kapaciteto obrtne cone je potrebno zagotoviti
število parkirnih mest po normativu, ter dodatna parkirna
mesta za obiskovalce.

Ob obvoznici je v skladu s prometnim režimom v kraju
priporočljivo urediti avtobusno postajališče za lokalne avto-
buse. Kolesarski promet se bo odvijal po obvoznici, v sklopu
obrtne cone je potrebno zgraditi kolesarnico.

Za peš promet je potrebno zgraditi pločnike ob obvoz-
nici in znotraj obrtne cone. Potrebno je zagotoviti dostop za
funkcionalno ovirane. Intervencijski dostop naj bo omogo-
čen iz vseh strani.

4.2. Komunalna infrastruktura
Projektirana komunalna mreža naj bo prilagojena ob-

stoječim in planiranim vodom v širšem območju. Obrtna
cona bo vezana na zgrajene in projektirane komunalne vode
v trasi obvozne ceste.

4.3. Energetsko omrežje
Predvideva se izgradnja skupne energetske, prezrače-

valne in ekološke postaje, ki bo zagotavljala potrebne vire in
vrste energije (topla voda, zrak, vakuum, para, odsesavanje
prašnih delcev, transformatorska postaja, agregat, prezrače-
vanje, ogrevanje, čiščenje odplak in izpuhov, požarna zašči-
ta ipd.).

5. Usmeritve za urbanistično, arhitekturno in krajinsko
oblikovanje

Urbanistična zasnova naj izhaja iz strukturnih določil
širšega prostora kraja, ki oblikuje prepletajoče se koncentrič-
ne vzorce. Vogal med Grosupeljščico in železnico predstav-
lja rob kraja. Pas ob Grosupeljščici je ciljna točka sprehajal-
ne poti, ki poteka vzdolž potoka skozi celo naselje.

Dve lameli oblikujeta lijakast odprt osrednji prostor, ki
se preko železnice odpira proti ravnini in Boštanju. Lameli
omejita prostor cone proti sosednjim območjem; na eni stra-
ni gasilskemu domu in na drugi strani parku ob Grosupeljš-
čici in jih ščitita pred hrupom in prometom.

Osrednji del prostora cone je namenjen prometni zanki
z mirujočim prometom in parceli poslovnega trgovskega,
razstavnega in gostinskega objekta v sredini. V sklopu ob-
jekta je tudi energetska postaja.

Na vsako stran vhoda je po ena proizvodna enota. V
nadaljevanju je zahodna lamela namenjena za oddajanje obrt-
nikom – začetnikom (valilnica). To je skupna enonadstropna
hala s skupnim dvoriščem. Pred njo so tri posamezne manjše
dvonadstropne enote, namenjene poslovni, proizvodni, raz-
vojni dejavnosti – lahko kot poslovni prostori za obrate v
skupni hali ali kot samostojne enote.

Vzhodna lamela je namenjena posamičnim proizvod-
nim enotam z lastnim dvoriščem. V sprednji vrsti so manjše
dvonadstropne enote, ki so lahko samostojne enote ali pa kot
poslovni objekti v sklopu večje enote.

Proizvodne hale so pritlične ali enonadstropne (verti-
kalni gabarit ca. 7 m), pač odvisno od tipa proizvodnje.
Arhitektura objektov naj bo enostavna in elementarna, stop-
nja obdelave naj narašča od utilitarnih hal preko proizvodno,
upravnih objektov do najbolj ambiciozno oblikovanega
osrednjega objekta. Proti sosednjim področjem so zidovi in
ograje dvorišč ozelenjeni in zakriti s hortikulturno ureditvi-
jo. Celotna zasnova naj bo bogato hortikulturno opremljena
vendar tako, da ne bo ovirala, ampak usmerjala poglede
preko železnice proti Boštanju. Ob Grosupeljščici bo obliko-
van fluvialni park z obvodnimi in močvirnimi biotopi, razši-
ritvami vode v jezerca, peščeno obrežno potjo, klopmi, pavi-
ljonom ipd. Zasnova parka bo kulminirala v obnovljenem
železniškem objektu ob mostu.

6. Usmeritve za zaporednost izvajanja
Osnovna ideja zasnove obrtne cone je v tem, da bi

najprej komunalno opremili zemljišče, uredili prometno in-
frastrukturo in zgradili energetsko postajo. Zahodno lamelo
se nameni za t.i. “valilnico obrtnikov” in bo zgrajena v režiji
agencije za drobno gospodarstvo.

Ob zunanjem robu parcele bo zgrajena skupna indu-
strijska hala. Le-ta bo razdeljena na 6 manjših enot s pripada-
jočim skupnim velikim predprostorom, na katerem so locira-
ni manjši proizvodni ali upravni objekti. Hala bo dvoetažna,
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fleksibilnost uporabe je možna z združevanjem manjših enot
znotraj hale. Ostale površine (skupaj 8 enot) so namenjene
za novo – gradnjo posameznim obrtnikom s pogojem, da so
načrti usklajeni z zazidalnim načrtom in da so spoštovani
vnaprej določeni maksimalni gabariti, tako tlorisni kot višin-
ski. Zasnova postavitve objektov je takšna, da je možno
združevanje in predeljevanje tudi med enotami in je zago-
tovljena trajna fleksibilnost.

7. Usmeritve za varovanje in izboljšanje delovnega oko-
lja.

Z ureditvijo obrtne cone je potrebno zagotoviti kvalitet-
ne delovne pogoje v skladu z normativi in pravilniki o vars-
tvu pri delu. Prav tako je potrebno zavarovati sosednja po-
dročja pred škodljivimi vplivi onesnaževanja zraka, vode,
zemlje ali prevelike emisije hrupa, koncentracije prometa
ipd. in to tako, da se sedanje razmere ne bodo poslabšale. V
postopku oblikovanja, zazidalnega načrta je potrebno izdela-
ti detajlno oceno novo predvidenih dejavnosti s stališča po-
žarne varnosti: preveriti medsebojne odmike z ozirom na
možne medsebojne vplive, izračunati potrebno količino po-
žarne vode in za konkretne obrate določiti režim in stabilne
gasilne naprave.

Programske zasnove za ZN G 10 SP Rožna dolina so
stalno na vpogled pri pristojnem občinskem upravnem
organu.

Spremembe in dopolnitve družbenega plana Občine
Grosuplje za obdobje 1990–2000, programske zasnove za
zazidalni načrt Rožna dolina 2 – Grosuplje so stalno na
vpogled pri pristojnem občinskem upravnem organu.

Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravlja pri-
stojna občinska urbanistična inšpekcija.

Zazidalni načrt: Sp. Slivnica – Slivniški pomol
Lega: planska celota I/2, KS Slivnica
Zajema območje vrh pomola slivniškega hriba severno

od vasi Spodnja Slivnica.
Površina: 4,1 ha
Zemljišče: IV. kategorija
Program:
– enodružinska stanovanjska gradnja (gostota 50 prebi-

valcev/ha, območje namenjeno individualni stanovanjski
gradnji, možne mirne storitvene dejavnosti

– lokalni park s povezovalnimi pešpotmi in otroškimi
igrišči

– lokalni center s storitvenimi dejavnostmi
– ceste in druga infrastruktura
Obvezna izhodišča:
– dostop do novega naselja se mora izogniti prehodu

skozi obstoječe strnjeno naselje
– pred izgradnjo individualnih hiš mora biti zgrajeno

infrastrukturno omrežje
– upoštevati je treba krajinsko sliko terasastega poboč-

ja – hiše morajo “sedeti” na terasah, arhitektura mora biti
izrazito podolžna.

Ureditveni načrt: Odlagališče komunalnih odpadkov
Stehan

1. Količine odpadkov v Občini Grosuplje in zmogljivo-
sti deponije

Na osnovi ocene 200 kg odpadkov na prebivalca letno
in sedanje količine industrijskih odpadkov znaša skupna let-
na količina odpadkov v Občini Grosuplje približno 10.500
ton.

Po razpoložljivih podatkih se na deponijo odvaža 110
do 130 m3 odpadkov dnevno, kar znaša 32.500 m3 odpadkov
letno. Pri pravilnem kompaktiranju odpadkov na deponiji se
volumen zmanjša na 13.060 m3.

Obstoječa deponija komunalnih odpadkov na Stehanu
je neustrezno urejena in polna. Z razširitvijo proti zahodu in

sanacijo obstoječe deponije je na razpolago 47.000 m3 pro-
stora, kar omogoča deponiranje za 3,6 leta. Za podaljšanje
deponiranje na 5 let je potrebno uvesti ločeno zbiranje od-
padkov, ki ustrezno zmanjša količine odpadkov, ki se odla-
gajo na deponijo.

2. Meja območja deponije
Dolgoročni plan Občine Grosuplje določa, da se za

odlaganje komunalnih odpadkov s celotnega območja obči-
ne, uredi deponija na Stehanu.

Območje deponije ureja z ureditvenim načrtom.
Območje ureditvenega načrta deponije obsega dele na-

slednjih parcel v k.o. Grosuplje: 833/1, 834/1, 835, 837, 839.
Velikost območja je 2,2 ha. Površina novega deponijskega
prostora je 0,7 ha, volumen deponije pa 47.000 m3.

3. Podatki in pogoji za realizacijo deponije
3.1. Deponija na Stehanu je namenjena za odlaganje

komunalnih odpadkov in izjemoma nenevarnih posebnih od-
padkov III. kategorije, skladno s pravilnikom o ravnanju s
posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list
SRS, št. 20/86) ter skladno s 6. in 10. členom odloka o
obveznem zbiranju, odvozu in odstranjevanju odpadkov na
območju Občine Grosuplje (Uradni list SRS, št. 43/86) po
predhodnem soglasju in pod nadzorom pristojne inšpekcije
in upravljavca deponije.

3.2. Urejanje deponije obsega naslednje:
– ureditev deponije prostora za varno in neškodljivo

deponiranje komunalnih odpadkov:
– zatesnitev dna in bokov deponije z naravnimi in umet-

nimi tesnilnimi materiali;
– zbiranje izcednih vod v cisterni pod deponijo in sprot-

no odvažanje v komunalno čistilno napravo Grosuplje;
– odplinjevanje deponije z vertikalnimi sondami;
– odvajanje padavinskih in zalednih vod mimo depo-

nije;
– požarna zaščita deponije;
– ukrepi za zmanjšanje količin izcednih vod;
– žična ograja okoli deponije;
– izvajanje sprotne in končne sanacije in rekultivacije.

Po zaključenem odlaganju se mora deponija prekriti s humu-
som in zatraviti. Po umiritvi deponije se zasadi avtohtoni
gozd.

3.3. Odpadki se deponirajo za čelnim zemeljskim nasi-
pom na južni strani deponije v etažah po pet metrov. Odpad-
ki se morajo sproti vgrajevati v delovno čelo, kompaktirati
in prekrivati z inertnim materialom. V bližini delovnega čela
mora biti deponija prekrivnega materiala.

3.4. Naklon čelnega nasipa oziroma nasipa je 1:3. Konč-
na oblika deponije mora vsebovati značilen teren.

3.5. Deponija je prometno vezana na cesto Grosuplje–
Višnja Gora. Vhod mora biti izveden na severni strani depo-
nije. Ob vhodu je plato s kontejnerjem (pisarna, garderoba,
sanitarije in priročno skladišče). Za odvod izcednih voda je
potrebno zgraditi dovozno cesto pod deponijo.

3.6. Za oskrbo s sanitarno in požarno vodo se zgradi
priključek na obstoječe vodovodno omrežje. Dopustna je
izvedba cisterne za sanitarno vodo in cisterne za požarno
vodo, ki mora zagotoviti dveurno gašenje.

3.7. Golosek se izvede le na površini, potrebni za uredi-
tev deponije in spremljajočih ureditev (dostopne ceste, proti-
požarni pas, deponija prekrivnega materiala). Ob regionalni
cesti je potrebno zasaditi zaščitno zelenje iz avtohtonih vrst
drevja in grmičevja.

3.8. Ureditev deponije in odlaganje odpadkov mora
preprečevati nastajanje in širjenje škodljivih vplivov na oko-
lje. V primeru večjih škodljivih vplivov, kot so le-ti dopust-
ni, je potrebno izvesti takojšnjo sanacijo in po potrebi zapreti
deponijo.
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3.9. Deponija mora biti zasnovana tako, da bo omogo-
čeno postopno izvajanje sanacije in rekultivacije na območ-
jih, kjer je odlaganje zaključeno ter kar najhitrejšo vzposta-
vitev prvotnega stanja in vključitev območja v značilno
krajinsko podobo. Dodatna zasaditev zaščitnega zelenja ob
regionalno cesto ter gozd na jugu deponije omili vidno de-
gradacijo in preprečuje morebitno širjenje škodljivih vplivov
deponije (predvsem smrad) v širši prostor.

1.3.5. Usmeritve za urejanje drugih območij v naseljih
Za urejanje drugih posegov v območja naselij bomo

upoštevali naslednje usmeritve.
Pokopališča se urejajo z ureditvenimi načrti. Nova po-

kopališča se parkovno urejajo.
– Na podlagi UrN se postopno širi sedanje pokopališče

v Grosuplju (območje G13 Pokopališče) in Šmarje-Sap (ŠS3
Šmarje)

Manjše površine za šport in rekreacijo v naseljih se
urejajo s PUP, večje sklenjene športne površine pa z UrN.

1.3.6. Urejanje ostalih naselij
Ruralna, pretežno ruralna in ruralno – urbana naselja se

bodo v tem planskem obdobju urejala na podlagi določil
PUP oziroma do njihovega sprejetja na podlagi določil UR.

Podrobne usmeritve za urejanje različnih tipov naselij
so kot obvezno izhodišče za pripravo prostorskih izvedbenih
aktov, opredeljene v DP.

Sedanja počitniška naselja se bodo urejala na podlagi
določil UR oziroma PUP.

Tabela: Površine počitniških naselij, ki se do sprejetja
PUP urejajo z urbanističnim redom

Naselje Novo stanje v ha

1. Dole 15,09
2. Male Lipljene 6,90
3. Polica I. 2,70
4. Polica II. 2,10
5. Škocjan 2,40
6. Velike Lipljene 11,93
7. Vino 2,00

1.3.7. Urejanje posegov z prostor izven naselij
Za območja agromelioracij se izdelajo lokacijske doku-

mentacije na podlagi določil PUP razen v območjih kjer je
zaradi varovanja naravne in kulturne dediščine potrebna iz-
delava UrN. Območja dediščine v okviru planiranih kom-
pleksov agromelioracij so označena v kartografskem delu
DP list 9.

Za vsa območja pridobivanja mineralnih surovin se
izdelajo UrN, ki vključujejo nadaljnjo eksploatacijo in sprot-
no sanacijo območij.

Za odlagališča odpadkov (komunalni odpadki) se izde-
lajo UrN na podlagi predhodno izdelanih strokovnih podlag,
s katerimi so preverjeni vsi možni vplivi na okolje in zaščitni
ukrepi.

Za infrastrukturne objekte in naprave izven naselij se
izdelajo lokacijski načrti (LN). Za omrežje lokalnega pome-
na se izdela lokacijska dokumentacija na podlagi določil
PUP.

Na prvih območjih kmetijskih zemljišč je predvidena
intenzivna kmetijska izraba za poljedelstvo in živinorejo,
zato na teh zemljiščih še posebej ne bomo dovoljevali urba-
nističnih posegov, postavitev lop, čebelnjakov, drugih “vr-
tičkarskih” objektov, živih mej in podobno.

4. Naloge v zvezi z varstvom okolja
Zaradi naglega gospodarskega razvoja in ob zapostav-

ljanju ekoloških vidikov postaja problem urejanja okolja vse
bolj zapleten. Zadnje čase pa se vedno bolj krepi družbena
zavest o nujnosti bolj organiziranih naporov za reševanje

obstoječih in novo nastajajočih okolskih in ekoloških prob-
lemov.

Kljub ukrepom in določenim naporom v prejšnjem sred-
njeročnem obdobju, glavni problemi okolja še vedno osta-
jajo:

a) Kemične snovi, nevarni in posebni odpadki v okolju

Za reševanje teh problemov načrtujemo, da se bodo vse
organizacije in obrtniki, ki kot stranski produkt proizvajajo
take snovi, vključile v zato ustanovljen regijski konzorcij in
da bodo nevarne in posebne odpadke zbirali na ustrezno
zaščitenih mestih, odlagali pa na posebej za to določeni
regijski deponiji.

b) Odlaganje komunalnih odpadkov

Dosedanje, praviloma neurejeno odlaganje smeti in od-
padkov kjerkoli ali kvečjemu na neurejenih krajevnih sme-
tiščih je stalen vir onesnaževanja. Z vzpostavitvijo centralne
deponije komunalnih odpadkov v Stehanu bo za območje
celotne občine organiziran tudi obvezen odvoz odpadkov na
to deponijo ob zapolnitvi le-te pa na ustrezno pripravljeno
novo deponijo, kjer bo večji poudarek na sortiranju in prede-
lavi odpadkov kot na deponiranju.

c) Onesnažena voda

V prejšnjem obdobju so bile nakazane rešitve v zvezi s
čiščenjem odpadnih voda. Z izgradnjo centralne čistilne na-
prave v Grosupljem je zagotovljena možnost, da se ustrezno
prečiščujejo industrijske in komunalne odplake najbolj prob-
lematičnih območij Grosuplje–Šmarje. Prioritetna naloga os-
taja izgradnja kanalizacijskega sistema v teh naseljih, na
katerega se bodo obvezno morali priključiti vsi onesnaževal-
ci vode. Za manjša naselja, kjer priklop na osrednji kanaliza-
cijski sistem ni smotrn, se predvideva izgradnja manjših –
lokalnih čistilnih naprav.

Za zavarovanje potencialnih virov pitne vode je sprejet
odlok o zaščiti vodnih virov v Občini Grosuplje, ki se po
potrebi dopoljnjuje.

d) Onesnaževanje zraka

Območje občine še vedno spada v cono ustrezne čisto-
sti zraka, za katero ni potrebno sprejemati posebnih ukrepov.
Vendar merjenja v zadnjem času že kažejo občasno presto-
panje dovoljene meje onesnaženja zraka, zlasti v Grosuplju.

Za pravočasno zavarovanje zraka v Grosupljem že obra-
tuje skupna kotlarna za področje vzhodnega dela Grosuplje-
ga (Brinje, Jerova vas, Ob Grosupeljščici), ki bo nadomestila
večje število individualnih kurišč. V industrijski coni Gro-
suplje se bo predvidela skupna toplarna. Proučena bo tudi
možnost priključevanja preostalega dela naselja. Podpreti je
treba možnost oskrbe gospodinjstev in industrijskih obratov
z zemeljskim plinom iz centralne plinske postaje ali iz plino-
voda (iz Ljubljane).

e) Izgubljanje orne zemlje

Po sprejemu intervencijskega zakona o varstvu kmetij-
skih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti smo iz zazi-
dljivih con izvzeli večino kmetijskih zemljišč I. in II. katego-
rije. Poizkuse samovoljne gradnje na teh zemljiščih naj
inšpekcijske službe dosledno opravljajo.

Izjemni možni posegi na ta zemljišča so sprejeti z dol-
goročnim planom Občine Grosuplje.

Zaraščanje kmetijskih zemljišč je prisotno na za kme-
tijstvo manj primernih zemljiščih. Kjer je ekonomsko upra-
vičeno, bodo taka zemljišča ponovno rekultivirana. Prepoča-
si pa poteka preurejanje pašnikov in travnikov v orne njivske
površine, predvsem v nižinskem delu, kjer so to absolutne
orne površine in za poljedelstvo primerni pogoji.
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f) Nered v gradnjah

Nered v gradnjah je v občutnem porastu. To je posledi-
ca zaostrenih razmer na področju gradnje stanovanj in po-
slovnih prostorov, v neizgrajenih ekonomskih, davčnih, še
posebej pa zemljiški – lastninskih mehanizmih usmerjanja
gradnje, neučinkovitosti upravnih in ostalih za to zadolženih
ustanov (v poslovanju, nadzoru, vodenju upravnih postop-
kov, svetovanju in usmerjanju gradnje) in neustrezne kazno-
valne politike.

V kratkem času žal ni možno predvideti bistvenih iz-
boljšav na tem področju, temveč lahko načrtujemo predvsem
zaustavitev sedanjih nesprejemljivih trendov in zahtevamo
odločnejše posredovanje pri začetih nedovoljenih gradnjah.

g) Kamnolomi, peskokopi in drugi posegi v prostor
Sanacija opuščenih kopov in priprava ustrezne doku-

mentacije za sanacije ostaja ena izmed pomembnih nalog iz
prejšnjega obdobja.

Poizkušali se bomo izogniti parcialnemu reševanju po-
segov v prostor in pomanjkanju strokovnosti v določenih
fazah, kar je do sedaj pogojevalo izsiljevanje rešitev novih
posegov v prostor brez alternativnih variant.

Zaključek:
Občinski svet bo zagotovil izdelavo programa varstva

okolja v občini in izdelavo katastrov onesnaževalcev.
Takojšnjo saniranje okolskih in ekoloških problemov

ni možno opraviti “čez noč”. Zato si poleg postopnega sani-
ranja obstoječih žarišč lahko postavimo za cilj, da ne bomo
povzročali novih problemov na tem področju.

Do leta 2000 načrtujemo, da bodo postali ekološki kri-
teriji novih investicij enakovredni ekonomskim, po tem pa
moramo vztrajati, da ekološki vidiki postanejo najpomemb-
nejši kriteriji.

6. člen

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

Št. 352-36/96
Grosuplje, dne 18. decembra 1996.

Predsednica
Občinskega sveta
občine Grosuplje

Angelca Likovič, dipl. org. l. r.

KOBARID

198.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list
RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na seji dne
19. 12. 1996 sprejel

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

Občine Kobarid za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 1996
(Uradni list RS, št. 35/96) se 2. člen spremeni tako, da se
glasi:

Občinski proračun se za leto 1996 določa v naslednjih
zneskih:

Bilanca prihodkov Račun
in odhodkov financiranja

SIT SIT

Prihodki 281,842.151
Odhodki 290,311.814
Primanjkljaj 8,469.663

Sestavni del proračuna Občine Kobarid sta bilanca pri-
hodkov in odhodkov ter račun financiranja.

2. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996.

Št. 403-1/96
Kobarid, dne 19. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

LENART

199.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33-1619/95) in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Lenart na
seji, dne 23. decembra 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Lenart

za leto 1996

1. člen

V odloku o proračunu Občine Lenart za leto 1996 (Urad-
ni list RS, št. 16/96) se 2. člen spremeni in glasi:

“Občinski proračun za leto 1996 obsega 920,621.000
SIT in sicer v:

a) bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodkov 875,097.000 SIT
– odhodkov 869,218.458 SIT
b) računu financiranja:
– prihodkov (najetje posojil) 45,524.000 SIT
– odhodkov (odplačevanje posojil) 51,402.542 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 920,621.000

SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti 646,973.408 SIT
– investicijske odhodke 222,245.050 SIT
– odplačilo glavnic kreditov 51,402.542 SIT

2. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Sloveni-
je in začne veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1.
januarja 1996 dalje.

Št. 400-2/96
Lenart, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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BILANCA
PRIHODKOV IN ODHODKOV PRORAČUNA OBČINE

LENART ZA LETO 1996

FINANČNI NAČRT PRIHODKOV

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO
PORABO 671,319.000

A) dohodnina in prihodki, ki pripadajo
občini 287,358.000

B) finančna izravnava 383,961.000

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE  100,330.000
A) davki in druge dajatve  26,630.000
B) prihodki od premoženja (najemnine,

prodaja premoženja)  20,000.000
C) prihodki iz naslova sofinanciranj  53,700.000
1. Ministrstvo za kmetijstvo za CRPOV

Voličina in Ivanjski vrh 1,200.000
2. Ministrstvo za okolje in prostor za

prostorski plan 1,000.000
3. Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj – za demografsko ogrožena
območja  27,000.000

4. Ministrstvo za okolje in prostor – namenska
sredstva za vodovode  7,000.000

5. Druge občine za predšolske otroke v
naših vrtcih 4,000.000

6. Prispevek občanov za asfaltiranje
cest, ki jih izvaja občina  12,000.000

7. Prispevek podjetij in zavodov za
Zbornik občine Lenart 1,500.000

III. PRENOS PRIHODKOV
IZ PRETEKLEGA LETA 48,000.000

SKUPAJ I. – III. 819,649.000

IV. PRIHODKI SKLADOV IN DRUGI
NAMENSKI PRIHODKI 55,448.000

1. kupnine od prodanih stanovanj  12,000.000
2. nadomestilo za uporabo stavbnega

zemljišča – mesto Lenart  12,000.000
3. najemnina za stanovanja 6,000.000
4. sredstva RS za elementarne nesreče 25,448.000

SKUPAJ VSI PRIHODKI
(I. + II. + III. + IV.)  875,097.000

FINANČNI NAČRT ODHODKOV – PO ZBIRNIH NA-
MENIH

I. TEKOČI ODHODKI 646,973.408
1. Plače, prispevki in drugi osebni prejemki 176,580.930

občinske uprave in občinskih organov,
organov krajevnih skupnosti in
izvajalskih organizacij

2. Materialni in drugi stroški 107,960.805
v občinski upravi, občinskemu svetu
in njegovih telesih, krajevnih skupnostih in
izvajalskih organizacijah ter za druge potrebe
izvajalskih organizacij

3. Socialni transferji 17,127.979
4. Dotacije javnim zavodom in društvom 25,520.693
5. Plačila storitev na področju družbenih

dejavnosti 74,547.052
6. Plačila storitev in intervencije v gospodarskih

javnih službah 122,267.480
7. Intervencije v gospodarstvu 38,866.130
8. Drugi odhodki 77,861.820
9. Rezerve 6,240.519

II. INVESTICIJSKI ODHODKI 222,245.050

SKUPAJ I. + II. 869,218.458

RAČUN FINANCIRANJA (KREDITI)

I. ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA 45,524.000
1. zadolževanje pri Ekološko razvojnem skladu

Republike Slovenije (za sofinanciranje javnih
vodovodov)  7,024.000

2. zadolževanje pri bankah in izvajalcih
investicijskih del 38,500.000

II. ODPLAČILA KREDITOV (dolgoročnih)  51,402.542
1. komunalno gospodarstvo

– čistilna naprava (MOP)  1,092.000
– vodovod Sv. Ana (MOP)  459.000
– vodovod Gasteraj (MOP)  327.000

– vodovod Zg. Partinje in Gasteraj (NG Ptuj) 30,000.000
– vodovod Sp. Porčič (MOP) 352.000
– vodovod Zg. Partinje (EKO Sklad) 250.000

2. cestno gospodarstvo
– modernizacija cest (SKB) 17,598.542

3. požarna varnost
– GD Lenart (Zavarovalnica Maribor)  1,324.000

III. NETO ZADOLŽEVANJE
PRORAČUNA (I. – II.) –5.878.542

200.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93)
in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95)
je Občinski svet občine Lenart na seji dne 23. 12. 1996
sprejel

O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta dela industrijske cone

v Lenartu za območje Agrokombinata – KSC
in za območje obrata TAM Lenart

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega na-
črta dela industrijske cone v Lenartu za območje Agrokom-
binata – KSC in za območje obrata TAM (Uradni list SRS,
št. 18/86 in Uradni list RS, št. 3/93), ki jo je izdelal Zavod za
urbanizem p.o. Maribor pod št. delovnega naloga 587/96.

2. člen
Elaborat, ki je sestavni del odloka, vsebuje tekstualno

obrazložitev nameravanega posega, zakonsko predpisane gra-
fične priloge, pogoje in soglasja kompetentnih organov in
organizacij.

II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE

3. člen

Območje leži v k.o. Lenart in meri ca. 4,9 ha.

4. člen
Meja poteka na zahodu po robu parc. št. 1187/2, nato se

nadaljuje po njenem severnem robu. Po šestdesetih metrih v
smeri sever prečka cesto s parc. št. 1188. Po njenem sever-
nem robu se nadaljuje do južnega vogala parc. št. 1203.
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Trideset metrov dalje poteka po zahodnem robu iste parcele,
jo prečka in se nadaljuje po južnem robu parc. št. 1194. Po
njenem vzhodnem robu poteka okoli 20 m in se obrne proti
vzhodu. V oddaljenosti 5 metrov od severnega roba parc. št.
1189 poteka v navedeni smeri in po 110 metrih “preskoči”
na njen severni rob. Po njem se nadaljuje do stičišča parc. št.
1190 in št. 1191 (zaraščen jarek). Na stiku se obrne meja
proti jugu in poteka po vzhodnem robu parc. št. 1189 ca. 260
m. Tu se obrne proti zahodu, prečka južni vogal parcele
(1189) in se v manjšem odmiku od njenega južnega roba,
nato delno po južnem robu parc. št. 1188 in št. 1187/2
nadaljuje do izhodiščne točke.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE

5. člen

Na območju je plansko določena industrijsko-proizvod-
na dejavnost, dopolnjuje pa se z obrtno-proizvodno (kon-
kretno navedena v tekstualnem delu elaborata v točki 4) in
komunalno (upravno in skladiščno) ter transportno dejav-
nostjo.

6. člen

Vse dejavnosti morajo obvezno tako pri lociranju kot
obratovanju dosledno upoštevati ustrezne okoljevarstvene,
sanitarne, požarne in gradbeno-tehnične predpise, zakone,
odloke, uredbe, itd.

7. člen

V fazi pred pridobivanjem lokacijske dokumentacije so
si že potencialni investitorji dolžni pridobiti mnenje poob-
laščene strokovne organizacije v predvideni dejavnosti, in
sicer mora biti v njem opisana tehnologija, njene pričakova-
ne emisije ter načini njihovega omejevanja in preprečevanja.

8. člen
V 4. točki tekstualnega dela elaborata je določena tudi

lega možnosti lociranja posamezne dejavnosti.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN ARHITEKTURNO
OBLIKOVANJE

9. člen

Območje obdelave je relativno pravilno deljeno s pro-
metnicami (obstoječimi in predvidenimi cestami) na posa-
mezna različno velika območja, ki so označena v grafični
prilogi z A, B, C, D, E.

10. člen

Novozgrajena industrijska cesta, ki povezuje že obsto-
ječi dostopni cesti na severni in južni meji območja (od
hladilnice do Kristala) dvakratno deli prostor: programsko in
prostorsko. Tako je na zahodni tretjini (območje A) predvi-
dena transportna cona kot dopolnilna dejavnost k bencinske-
mu servisu, na vzhodnih dveh tretjinah pa se locirajo dejav-
nosti (območje B, C, D, E) po opisanem načelu združevanja,
sorodnosti in stopnjevanja emisij.

11. člen

Dejavnosti se v principu nizajo druga do druge ob
načrtovani interni cesti, ki je speljana kot zanka med navede-
no že obstoječo industrijsko cesto in vodnim jarkom.

12. člen

Območje B je na severnem delu “zanke”. Predstavlja
nedeljivo parcelo za večjo proizvodno dejavnost (živilsko-
predelovalna industrija), ki jo je eventualno – po potrebi
možno širiti vzhodno ali severno preko jarka.

13. člen

V smeri juga sledi območje C z večjo površino, ki se
lahko različno deli: ali v 6 parcel ali 4, 2, 1, ter območje D.

14. člen

Območje D leži ob južni meji območja obdelave.
Vzhodno od območij B, C, D je preko vodnega jarka locira-
no območje E. Dostopnost nanj je odvisna od števila različ-
nih dejavnosti in njihove organizacije.

15. člen

Oblikovanje objektov izhaja iz funkcije posameznih
objektov, tipologije, sodobnih arhitekturnih trendov, mate-
rialov, razpložljivega prostora in organizacije na njem.

16. člen

Tlorisni gabariti so podani na osnovi odmikov do par-
celnih meja (4 m min.), določitve parkirnih in potrebnih
manipulativnih površin. Možno jih je zmanjševati, poveča-
nje in združevanje pa je pogojevano s soglasjem neposredne-
ga soseda in programom (združitev dveh ali več parcel v
eno). Za določene objekte neposredno vzhodno od obstoječe
novozgrajene industrijske ceste je podana tudi obvezna grad-
bena linija, od katere se ne odstopa.

17. člen

Višinski gabariti izhajajo iz potrebnih minimalnih funk-
cionalnih višin za posamezno dejavnost. Pritlično etažo je na
osnovi navedenega možno nadzidati le še za eno višino.

18. člen

Strehe so lahko “ravne”ali strme, odvisno od koncepta
oblikovanja celega objekta kot enote.

19. člen

Kritina je prilagojena naklonu, v nobenem primeru naj
ne bo sivi salonit.

20. člen

“Reprezentančno” oblikovanje fasad se pogojuje le pri
objektu na transportni coni, pri objektih z obvezno gradbeno
linijo in zahodna ter južna fasada na objektih živilsko-prede-
lovalne dejavnosti. Priporoča se uporaba barv, obrob odpr-
tin, različni oblikovno-arhitekturni poudarki, itd.

21. člen
Smeri dostopov, dovozov, parkiranje

V grafični prilogi št. 7 so prikazani dostopi – dovozi na
posamezne parcele in parkiranje. Oboje se lahko spremeni v
primeru združevanja ali delitve parcel in njihove prilagojene
organizacije (lega objekta, manipulacija,…).

22. člen

Tolerance

Pri objektih so dovoljene v prid zmanjševanja podanih
dimenzij objektov. Obvezne gradbene linije se ohranijo. Po-
večanje gabaritov je pogojeno z organizacijo ter izvajanjem
dejavnosti (vrsto manipulacije, potrebnimi parkirnimi povr-
šinami,…) in soglasjem soseda (v primeru manjše oddalje-
nosti od parcelne meje kot 4 m).

Višinske tolerance so določene z etažnostjo P + 1 (raz-
lične dejavnosti imajo različne funkcionalne svetle višine
prostorov) in izbrano obliko strehe.

Tolerance so možne tudi pri določevanju parcelnih me-
ja, in sicer se na osnovi konkretnega programa in prostorskih
zahtev meje med parcelami na območjih C, D, E spremenijo
v fazi lokacijske dokumentacije.
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23. člen

Faznost
Poseg na območju je možno fazno realizirati, in sicer:
Območje A se lahko uredi ne glede na ureditev ostalega

prostora. Prvo se območje zazeleni po obodu (posaditev
dreves in grmovnic), šele nato se logično izvajajo ostali
posegi.

Ostali del (območje B, C, D, E) je lahko realiziran v
dveh variantah: ali se prvo izvede celotna prometna, komu-
nalna in energetska infrastruktura, šele nato se fazno uredijo
posamezne parcele ali pa se območje postopno celovito ureja
iz zahodne smeri proti vzhodu.

24. člen

Funkcionalno zemljišče

Velikost celotne parcele predstavlja funkcionalno zem-
ljišče, ki pripada objektu. To se uredi v skladu s potrebami
dejavnosti (s potrebnimi manipulativnimi površinami, parki-
rišči, vhodi v objekt, itd.).

V. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNIH POVRŠIN

25. člen

Na obravnavanem območju je treba zgraditi dvosmerni
dvopasovni cesti: podaljšek Ceste II in Cesto III. Širina
vozišč je 7 m. Ob vodnem jarku je treba zgraditi povezoval-
no cesto IV. Ta cesta je enosmerna, enopasovna s širino
vozišča 4,5 m.

26. člen

Na območju med Cesto I, Cesto II in bencinskim servi-
som je treba urediti parkirišče za tovorna vozila. Parkirišče
je dostopno iz vseh smeri, zaradi tega je na notranjih cestah
dvosmerni promet.

27. člen

Na jugozahodnem robu območja je urediti dovozno
cesto s parkirišči za dovoz do predvidene avtotrgovine.

28. člen

Dovoze na parcele je treba urediti iz javnih cest.
Notranje ureditve na parcelah je treba prilagoditi pro-

izvodnim dejavnostim. Parkirišča za osebna vozila zaposlenih
in obiskovalcev je treba urediti znotraj posameznih parcel.

29. člen

Višinske ureditve na obravnavanem območju je treba
prilagoditi obstoječim cestam in predlaganim potekom no-
vopredvidenih cest iz zazidalnega načrta. Pri izvedbenih pro-
jektih je treba upoštevati tudi zahteve geomehanika in uprav-
ljalca vodnega jarka.

30. člen

Vse novozgrajene vozne površine, parkirišča in mani-
pulativne površine morajo biti vodnoneprepustne. Odvod-
njavanje meteornih vod iz teh površin naj bo kontrolirano.

31. člen

Prednostne ceste na obravnavanem območju so: obsto-
ječa Cesta I in obstoječa Cesta II. Podaljšek ceste III, priklju-
ček hladilnice in Cesta III so podrejeno priključene.

V križiščih je treba zagotoviti preglednost za hitrost 40
km/h.

Preurediti je uvoz v hladilnico, ki je četrti krak križišča
tako, da je preko križišča možno varno voditi pešce in zago-
toviti potrebno preglednost.

Za vodenje pešcev je treba urediti dvignjen hodnik za
pešce ob severovzhodnem robu Podaljška ceste II in ob
jugovzhodnem robu Ceste I.

VI. POGOJI ZA UREDITEV KOMUNALNE
IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE

32. člen
Pri predvidenih posegih na območju obdelave je po-

trebno upoštevati vso obstoječo in predvideno komunalno
infrastrukturo.

Posege v bližini obstoječe oziroma gradnjo predvidene
komunalne infrastrukture je potrebno izvajati v skladu s
soglasji in pod nadzorom posameznih upravljalcev komu-
nalnih naprav.

Pred gradnjo je potrebno vse komunalne vode zakoliči-
ti, tako da v času izvajanja ne pride do izpada ali prekinitve
oskrbe področja.

Za oskrbo predvidene ureditve je potrebno izvesti na-
slednje:

 Vodooskrba

Pred priključitvijo predvidenih objektov na vodovodno
omrežje je potrebno zgraditi povezovalni cevovod min. ∅
100 mm z navezavo na obstoječ tranzitni cevovod TPE 225.
Novozgrajeni cevovod naj se izvede tako, da skupaj z obsto-
ječimi predstavlja zanko. Za potrebe tehnološke vode (pra-
nje vozil in živilsko-predelovalna dejavnost) se prav tako
izvede ustrezni priključek na javno vodovodno omrežje.

Požarna varnost se zagotovi z izgradnjo ustreznega šte-
vila hidrantov na obstoječem in predvidenem vodovodnem
omrežju v skladu s pravilnikom o tehničnih normativih za
hidrantno omrežje in za gašenje požarov (Uradni list SFRJ,
št. 30/91), hidranti pa se postavijo tako, da ne ovirajo prome-
ta.

Odvodnjavanje odpadnih voda

Izvesti je potrebno ločen kanalizacijski sistem.
Meteorne vode iz cestišč in pripadajočih parkirišč ter

manipulativnega platoja avtopralnice je potrebno zbirati in
preko lovilca olj in maščob spuščati v obstoječi jarek za
meteorne vode.

Za odvodnjavanje fekalnih voda se dogradi kanalizaci-
ja ter se priključi na obstoječi kanal AC ∅ 350 v obstoječi
cesti. Čiščenje fekalnih voda se vrši v skupni neprepustni
vodotesni greznici, urejeni v skladu s strokovnim navodilom
o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list SRS, št. 10/85),
razen objekt avtopralnice, kateri se priključi na obstoječo
kanalizacijo samostojno preko neprepustno vodotesne grez-
nice. Tudi ta greznica mora biti urejena v skladu s strokov-
nim navodilom o urejanju gnojišč in greznic (Uradni list
SRS, št. 10/85).

Predlagana rešitev dopušča fazno izgradnjo, in sicer:
I. faza:
– zgradi se kanalizacijski odsek I,
– Emšerjev usedalnik ali greznica,
– navezava na obstoječo kanalizacijo.

II. faza:
– zgradi se kanalizacijski odsek II,
– prečrpališče,
– kanalizacijski odsek od prečrpališča do skupnega či-

stilnega objekta (odsek III) – tlačni vod.

III. faza:
– zgradi se preostali del kanalizacijskega omrežja.
Pri projektiranju in izvedbi je potrebno upoštevati vi-

šinsko razgibanost terena oziroma upoštevati možnost pri-
ključitve posameznih faz, kolikor se kanalizacija ne bo izva-
jala v celoti naenkrat.

Tehnološke vode je pred izpustom v omrežje nevtralizi-
rati do take stopnje, da kvaliteta ustreza zahtevam zakona o
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vodah in njegovim podzakonskim predpisom. Za nevtraliza-
cijo je potrebno predvideti ustrezno nevtralizacijsko napra-
vo.

Površine, na katerih se prečrpavajo in pretakajo nevar-
ne snovi (gorivo, olje), morajo biti utrjene s plastjo nepre-
pustnega materiala in opremljene z lovilcem olj in maščob z
odvodom olj v posebno cisterno. Investitor mora po izgrad-
nji lovilca olj zagotoviti njegovo redno vzdrževanje.

Upoštevati je potrebno, da morata biti vodovod in ka-
nalizacija v minimalnem horizontalnem odmiku 3 m in verti-
kalnem odmiku ob križanju, ki znaša 0,5 m. Kolikor teh
odmikov ni mogoče doseči, je potrebno izvesti dodatno med-
sebojno zaščito (neprepustni glinasti naboj, vodotesna kana-
lizacija), pri čemer mora biti vodovod nad kanalizacijo.

Oskrba z električno energijo

Napajanje objektov se bo vršilo iz TP Lenart Petrol
oziroma kolikor se pokaže potreba po dodatnih močeh, se na
isti lokaciji obstoječa TP poveča za 630 kVA.

Znotraj območja je potrebno zgraditi ustrezno NN
omrežje. Del NN kablovoda na odseku od TP proti prečrpal-
ni postaji Porčič se v dolžini ca. 20 m prestavi in prilagodi
novi cestni ureditvi.

Predvideni objekti, dovozne poti in parkirišča se naj
osvetlijo s svetilkami, ki bodo enotne za celotno industrijsko
cono.

TK omrežje

Za telekomunikacijske potrebe predvidenih objektov
bo potrebno dograditi TK omrežje, ki bo navezano na obsto-
ječe. Investitor si mora od pristojne TK organizacije pridobi-
ti projekt za izvedbo TK omrežja in priključkov na obravna-
vanem območju.

Ogrevanje

Ogrevanje posameznih objektov se bo vršilo indivi-
dualno z ekstra lahkim kurilnim oljem ali plinom.

Skladiščni prostor za gorivo mora biti lociran in izve-
den v skladu s pravilnikom o tekočem naftnem plinu (Uradni
list RS, št. 22/91), pravilnikom o tem, kako morajo biti
zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za
nevarne in škodljive snovi (Uradni list SRS, št. 3/79) in
pravilnikom o tehničnih normativih za skladišča vnetljivih
in nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 14/80).

Odstranjevanje odpadkov

Odvoz odpadkov se uredi kontejnersko in se poveri
organizaciji, registrirani za to dejavnost.

Prav tako je potrebno zagotoviti zbiranje in odvoz po-
sebnih odpadkov (mineralna olja,…) v skladu s pravilnikom
o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list SRS, št. 20/86) in pravilnikom o ravnanju z
odpadnimi olji (Uradni list SRS, št. 4/80).

VII. UREDITEV ODPRTEGA PROSTORA

33. člen

Ograje parcel zahodno od obstoječe novozgrajene in-
dustrijske ceste se oblikujejo reprezentančno in potekajo v
liniji obvezne gradbene linije objektov.

Ograje na območju B se prilagodijo organizaciji prosto-
ra. Tudi ta naj bi bila z vzhodne in južne smeri (če obstaja)
reprezentančna.

Ostale ograje v principu sovpadajo s parcelnimi meja-
mi. Zaželeno je njihovo poenotenje.

34. člen

Ravnanje s plodno zemljo
Pred pričetkom gradbenih del je treba ugotoviti debeli-

no in površino sloja plodne zemlje z izkopom potrebnega
števila pedoloških profilov.

Odkop plodne zemlje se sme izvajati v suhem vremenu
in če tla niso preveč vlažna.

Odkop mora biti opravljen z lahkimi stroji, da se tla
preveč ne zbijejo.

Odstranjeno zemljo shranjujemo v kupih višine 1,5 m,
širine največ 4 m, dolžina pa je poljubna.

Kupe zaščititi z varovalnim posevkom, kolikor se plod-
na zemlja ne bo takoj uporabila.

Plodna zemlja se lahko uporablja samo za zelene povr-
šine.

Nadzor nad ravnanjem s plodno zemljo izvaja ustrezno
podjetje, ki ga pooblasti občina.

35. člen

Vse proste zelene površine je zasaditi prvenstveno z
visoko vegetacijo oziroma drevesi. Drevesa morajo biti ob
saditvi visoka najmanj 2,5 m z že formirano krono. Rastlin-
ske vrste se izberejo glede na pogoje rasti in razmere v
prostoru.

36. člen

Detajlnejša določitev in število rastlinskih vrst se dolo-
či s projektno dokumentacijo.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
PROSTORSKEGA IZVEDBENEGA NAČRTA

37. člen

Investitorji in izvajalci morajo pri izvedbi posega do-
sledno upoštevati vse pogoje, navedene v elaboratu ter pogo-
je soglasodajalcev.

IX. KONČNE DOLOČBE

38. člen

Manjše spremembe v smislu programa pozidave (spre-
memba oblikovanja in velikosti parcel) odobri občinski svet
na podlagi strokovnega mnenja, ki ga izda pristojna strokov-
na služba.

39. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom, podjet-
jem in skupnostim na Občini Lenart, Upravni enoti Lenart in
Zavodu za urbanizem Maribor.

40. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpekto-
rat Republike Slovenije za okolje in prostor pri Ministrstvu
za okolje in prostor.

41. člen

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

Št. 35101-2/86
Lenart, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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201.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentira-
nju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86)
in 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 33/95)
je Občinski svet občine Lenart na seji dne 23. 12. 1996
sprejel

O D L O K
o ukinitvi in določitvi imen novih ulic v mestu Lenart

1. člen

V mestu Lenart se ukinejo ulice z imenom:
– Trnje,
– Ul. 6. oktobra,
– Vinarska ulica.

2. člen

V mestu Lenart se imenujejo nove ulice z imenom:
– Pod bregom – ulica se prične v križišču z Ribiško

potjo pri hišni št. 15 in se slepo konča,
– Ilaunigova ulica – se prične v križišču z Maistrovo

ulico zahodno od hišne št. 22 in vodi do novonastale Goriš-
kove ulice,

– Goriškova ulica – se odcepi od Gubčeve ulice pri
hišni št. 3 in vodi do novonastale Ilaunigove ulice.

3. člen
Območja novih ulic in ukinjene ulice so prikazane na

osnovnem kartografskem prikazu registra prostorskih enot v
merilu 1:5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani na
Območni geodetski upravi Maribor.

4. člen

Območna geodetska uprava Maribor naroči in posredu-
je nove tablice s hišnimi številkami ter izvede vse spremem-
be v zvezi z ukinitvijo ulic in imenovanjem novih ulic v
registru prostorskih enot.

5. člen

Lastniki oziroma upravljalci stavb so dolžni nove tabli-
ce s hišno številko namestiti najkasneje 14 dni po prejemu
obvestila, da so tablice izdelane. Stara tablica lahko ostane
poleg nove, nameščena največ tri mesece po namestitvi nove.

6. člen

Upravna enota Lenart in Upravni organi občine Lenart
izvedejo v uradnih evidencah, za katere so pristojni, v roku
60 dni vse potrebne spremembe, ki jih določa ta odlok.

7. člen

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

Št. 016-2/96
Lenart, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.

Občinski svet občine Lenart na seji dne 23. decembra 1996
sprejel

O D L O K
o plačilu sorazmernega dela stroškov za pripravo
in opremljanje stavbnega zemljišča na območju

Občine Lenart

1. člen

Ta odlok določa obveznost plačila in način izračuna
sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbne-
ga zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti sekundarnega
omrežja na območju Občine Lenart.

2. člen

Investitor, ki namerava graditi nov objekt na območju
urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati sorazmerni del
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava prizidati ali nadzidati obstoječi
objekt na območju urejanja stavbnih zemljišč in je za to
potrebno gradbeno dovoljenje, je prav tako dolžan plačati
sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma
prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potreb-
no gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnih
zemljišč, in ga priključiti na komunalne objekte in naprave
na območju urejanja stavbnih zemljišč, je dolžan plačati
sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča.

Investitor, ki namerava zgraditi nov objekt oziroma
prizidati ali nadzidati obstoječi objekt, za katerega je potreb-
no gradbeno dovoljenje, izven območja urejanja stavbnega
zemljišča in ga priključiti na komunalne objekte in naprave,
zgrajene izven območja urejanja stavbnega zemljišča, je dol-
žan plačati sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbne-
ga zemljišča.

Investitor, ki namerava graditi nadomestni objekt ali
spremeniti namembnost objekta, je dolžan plačati sorazmer-
ni del stroškov opremljanja stavbnega zemljišča, če z novim
objektom ali s spremembo namembnosti poveča priključke
na komunalne in druge objekte in naprave sekundarnega
omrežja, oziroma se mora povečati zmogljivost teh objektov
in naprav in če za te še ni plačal sorazmernega dela stroškov.

3. člen

Investitor iz prvega, drugega in tretjega odstavka 2.
člena tega odloka plača sorazmerni del stroškov priprave in
opremljanja stavbnega zemljišča, ki se ugotovi z investicij-
skim programom urejanja stavbnih zemljišč na določenem
območju ali na podlagi valoriziranega zneska pripadajočega
dela stroškov za posamezni objekt ali skupino objektov, ki
ga vsako leto ugotovi iz zazidalnega oziroma drugega pro-
storskega izvedbenega načrta Upravni odbor Sklada stavb-
nih zemljišč Občine Lenart skupaj s področno krajevno skup-
nostjo.

4. člen

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-
ljišča izven območja, ki se kompleksno ureja na podlagi
zazidalnega ali drugega prostorskega izvedbenega načrta, se
določi kot povprečje stroškov opremljanja za m2 stavbnega
zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami
sekundarnega omrežja na vseh območjih urejanja v občini v
predhodnem letu. Kolikor se v posameznem letu ni nobeno
območje stavbnih zemljišč kompleksno urejalo, se upošteva-
jo zadnji razpoložljivi podatki, ki se valorizirajo z indeksom
cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje
za gradbeništvo in IGM.

Sorazmerni del stroškov za opremljanje stavbnega zem-
ljišča iz prvega odstavka tega člena se določa na podlagi
naslednjih kriterijev in meril:

202.

Na podlagi 21. člena statuta Občine Lenart (Uradni list
RS, št. 33/95) in 43., 43.a, 44. in 45. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) je
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a) lokacija predvidenega objekta

I. območje: mesto Lenart v Slov. goricah

II. območje: centri krajevnih skupnosti (Benedikt, Cerk-
venjak, Jurovski Dol, Lokavec, Sv. Ana, Sv. Trojica in Voli-
čina)

III. območje: druga naselja oziroma območje razpršene
gradnje

b) Korekcijski faktor glede na lokacijo objekta

K = 1,00 za I. območje,

K = 0,75 za II. območje,

K = 0,60 za III. območje.

Korekcijski faktor za počitniške hišice znaša ne glede
na območje 1,00.

c) Korekcijski faktor glede na namembnost objekta

K = 1,50 za počitniške hišice,

K = 1,20 za poslovne objekte (trgovine, gostinski ob-
jekti, druge storitvene dejavnosti, uradi),

K = 1,00 za stanovanjske objekte in gospodarske kleti z
bivalnim prostorom,

K = 0,75 za objekte deficitarnih storitvenih dejavnosti,

K = 0,60 za proizvodne objekte (industrija in proizvod-
na obrt) in objekte družbenih dejavnosti,

K = 0,50 za garaže, kolikor se gradijo kot samostojni
objekti, in parkirišča,

K = 0,30 za kmetijske gospodarske objekte (hleve,
hladilnice in drugo),

K = 0,20 za odprte rekreacijske površine (igrišča),

K = 0,10 za pomožne kmetijske gospodarske objekte
(lope, silosi in drugo).

5. člen

Izhodiščno ceno za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča s posameznimi vrstami ko-
munalnih ter drugih objektov in naprav izven območja kom-
pleksnega urejanja stavbnega zemljišča določi vsako leto
Občinski svet občine Lenart po stanju 31.12. tekočega leta
za prihodnje koledarsko leto. Istočasno občinski svet določi
tudi deficitarne storitvene dejavnosti. Izhodiščno ceno dolo-
či občinski svet skupaj in za posamezne vrste objektov in
naprav individualne in kolektivne komunalne rabe.

Izhodiščna cena iz prvega odstavka tega člena se nana-
ša na počitniško hišico in gospodarsko klet z bivalnim pro-
storom v velikosti 60 m2 uporabne površine, za stanovanjski
objekt v velikosti 120 m2 uporabne površine, za poslovne ter
kmetijske in pomožne kmetijske in druge gospodarske ob-
jekte, urade, družbene objekte in trgovine v velikosti 200 m2

uporabne površine, za obrtne in industrijske proizvodne ob-
jekte v velikosti 300 m2 uporabne površine, za poslovne
garaže kot samostojen objekt v velikosti 80 m2, za samostoj-
no parkirišče v velikosti 500 m2 uporabne površine in za
odprte rekreacijske površine v velikosti 500 m2.

Pri izračunu sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča se za objekt, ki odstopa od površine, za
katero je izračunana izhodiščna cena, upošteva dejanska po-
vršina objekta ter izhodiščna cena sorazmerno poveča ali
zmanjša.

Izhodiščna cena iz prvega odstavka tega člena se za
prizidke in dozidave obstoječega objekta korigira s faktor-
jem K = 0,35.

6. člen
Investitor je dolžan plačati sorazmerni del stroškov

opremljanja stavbnega zemljišča za vse tiste zgrajene objek-
te in naprave individualne in kolektivne rabe, na katere je
objekt možno priključiti ali pa bo priključitev možna v na-
slednjih 2 letih po že sprejetih programih ali investicijskih
načrtih.

7. člen

Od sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega
zemljišča se odštevajo vsa prejšnja namenska plačila investi-
torja v izgradnjo komunalnih objektov in naprav na območju
predvidene gradnje na podlagi enkratnega prispevka, ki ga je
plačal za predvideno bodočo gradnjo, in sicer po valorizirani
vrednosti s povprečnim indeksom podražitve za stanovanj-
sko gradnjo, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo
in IGM, glede na čas od prvotnega plačila do sedanje od-
mere.

Investitor dokazuje vsa prejšnja plačila v izgradnjo ko-
munalnih objektov in naprav s predložitvijo originalne do-
kumentacije o plačilih. V primeru nejasnosti, da se plačilo
dejansko nanaša na predvideno bodočo gradnjo, se pridobi
mnenje investitorja gradnje posameznega komunalnega ob-
jekta oziroma naprave ali področne krajevne skupnosti.

8. člen

Sredstva zbrana po tem odloku v mestu Lenart občina
usmerja v sklad stavbnih zemljišč za vlaganje in nadaljnje
opremljanje novih zazidalnih območij ali izboljšanje oprem-
ljenosti v obstoječih zazidalnih območjih s komunalno in
drugo infrastrukturo po letnem programu. Zbrana sredstva
na območju ostalih naselij odstopa občina krajevnim skup-
nostim, in sicer v sorazmerni višini, kot so bila sredstva
zbrana na območju posameznih krajevnih skupnosti.

9. člen

Sorazmerni del stroškov opremljanja stavbnega zemlji-
šča po določbah tega odloka odmeri investitorju na njegovo
zahtevo ali zahtevo občine pristojen upravni organ za izdajo
lokacijskega dovoljenja. Isti organ ugotovi na podlagi inve-
sticijsko tehnične dokumentacije tudi morebitna povečanja
priključkov pri nadomestnih objektih in spremembi namem-
bnosti objekta.

Brez potrdila o plačanem prispevku ni možno izdati
gradbenega dovoljenja.

10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

določitvi sorazmernega dela stroškov za komunalno oprem-
ljanje stavbnih zemljišč izven ureditvenih območij mesta
Lenart in centrov krajevnih skupnosti, ki ga je sprejel Občin-
ski svet občine Lenart na seji dne 26. septembra 1995 in tiste
določbe sklepa o določitvi prispevka za graditev in obnovo
vodovodnih objektov in naprav na območju Občine Lenart,
ki so v upravljanju javnih (vodovodnih) podjetij (Uradni list
RS, št. 31/93 in 60/93), ki so v nasprotju z določbami tega
odloka, kakor tudi sklepi Upravnega odbora Sklada stavbnih
zemljišč občine Lenart, ki niso usklajeni z določbami tega
odloka.

V naseljih ali delih naselij, v katerih so se zainteresirani
uporabniki dogovorili za enotno višino prispevka za gradnjo
vodovodnega omrežja v okviru krajevne skupnosti, plačuje-
jo tudi naknadno zainteresirani uporabniki prispevek za pri-
ključek na to vodovodno mrežje v enaki realni višini. Način
valorizacije prispevka določi vsako leto občinski svet ob
določitvi izhodiščne cene po 5. členu tega odloka.

11. člen

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

Št. 353-15/96
Lenart, dne 23. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Lenart
Milan Gumzar l. r.
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ŽELEZNIKI

203.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/
96) in 10. člena statuta Občine Železniki (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 6/95) je Občinski svet občine Železniki na seji
dne 18. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o uskladitvi akta o ustanovitvi javnega zavoda na

področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva
predšolskih otrok v Občini Železniki z zakonom o

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom Občina Železniki (v nadaljevanju bese-
dila: ustanovitelj) usklajuje dosedanje ustanovitvene akte
javnih zavodov na področju osnovnega šolstva, predšolske
vzgoje in varstva (v nadaljevanju besedila: zavod) z zako-
nom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
ter z zakonom o osnovni šoli.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

2. člen

Ustanovitelj zavoda je Občina Železniki, Trnje 20, Že-
lezniki.

III. IME IN SEDEŽ ZAVODA

3. člen

Ime zavoda: Osnovna šola Železniki.

Sedež zavoda: Otoki 13, Železniki.

Skrajšano ime: OŠ Železniki.

V sestavi zavoda delujejo podružnice Sorica, Selca,
Dražgoše, Davča in vrtec Železniki z oddelki v Selcih.

Šolski okoliš sestavljajo naselja: Davča, Dolenja Vas,
Dražgoše,Golica, Kališe, Martinj vrh, Ojstri vrh, Osojnik,
Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca,
Selške Lajše, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Stu-
deno, Topolje, Torka, Zabrdo, Zabrekve, Zala, Zali Log,
Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Železniki.

IV. ŠOLSKI PROSTOR

4. člen

Šolski prostor zajema vse prostore in zunanje površine
OŠ Železniki in njenih enot.

5. člen

Osnovna šola Železniki je odgovorna za njene učence
oziroma varovance v šolskem prostoru v času pouka in dru-
gih šolskih dejavnosti.

V. DEJAVNOSTI ZAVODA

6. člen

Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavno-
sti so:

M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje,

M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
M/80.4 izobraževanje odraslih in drugo izobraževa-

nje.
Zavod lahko opravlja tudi dejavnosti, s katerimi dopol-

njuje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena.
Zavod lahko razširi svojo dejavnost samo s soglasjem

Občine Železniki.

VI. ORGANI ZAVODA

7. člen

Organi zavodov so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
S statutom zavoda se lahko določijo tudi drugi organi.

8. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstav-
niki ustanovitelja, predstavniki pedagoških in drugih stro-
kovnih delavcev zavoda in predstavniki staršev.

Svet zavoda OŠ Železniki šteje enajst članov, ki jih
sestavljajo:

– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet, iz-

med delavcev občinske uprave ali občinskih organov ali
občanov posameznih naselij šolskega okoliša. Predstavnike
zaposlenih izvolijo delavci zavoda, predstavnike staršev pa
volijo starši preko sveta staršev zavoda.

Svet zavoda odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.

9. člen

Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravna-
telj.

Pristojnosti ravnatelja opredeljuje zakon in statut.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda,

predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost
dela zavoda.

Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren
za strokovnost dela.

Ravnatelj zastopa zavod neomejeno, razen glede naku-
pa in odtujitev nepremičnin, za kar je potreben sklep ustano-
vitelja zavoda.

Ravnatelja imenuje in razrešuje Svet zavoda v soglasju
z Ministrstvom za šolstvo in šport po predhodno pridoblje-
nem mnenju ustanovitelja ter vzgojiteljskega in učiteljskega
zbora zavoda.

10. člen

Zavod ima strokovne organe, ki jih določa zakon. Nalo-
ge strokovnih organov se določijo s statutom zavoda.
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11. člen

Za organizirano vključevanje staršev v življenje in delo
zavoda in za organizirano uveljavljanje njihovega vpliva
ima zavod (in njegove organizacijske enote) Svet staršev.

Predstavnike v Svet staršev volijo starši neposredno na
roditeljskih sestankih.

12. člen

Zavod ima statut, ki ga sprejme Svet zavoda s soglas-
jem ustanovitelja.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se
urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda,
v skladu z zakonom in s tem odlokom.

Druge splošne akte sprejme Svet zavoda, če ni s statu-
tom določeno, da jih sprejme ravnatelj.

VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK
DELA

13. člen

Zavod nadaljuje delo z obstoječim premoženjem. Pre-
moženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja
zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z
nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglas-
ju ustanovitelja. Za upravljanje s premoženjem je zavod
odgovoren ravnatelju.

VIII. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

14. člen

Sredstva za izvajanje programov vzgoje in izobraževa-
nja otrok se zagotavljajo na podlagi standardov in normati-
vov zagotovljenega programa v skladu z zakonom ter v
občini dogovorjenih kriterijev in vrednosti občinskega pro-
grama.

Za zagotovljeni program določi merila in kriterije
Skupščina Republike Slovenije, za občinski program pa Ob-
čina Železniki v skladu z možnostmi.

Vrednotenje posameznih elementov se opredeli z zako-
nom in soglasjem ustanovitelja hkrati s sprejemom letnega
načrta sredstev za vzgojo in izobraževanje ter vzgojo in
varstvo predšolskih otrok.

15. člen

Zavod pridobiva sredstva za delo tudi z izvajanjem
drugih programov ter s prodajo storitev in proizvodov na
trgu.

Za nadstandardne storitve (šola v naravi, učbeniki, pre-
hrana, podaljšano bivanje, športna značka idr.) lahko zavod
pridobiva sredstva z dotacijami, sponzorstvom, prispevki
staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKI
PRIHODKOV IN KRITJE PRIMANJKLJAJA V

ZAVODU

16. člen

Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati
le za opravljanje svoje osnovne dejavnosti, za druge namene
pa le s soglasjem ustanovitelja.

Sredstva, ki niso zagotovljena iz proračuna, sme zavod
uporabljati za opravljanje osnovne dejavnosti ali za razvoj
dejavnosti.

Primanjkljaj, ki nastane pri izvajanju medsebojno do-
govorjenega programa, upoštevaje dogovorjena merila in
kriterije, krije ustanovitelj.

X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

17. člen

Zavod je pravna oseba. Zavod ima vsa pooblastila v
pravnem prometu s tretjimi in posluje v svojem imenu in za
svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s kate-
rimi razpolaga.

XI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

18. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so na-
stale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe, subsidiarno
do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene
za delo zavoda.

Za obveznosti zavoda nastale iz drugih pravnih poslov,
ustanovitelj ne odgovarja.

XII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

19. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati na-
slednji akti o ustanovitvi zavoda:

– odločba SO Škofja Loka, št. 022-1/85-2 z dne 8. 8.
1985,

– odločba SO Škofja Loka, št.61-17/3-2 z dne 4. 9.
1963,

– odločba ObLO Železniki, št. 04-1240/1-57 z dne 4. 9.
1957,

– odločba Sveta za prosveto in kulturo SRS, št. 4839 z
dne 23. 10. 1953,

– odločba SO Škofja Loka, št. 61-17/63-2 z dne 4. 9.
1963,

– odločba SO Škofja Loka, št. 022-03/75 z dne 19. 2
1975.

20. člen

Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu
RS.

Št. 4203
Železniki, dne 18. decembra 1996

Predsednik
Občinskega sveta
občine Železniki
Miha Prevc l. r.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 310 Št. 3 – 24. I. 1997

MINISTRSTVA

204.

Na podlagi desetega odstavka 42. člena v povezavi s
tretjim odstavkom 50. člena zakona o gimnazijah (Uradni
list RS, št. 12/96) minister za šolstvo in šport izdaja

N A V O D I L O
o hranjenju maturitetne izpitne dokumentacije

I
S tem navodilom se določa način hranjenja izpitne do-

kumentacije kandidatov, ki so opravljali maturo v letu 1996
in se nahaja v arhivu Državnega izpitnega centra.

V skladu s tem navodilom Državni izpitni center hrani
naslednjo izpitno dokumentacijo:

– izpitno polo,
– ocenjevalni list in
– list za odgovore.
Izpitna dokumentacija, ki se nahaja v arhivih šol, na

katerih so kandidati opravljali maturo, se hrani v skladu s
predpisi, ki urejajo šolsko dokumentacijo.

II

Izpitna dokumentacija se kot izpitna tajnost hrani v
arhivih Državnega izpitnega centra do 31. januarja 1997.

Če je kandidat pred potekom roka iz prejšnjega odstav-
ka vložil pritožbo, se ne glede na določbo prejšnjega odstav-
ka izpitna dokumentacija hrani do pravnomočnosti dokonč-
ne odločitve o pritožbi.

III

Po izteku roka iz prejšnjega odstavka se izpitne pole in
listi za odgovore lahko vrnejo le kandidatu na njegovo pisno
zahtevo.

Pisno zahtevo iz prejšnjega odstavka morajo kandidati
vložiti pri Državnem izpitnem centru oziroma poslati po
pošti najkasneje do 14. februarja 1997 oziroma najkasneje v
osmih dneh po pravnomočnosti odločbe o pritožbi. Zahtevi
morajo priložiti pisemsko ovojnico velikosti A4 z izpisanim
naslovom kandidata.

IV
Državni izpitni center najkasneje v 14 dneh od dneva

vložitve zahteve kandidatu po pošti vrne izpitno dokumenta-
cijo iz prve in tretje alinee drugega odstavka prve točke tega
navodil.

Če je ocenjevalni list hkrati tudi list za odgovore, se
kandidatu vroči kopija njegovih odgovorov.

Če je kandidat pred potekom roka iz prvega odstavka
II. točke tega navodila vložil pritožbo, se kandidatu vrne
kopija izpitne dokumentacije iz prve in tretje alinee drugega
odstavka I. točke tega navodila.

V

Po 31. marcu 1997 Državni izpitni center uniči ocenje-
valne liste kandidatov, ki jim je bila izpitna dokumentacija
vrnjena, ter celotno izpitno dokumentacijo kandidatov, ki
niso zahtevali vračila v skladu s tem navodilom in niso
vložili pritožbe.

VI

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-2/97
Ljubljana, dne 20. januarja 1997.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

BANKA SLOVENIJE

205.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena zakona o pred-
pisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni
meri (Uradni list RS, št. 45/95) ter drugega odstavka 20.
člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I)
izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o temeljni obrestni meri

1

Sklep o temeljni obrestni meri (Uradni list, RS št. 61/96)
se dopolni tako, da se za 2. točko doda nova 2a. točka, ki
glasi:

“2a. Kot mesečne stopnje rasti cen na drobno v Repub-
liki Sloveniji v preteklih šestih mesecih se upošteva zadnjih
šest stopenj rasti, dokončno ali začasno objavljenih s strani
Statističnega urada Republike Slovenije do roka za sporočilo
temeljne obrestne mere iz 4. točke tega sklepa.”

2

Dosedanja 4. točka sklepa se nadomesti z novo 4. točko,
ki glasi:

“4. Vsakokratno izračunano temeljno obrestno mero in
obrestno mero zamudnih obresti za določen mesec Banka
Slovenije sporoči Združenju bank Slovenije in sredstvom
javnega obveščanja najkasneje zadnji delovni dan predhod-
nega meseca.”

3

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 22-0029/96
Ljubljana, dne 21. januarja 1997.

dr. France Arhar l. r.
Guverner

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

206.

Na podlagi 19. člena zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93) in tretjega odstavka 7. člena odvetniške tarife
(Uradni list RS, št. 7/95) je upravni odbor Odvetniške zbor-
nice Slovenije na seji dne 7. 11. 1996 sprejel

S K L E P
o spremembi vrednosti točke

1. člen

V prvem odstavku 7. člena odvetniške tarife (Uradni
list RS, št. 7/95) se številka “66,50” nadomesti s številko
“76,50”.
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2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 39/96
Ljubljana, dne 22. januarja 1997.

Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije

Mitja Stupan l. r.

Na podlagi 19. člena zakona o odvetništvu (Uradni list
RS, št. 18/93) in 7. člena odvetniške tarife (Uradni lsit RS, št.
7/95) ter na zahtevo Odvetniške zbornice Slovenije z dne 15.
11. 1996 in dopolnitve zahteve z dne 22. 1. 1997, daje
ministrica za pravosodje

s o g l a s j e

k sklepu upravnega odbora Odvetniške zbornice Slove-
nije o spremembi vrednosti točke, pod št. 044-1/91(42) z dne
22. januarja 1997.

VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
162. Odlok o sestavi in izvolitvi Komisije Dr-

žavnega zbora Republike Slovenije za vo-
litve, imenovanja in administrativne za-
deve 209

163. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s
14. členom zakona o poslancih opravlja
funkcijo poslanca namesto poslanca, ki je
prevzel funkcijo v vladi 209

164. Zneski drugih osebnih prejemkov in po-
vračil poslancev Državnega zbora Repub-
like Slovenije in delavcev služb Državne-
ga zbora Republike Slovenije 210

165. Zneski drugih osebnih prejemkov in po-
vračil poslancev Državnega zbora Repub-
like Slovenije in delavcev služb Državne-
ga zbora Republike Slovenije 210

VLADA
166. Sklep o zastopanju interesov Republike

Slovenije v organih drugih pravnih oseb
glede prevzemanja obveznosti iz posojil
in poroštev ter ustanavljanja zastavnih
pravic 210

167. Soglasje k tarifnim postavkam za prodajo
električne energije 211

MINISTRSTVA
168. Odredba o določitvi vrednosti točke za

ugotovitev vrednosti stanovanja 213
169. Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpi-

sa v višje strokovno izobraževanje 213
170. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o nači-

nu vodenja sodnega registra 214

171. Pravilnik o spremembi pravilnika o raz-
vrstitvi vitaminskih in mineralnih izdel-
kov za peroralno uporabo v zdravila sku-
pine C 215

172. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpol-
njevati javni veterinarski zavodi in zaseb-
na veterinarska dejavnost in o postopku
njihove verifikacije in preverjanja 215

173. Pravilnik o programu tečajev ter o pro-
gramu in načinu opravljanja izpitov in
preizkusa strokovne usposobljenosti za
preglednike uplenjene divjadi v lovskih
organizacijah 216

174. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, pre-
prečevanje in zatiranje cisticerkoze-Cysti-
cercosis 217

175. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, pre-
prečevanje in zatiranje ehinokokoze – Ec-
hinococcosis 217

176. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, pre-
prečevanje in zatiranje leptospiroze –
Leptospirosis 217

177. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, pre-
prečevanje in izkoreninjanje enzootske
goveje levkoze – Leucosis enzootica bo-
vum 218

178. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, pre-
prečevanje in zatiranje bolezni rdečih ust
– Enteric redmouth disease – Yersiniosis 219

179. Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama
domačih in udomačenih tujih sort kmetij-
skih rastlin 220

180. Seznam sort, ki se izbrišejo iz registra no-
vih sort oziroma iz evidence tujih sort
kmetijskih rastlin, ki jim je dovoljena in-
trodukcija v Republiki Sloveniji 227

181. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za
razvoj podjetniškega izobraževanja – UPI 257

204. Navodilo o hranjenju maturitetne izpitne
dokumentacije 310

BANKA SLOVENIJE
205. Sklep o spremembi sklepa o temeljni

obrestni meri 310

SODNI SVET
182. Sklep o imenovanju sodnice in sodnika na

položaj svetnice okrožnega sodišča 258

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

183. Sklep o revidiranju poslovanja vzajem-
nih skladov 258

184. Sklep o revidiranju poslovanja investicij-
skih družb in pooblaščenih investicijskih
družb 261

185. Sklep o določitvi slovenskega računovod-
skega standarda 35 – računovodske reši-
tve v javnih podjetjih 263

Stran

Stran
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Izdaja Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije – Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik – Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče – Akontacija naročnine za leto

1997 je 13.860 SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek – Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu

vsake številke – Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 – Poštni predal 379/VII  – Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva 125 14 19, prodaja 125 02 94, raču-

novodstvo, naročnine 125 23 57, telefaks 125 14 18, uredništvo 125 73 08, uredništvo – telefaks 125 01 99– Internet http://www.uradni-list.si – Žiro račun 50100-603-40323

– Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem

 davku (Uradni list RS, št. 4-245/92 z dne 25. I. 1992)

AKTUALNO!
KOMPLET MAP ZA SHRANJEVANJE URADNEGA LISTA RS 1996

V lanskem letu že 1500 zadovoljnih uporabnikov!

Mape za shranjevanje Uradnega lista RS so prav tako kot lansko leto prilagojene številu izvodov Uradnega lista RS.

Vsaka mapa bo označena z zajetimi številkami Uradnega lista RS.

Prednost kompleta map:

– enostavnejša uporaba v primerjavi z vezavo,

– sprotno vlaganje za stalne naročnike mape za Uradni list RS,

– posamezni izvod lahko enostavno vzamemo iz mape za lažje fotokopiranje,

– praktičnost in lep videz mape,

– ekonomičnost: mapa je nekajkrat cenejša od vezave!

Standardni komplet za shranjevanje Uradnega lista RS letnik 1996 obsega:

– uredbeni del 7 map = 6.990 SIT,

– razglasni del 4 mape = 3.990 SIT,

– za prednaročila nudimo 15% popusta.

Vse informacije v zvezi z naročilom dobite na tel.: 061/483-311, 483-689, 483-668, faks 483-473 ali naročite na naslov

PERITUS d.o.o., Vevška 52, P.P 5183, Ljubljana.

Ponudbo z naročilnico boste dobili tudi po pošti!

186. Aneks k splošni kolektivni pogodbi za gos-
podarstvo 264

187. Poročilo o gibanju plač za november 1996 264
206. Sklep o spremembi vrednosti točke

odvetniške tarife 310

OBČINE

188. Cenik za posamezne tarifne skupine plina
(Ljubljana) 265

189. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Bohinj) 265

190. Odlok o spremembah odloka o proraču-
nu Občine Brezovica za leto 1996 266

191. Sklep o začasnem financiranju (od 1. 1.
1997 do 31. 3. 1997 oziroma do sprejetja
proračuna) Občine Brezovica za leto 1997 266

192. Sklep o dopolnitvi sklepa o uvedbi kra-
jevnega samoprispevka na območju nase-
lja Poljane (Cerkno) 266

193. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-
braževalnega zavoda Osnovna šola Črna
na Koroškem 266

194. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugi-
mi nesrečami (Črna na Koroškem) 270

195. Pravilnik o financiranju področja zaščite
in reševanja v Občini Črna na Koroškem 272

196. Odlok o usklajenosti prostorskih izvedbe-
nih in drugih prostorskih aktov s prostor-
skimi sestavinami dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Grosuplje za
obdobje od leta 1996 do 2000 274

197. Odlok o spremembah in dopolnitvah pro-
storskih sestavin dolgoročnega in srednje-
ročnega plana Občine Grosuplje 275

198. Odlok o spremembah in dopolnitvah od-
loka o proračunu Občine Kobarid za leto
1996 301

199. Odlok o spremembi odloka o proračunu
Občine Lenart za leto 1996 301

200. Odlok o spremembi zazidalnega načrta
dela industrijske cone v Lenartu za ob-
močje Agrokombinata – KSC in za ob-
močje obrata TAM Lenart 302

201. Odlok o ukinitvi in določitvi imen novih
ulic v mestu Lenart 306

202. Odlok o plačilu sorazmernega dela stroš-
kov za pripravo in opremljanje stavbnega
zemljišča na območju Občine Lenart 306

203. Odlok o uskladitvi akta o ustanovitvi jav-
nega zavoda na področju vzgoje in izo-
braževanja ter vzgoje in varstva predšol-
skih otrok v Občini Železniki z zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja 308

Stran Stran
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