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Cena 960 SIT

DRŽAVNI ZBOR
1732.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o zagotovitvi sredstev za potrebe
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v
letu 1997 (ZZF97)
Razglašam zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu
1997 (ZZF97), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. maja 1997.
Št. 001-22-41/97
Ljubljana, dne 26. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Šifra

Proračunski uporabnik oziroma ministrstvo

17 Ministrstvo za notranje zadeve
18 Ministrstvo za zunanje zadeve
19 Ministrstvo za obrambo

21 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

23 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Leto VII

ZAKON
O ZAGOTOVITVI SREDSTEV ZA POTREBE
REPUBLIKE SLOVENIJE V OBDOBJU
ZAČASNEGA FINANCIRANJA V LETU 1997
(ZZF97)
1. člen
S tem zakonom se ureja financiranje nalog Republike
Slovenije v obdobju začasnega financiranja v letu 1997.
Pri financiranju nalog iz prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, v nadaljnjem besedilu: ZIPro),
kolikor ta zakon ne določa drugače.
2. člen
Za financiranje nalog Republike Slovenije se v obdobju
začasnega financiranja uporabljajo sredstva zagotovljena v
skladu s 17. členom zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 52/92 – odločba US,
43/93 – odločba US in 7/93), ki so natančneje opredeljena z
uredbo o začasnem financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v prvem polletju leta 1997 (Uradni list RS, št.
77/96) in s tem zakonom.
V prvem polletju leta 1997 se za financiranje nalog
Republike Slovenije sredstva zagotavljajo tudi za naslednje
namene:

Znesek v mio SIT

133 Agencija za revidiranje postopkov lastninskega
preoblikovanja podjetij
1520 Servis skupnih služb vlade
1521 Center vlade za informatiko
16 Ministrstvo za finance
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10,0
800,0
150,0
150,0
200,0
3.500,0
674,0
630,0
1.700,0
800,0
350,0
528,0
78,0
121,0
122,0
90,0
130,0
200,0
180,0
400,0
400,0
2.000,0
1.800,0
102,0

Namen

Materialni stroški
Materialni stroški, vzdrževanje, investicije
Informatizacija uprave
Informatizacija
DURS – materialni stroški
Obveznosti do ZPIZ
Obresti
Jamstva
Sredstva za izgradnjo avtocest (DARS)
Tekoča proračunska rezerva
Materialni stroški, vzdrževanje, investicije
Predstavništva v tujini
Članarine
Zdravstveni pregledi nabornikov
Intendantska in druga oprema
Investicijsko vzdrževanje vojne opreme
Javni zavodi (turizem + RAO)
Plačila storitev
Subvencije – prenova podjetij
Zapiranje rudnikov
Anhovo
Dokapitalizacija Sklada za razvoj
Subvencije
Melioracije
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Proračunski uporabnik oziroma ministrstvo

Znesek v mio SIT

24 Ministrstvo za promet in zveze

26 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

27 Ministrstvo za zdravstvo

33 Ministrstvo za šolstvo in šport

34 Ministrstvo za znanost in tehnologijo
35 Ministrstvo za kulturo
39 Slovenska akademija znanosti in umetnosti
41-51 Pravosodni organi
52 Upravne enote
Skupaj

1.500,0
465,0
1.600,0
1.950,0
394,0
400,0
76,0
116,0
270,0
170,0
60,0
1.000,0
371,0
2.261,0
1.796,0
233,0
160,0
160,0
15,0
115,0
74,0
28.301,0
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Namen

Slovenske železnice
Žel. povezava z Madžarsko
Investicije – ceste
Socialni transferi (zaposlovanje)
Javni zavodi
Subvencije (presežni delavci)
Teharje, Kočevski Rog
Investicije
Sekundariji
Javni zavodi
Investicije
Plače izvajalskih organizacij
Socialni transferi
Investicije
Javni zavodi
Investicije
Evropski mesec kulture
Investicije
Investicije
Materialni stroški
Materialni stroški

Podrobno razporeditev sredstev po postavkah določi
vlada.

financiranje izvajanja obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z 82. členom ZIPro.

3. člen
Če proračun Republike Slovenije za leto 1997 ni sprejet
do 30. junija tega leta, se v obdobju začasnega financiranja v
drugem polletju leta 1997 odhodki proračuna določijo v
višini, ki je v vsakem kvartalu enaka polovici obsega sredstev, določenih za prvo polletje leta 1997 v skladu s prejšnjim členom.
Sredstva iz prejšnjega odstavka se razporedijo na uporabnike po postavkah in za namene določene s proračunom
Republike Slovenije za leto 1996. Podrobno razporeditev
sredstev po postavkah določi vlada.

6. člen

4. člen
Ne glede na določila zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) in določbo 78. člena ZIPro, se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije sredstva za graditev avtocest v prvem polletju leta 1997 v višini
10.200,000.000 tolarjev.
Ministrstvo za finance nakaže do 25. dne v mesecu na
posebno podpartijo žiro računa proračuna znesek, ki ustreza
eni šestini zneska iz prejšnjega odstavka. Razlika med že
nakazanimi sredstvi na posebno podpartijo žiro računa proračuna v letu 1997 na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji in zneski določenimi po tem zakonu se poračuna
pri nakazilih šestin po uveljavitvi tega zakona.
Če proračun Republike Slovenije za leto 1997 ni sprejet
do 30. junija tega leta, se v obdobju začasnega financiranja v
drugem polletju leta 1997 sredstva za graditev avtocest zagotavljajo mesečno v višini 1.875,000.000 tolarjev.
5. člen
Obseg sredstev, določen za obdobje začasnega financiranja se lahko poveča za znesek odhodkov potrebnih za

V obdobju začasnega financiranja v letu 1997 lahko
proračunski uporabniki prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo po prenehanju veljavnosti uredbe in v prihodnjih
letih, če je za to že odprta proračunska postavka. Skupaj
prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov ne
smejo presegati 50% sredstev, iz drugih naslovov pa ne 25%
sredstev, določenih v proračunu Republike Slovenije za leto
1996 za te namene.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka skupaj prevzete obveznosti Direkcije Republike Slovenije za ceste iz
naslova plačila storitev ne smejo presegati 50% sredstev,
določenih v proračunu Republike Slovenije za leto 1996 za
ta namen.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
Vlada Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja razporedi sredstva na nove proračunske postavke, če je
to potrebno zaradi izvedbe nujnih investicijskih, obnovitvenih in vzdrževalnih del na magistralni in regionalnih cestah
ter v objektih za vzgojo in izobraževanje.
7. člen
Zaradi pridobivanja sredstev, ki se namenijo za odplačilni sklad iz 10. člena zakona o zamenjavi obveznic Republike Slovenije za obveznice Agencije Republike Slovenije za
sanacijo bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 59/95) lahko
ministrstvo, pristojno za finance, odprodaja terjatve Republike Slovenije ter delnice in deleže v gospodarskih družbah,
ki niso javna podjetja in v katerih je Republika Slovenija
manjšinski delničar oziroma družbenik.
Odprodaja terjatev in kapitalskih vlog iz prejšnjega
odstavka se izvrši po postopku zbiranja ponudb. Plačilo
terjatev, delnic in deležev je možno le v denarju.
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8. člen
V obdobju začasnega financiranja v letu 1997 se Republika Slovenija lahko zadolži do višine 41.000,000.000
tolarjev.
V zadolžitev iz prejšnjega odstavka se ne šteje zadolžitev po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994-2003 (Uradni list RS, št. 13/94) in dodatna zadolžitev
po prvem odstavku 83. člena ZIPro, če je to potrebno za
izvajanje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
9. člen
Vlada Republike Slovenije lahko v obdobju začasnega
financiranja odloča o dajanju poroštev na podlagi zakona o
merilih in postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 21/95 in 18/96) za kreditne obveznosti
domačih pravnih oseb, pri katerih skupna višina glavnic ne
presega 15.000,000.000 tolarjev.
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko Vlada
Republike Slovenije v obdobju začasnega financiranja odloča o dajanju poroštev za obveznosti Slovenskih železnic
d.d., Ljubljana, iz naslova domačih kreditov, najetih za odplačilo obveznosti do domačih in tujih kreditodajalcev, ki
dospejo v letu 1997 in plačilo obveznosti iz poslovanja, pri
katerih skupna višina glavnic ne presega 3.000,000.000 tolarjev.
Minister za finance sklene poroštvene pogodbe s kreditodajalci za kredite iz prejšnjega odstavka pod pogojem, da
krediti vključujejo enoletni moratorij za odplačilo glavnice
in končno dospelost najmanj tri leta od črpanja posameznega
kredita.
10. člen
Občinam, ki so jim bila v obsegu zagotovljene porabe
za leto 1996 priznana sredstva po tretjem odstavku 20. člena
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) za
nujne investicije, se lahko v obdobju začasnega financiranja
v letu 1997 zagotovijo sredstva za ta namen skladno z merili
pristojnih ministrstev.
V obdobju začasnega financiranja se za namen iz prejšnjega odstavka lahko porabi v posameznem obdobju največ
sorazmerni delež sredstev, ki je bil v ta namen opredeljen z
merili za leto 1996.
11. člen
Sredstva razporejena v obdobju začasnega financiranja
se vključijo v proračun Republike Slovenije za leto 1997.
12. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/97-49/1
Ljubljana, dne 16. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1733.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije
izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o poroštvih
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb
iz poslov restrukturiranja dolgov (ZPOGD-C)
Razglašam zakon o spremembah zakona o poroštvih
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz
poslov restrukturiranja dolgov (ZPOGD-C), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. maja 1997.
Št. 001-22-42/97
Ljubljana, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH ZAKONA O POROŠTVIH
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI
GOSPODARSKIH DRUŽB IZ POSLOV
RESTRUKTURIRANJA DOLGOV (ZPOGD-C)
1. člen
V zakonu o poroštvih Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov
(Uradni list RS, št. 69/94, 13/95, 35/96) se v prvem odstavku
3. člena v predzadnji vrstici beseda “nov” črta.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena zakona se spremeni, tako da
glasi:
“Dolžnik in banka s sklenitvijo kreditne pogodbe ali
dodatka k obstoječim pogodbam (v nadaljevanju: kreditna
pogodba) določita pogoje kreditiranja dolžnika do vračila
dela dolga, ki mu ni bil odpuščen ali zamenjan za poslovni
delež ali delnice na način iz tretjega odstavka 4. člena tega
zakona”.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-07/94-12/5
Ljubljana, dne 20. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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1734.
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije (ZDZFI-C)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije
(ZDZFI-C, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije
na seji dne 20. maja 1997.
Št. 001-22-43/97
Ljubljana, dne 28. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRUŽBI ZA ZAVAROVANJE IN FINANCIRANJE
IZVOZA SLOVENIJE (ZDZFI-C)
1. člen
V zakonu o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95 in 34/96) se za
prvim odstavkom 12. člena doda nov drugi odstavek, ki
glasi:
“Za zavarovanje pred riziki sprememb vrednosti valut
se oblikujejo posebne varnostne rezerve, ki se oblikujejo iz
zavarovalnih premij in iz dobička, ki ga družba ustvari s
poslovanjem na področju zavarovanja pred temi riziki.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se za besedama “varnostnih rezerv” doda besedilo “ter
posebnih varnostnih rezerv”.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se za besedami “iz zavarovalnih poslov” doda besedilo
“pred srednjeročnimi komercialnimi riziki in nekomercialnimi riziki”.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki
glasi:
“Posebne varnostne rezerve iz drugega odstavka tega
člena se uporabljajo za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje izgub iz zavarovalnih poslov pred riziki sprememb vrednosti valut.”
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da glasi:
“Če nastalih škod ni mogoče povrniti iz varnostnih in
posebnih varnostnih rezerv iz četrtega in petega odstavka
tega člena, zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin iz naslova zavarovanja pred srednjeročnimi komercialnimi in nekomercialnimi riziki ter riziki sprememb vrednosti valut Republika Slovenija, na podlagi proračuna Republike
Slovenije.”
Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
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2. člen
Prva alinea tretjega odstavka 27. člena se spremeni
tako, da glasi:
“– oblikovanju zavarovalnih pogojev za zavarovanje
pred srednjeročnimi komercialnimi riziki, nekomercialnimi
riziki in riziki sprememb vrednosti valut ter “.
3. člen
Za naslovom XI. poglavja PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE se doda nov 28.a člen, ki glasi:
“28. a člen
Sredstva za posebne varnostne rezerve družbe se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije za leto 1997 v višini
do 2 milijard tolarjev.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-04/92-5/8
Ljubljana, dne 20. maja 1997.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

PREDSEDNIK REPUBLIKE
1735.
Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka
21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št.
1/91-I) izdajam
UKAZ
o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika
Republike Slovenije v Republiki Armeniji
Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Armeniji s sedežem v Atenah se
imenuje
Miha Vrhunec.
Št. 001-09-2/97
Ljubljana, dne 23. maja 1997.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

MINISTRSTVA
1736.
Na podlagi prvega odstavka 177. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84 in
29/86 ter Uradni list RS, št. 1/91-I) ter drugega odstavka 28.
člena zakona o prevozu nevarnih snovi (Uradni list SFRJ, št.
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27/90) v skladu s prvim odstavkom 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I
in 45/94) izdaja minister za notranje zadeve
ODREDBO
o prepovedi prometa na cestah in na morju v Republiki
Sloveniji
1. člen
S to odredbo se na določenih cestah oziroma odsekih
cest in na morju v dneh od 6. junija do 7. junija 1997 v
Republiki Sloveniji prepove promet:
1. tovornim vozilom s priklopnimi vozili ali brez njih,
katerih skupna masa presega 7,5 t;
2. skupin vozil daljših od 14 m, traktorjev, delovnih
strojev, motokultivatorjev in vprežnih vozil;
3. vseh vozil in plovil, ki prevažajo nevarne snovi v
cestnem in pomorskem prometu.
2. člen
Promet je za vozila in plovila iz prejšnjega člena prepovedan v petek, 6. junija in v soboto 7. junija 1997 od 00. do
24. ure.
3. člen
Prepoved prometa iz prejšnjega člena velja za vsa vozila iz 1., 2. in 3. točke 1. člena te odredbe:
– na magistralni cesti št. 2 od MMP Škofije do MMP
Sečovlje,
– na regionalni cesti št. 382, na odseku 1381 Valeta–
Portorož–Piran,
– na regionalni cesti št. 311, odsek 1062 Koper–Dragonja do odseka z regionalno cesto št. 311a,
– na regionalni cesti št. 311a, odsek 1427 Mlini–Sečovlje,
– v Portorožu in Luciji na cesti Obala, na Belokriški
cesti, Cesti rabskih žrtev,
– za plovila, ki prevažajo nevarne snovi v teritorialnem
morju Republike Slovenije.
4. člen
Prepoved prometa po tej odredbi ne velja za tovorna
vozila med 22. in 5. uro, kadar je vožnja potrebna zaradi:
1. reševanja človeških življenj ali preprečitve večje materialne škode (npr. gasilski zavodi in društva, vozila komunalnih služb);
2. popravila okvar na napravah za telekomunikacije in
elektroenergetskega omrežja (PTT, Elektro);
3. odprave nevarnosti na javnih cestah ali cestnih objektih (vzdrževalci in izvajalci nujnih del);
4. odstranitve s ceste (vozišča) in vleke poškodovanih
vozil ali vozil v okvari s cest iz 3. člena, vendar le do
najbližjega mesta za hrambo vozil (AMZS, AMD ter druge
fizične in pravne osebe, registrirane za vleko vozil);
5. interesov javnega obveščanja (reportažna vozila radijskih in televizijskih medijev);
6. prevoza naftnih derivatov za oskrbo bencinskih servisov;
7. prevoza PTT pošiljk v notranjem in mednarodnem
prometu,
8. spravila in prevoza hitro pokvarljivih kmetijskih in
gozdnih sadežev:
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9. prevoza živali, ki jih med prevozom ni mogoče oskrbovati s hrano in vodo;
10. prevoza mleka in mlečnih izdelkov, kruha in svežega mesa;
11. prevoza piščancev in hrane zanje.
5. člen
Parkiranje in ustavljanje vozil se prepove vsem udeležencem v cestnem prometu:
1. od četrtka, 5. junija 1997 od 20. ure do sobote 7.
junija do 24. ure:
– v mestu Piran od križišča Kosovelove ulice in Prešernovega trga, na Stjenkovi ulici, Tomažičevi ulici, Kidričevem nabrežju, Tartinijevem trgu, Cankarjevem nabrežju,
Dantejevi ulici do zapornice, na cestah, trgih in parkiranih
prostorih za zapornico vzdolž Dantejeve ulice do križišča s
Cesto rabskih žrtev,
– v Portorožu in Luciji na cesti Obala, na Belokriški
cesti, Cesti rabskih žrtev, Koprski cesti, Ulici IX. korpusa in
na Cesti solinarjev,
– na območju hotelov Bernardin.
6. člen
Prepoved iz prejšnjega člena ne velja za udeležence v
cestnem prometu, kadar je to potrebno zaradi razlogov iz 1.,
2., 3., 4. in 5. točke 4. člena in za udeležence s posebnimi
dovolilnicami oziroma akreditacijami, ki jih izda Ministrstvo
za notranje zadeve.
7. člen
Vozniki motornih vozil, za katera velja prepoved prometa, morajo pred začetkom prepovedi vozila parkirati na za
to določenih parkirnih prostorih ali drugih primernih površinah in z vožnjo ne smejo nadaljevati pred potekom prepovedi.
8. člen
Vozilom iz 1. člena te odredbe, ki so registrirana v
Republiki Sloveniji, se na mednarodnih mejnih prehodih,
preko katerih vodijo ceste iz 3. člena te odredbe, v času
prepovedi dovoli vstop v Republiko Slovenijo in vožnja do
najbližje carinarnice oziroma carinskega terminala ali ustreznega prostora na mejnem prehodu.
9. člen
Prepoved prometa po tej odredbi ne velja za vozila in
plovila Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje
zadeve.
10. člen
V času veljavnosti odredbe o prepovedi prometa na
cestah in na morju v Republiki Sloveniji, na področjih, ki jih
določa ta odredba, ne velja odredba o omejitvi prometa na
cestah v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 15/95).
11. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. maja 1997.
Minister
za notranje zadeve
Mirko Bandelj l. r.
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1737.
Na podalgi 93. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91, 19/91-I, 21/94 in 23/96) in 99. člena
zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja Minister za
okolje in prostor
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju
neprofitnih stanovanj v najem
1. člen
V pravilniku o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
(Uradni list RS, št. 26/95) se v 2. členu za prvim odstavkom
doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Kadar je NSO namensko ustanovljena za razreševanje
stanovanjskih vprašanj določene skupine prebivalstva, so
upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja tisti, za
katerih reševanje stanovanjskih vprašanj je taka, NSO ustanovljena in glede dohodka izpolnjujejo merila, opredeljena v
prejšnjem odstavku.”
2. člen
V 5. členu se v prvem odstavku beseda “primernega”
črta.
3. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki glasi:
“NSO se lahko odloči, da pri oblikovanju prednostnega
reda za oddajo neprofitnih stanovanj v najem veljajo dodatna
merila, glede na lokalne razmere ali posebnosti razreševanja
stanovanjskih vprašanj s strani posamezne NSO, ki niso
zajeta v obrazcu za oceno stanovanjskih razmer.
Točkovanje dodatnih meril lahko odstopa za največ
20% od skupnega števila točk v obrazcu.”
4. člen
V 11. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki glasi:
“Pred izdajo sklepa o oddaji neprofitnega stanovanja v
najem NSO preveri, če udeleženec razpisa, ki je uvrščen na
prednostni red, izpolnjuje pogoje za upravičenost do pridobitve neprofitnega stanovanja v najem.”
5. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki glasi:
“Pri oddajanju neprofitnih stanovanj v najem NSO uporablja naslednje površinske normative:

Število družinskih članov

Površina stanovanja
v m2

1
2
3
4
5
6

do 44
do 63
do 76
do 85
do 102
do 110

NSO lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če ni
mogoče zagotoviti stanovanj v izmerah iz prvega odstavka
tega člena.
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6. člen
V obrazcu za oceno stanovanjskih razmer, ki je kot
priloga sestavni del pravilnika se točka 5.1. spremeni tako,
da se glasi:
“5.1. Starost družine do 35 let

60 točk”

7. člen
V pojasnilih za izpolnjevanje obrazca za oceno stanovanjskih razmer (hrbtna stran obrazca) se doda naslednja
pojasnila:
Besedilo pod točko 5.1. se spremeni tako, da glasi:
“Določilo velja v primerih družin z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let.”
Za starost 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v letu razpisa.
Za besedilom pod 6.2. točko se doda naslednje besedilo:
“Upošteva se tudi zdravniško izkazana nosečnost.”
Doda se nova 10. točka, ki glasi:
“10. Izračun dohodka po 2. členu tega pravilnika.
V primeru, da upravičenec nima dohodka za celotno
obdobje leta dni pred razpisom, se opravi ustrezen preračun,
pri katerem se upošteva podatke o poprečni neto plači v
državi, pri čemer se deli poprečna neto plača v državi v letu
pred razpisom s poprečno neto plačo v letu razpisa (za število mesecev, ko je upravičenec prejemal plačo). Dobljeni
količnik je deflator, s katerim pomnožimo upravičenčev dohodek in na ta način pridobimo podatek o upravičenčevih
prejemkih, ki štetjejo kot podlaga za izračun po 2. členu tega
pravilnika.”
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 361-00-332/94
Ljubljana, dne 15. maja 1997.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.

1738.
Na podlagi 51. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/
91, 12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94 in 20/95 – odl. US) izdaja minister
za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja
1. člen
V 5. členu pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 23/96 in 68/96) se tretja
alinea spremeni tako, da glasi:
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“– nadomestitev dela stroškov za investicije v razvoj
človeških virov,”.
Doda se nova četrta alinea, ki glasi:
“– nadomestitev dela stroškov za programe tehnološkega razvoja, programe sprememb v organizaciji dela ali programe razvoja novih proizvodov ali storitev, ki pomenijo
odpiranje novih delovnih mest ali ohranitev delovnih mest.
2. člen
Za 5. členom se dodata nov 5.a in 5.b člen, ki glasita:
“5.a člen
Ministrstvo lahko zaradi ugotavljanja in spremljanja
učinkovitosti instrumentov politike zaposlovanja financira
tudi eksperimentalne projekte, ki pomenijo odpiranje novih
delovnih mest ali ohranitev delovnih mest. “.
“5.b člen
Ministrstvo lahko za namene iz 5. člena sofinancira tudi
programe ali projekte, ki jih financirajo ali izvajajo drugi
organi in organizacije.
Ministrstvo v javnih razpisih, s katerimi se financirajo
programi ali projekti iz prejšnjega odstavka, določi namene
za katere se lahko dodelijo sredstva, pogoje in merila za
dodelitev sredstev ter merila za določitev višine sredstev.”.
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ali razvoja novih proizvodov z vrednostjo programa, viri
financiranja, oblikami zavarovanja ter morebitnimi ocenami
poslovnih bank o ustreznosti programa.”.
8. člen
V drugem odstavku 20. člena se za besedo: “SIT” doda
besedilo: “in v primeru sofinanciranja programov iz zadnje
alinee 5. člena tega pravilnika”.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-01-007/96-007
Ljubljana, dne 7. maja 1997.
Minister
za delo, družino in socialne
zadeve
mag. Anton Rop l. r.

1739.

3. člen
V 6. členu se beseda: “prejšnjega” nadomesti z besedilom: “5. in 5.a člena tega pravilnika”.

Na podlagi 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS,
št. 67/94) izdaja minister za obrambo

4. člen
V 9. členu se besede: “prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo” nadomestijo z besedami: “investicije v razvoj človeških virov”.

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo
usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami

5. člen
V 14. členu se besede: “prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo” nadomestijo z besedami: “investicije v razvoj človeških virov”.
6. člen
V prvem odstavku 15. člena se številka: “120.000”
nadomesti s številko: ”150.000”.
Spremeni se drugi odstavek 15. člena tako, da glasi:
“Za nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih
mest ali za investicije v razvoj človeških virov se lahko
družbam dodelijo sredstva do višine 100.000 SIT za vsako
ohranjeno delovno mesto oziroma za vsakega delavca, ki je
vključen v usposabljanje ali izobraževanje.”.
Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da glasi:
“Družbam se lahko v primeru sofinanciranja programov iz zadnje alinee 5. člena tega pravilnika sofinancira do
25% vrednosti programa.”.
7. člen
V 10. točki 17. člena se besede “prekvalificirali ali
dokvalificirali” nadomestijo z besedami: “usposabljali ali
izobraževali”.
Za 13. točko se doda nova 14. točka, ki glasi:
“14. v primeru iz zadnje alinee 5. člena tega pravilnika
elaborat tehnološkega razvoja, sprememb v organizaciji dela

1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list
RS, št. 16/96), se v 4. členu spremeni tretja alinea, tako da
glasi:
“– predavatelji strokovnoteoretičnih vsebin ter praktičnega pouka, spretnosti in veščin, ki sodelujejo pri usposabljanju, morajo imeti najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne
smeri;”
V istem členu se spremeni četrta alinea, tako da glasi:
“– inštruktorji in organizatorji praktičnega pouka, ki
sodelujejo pri usposabljanju, morajo imeti najmanj srednjo
strokovno izobrazbo ustrezne smeri.”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-21/97
Ljubljana, dne 20. maja 1997.
Minister
za obrambo
Tit Turnšek l. r.
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Vrsta rastlin

Sorta

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
Firma oz.
ime in sedež ime in sedež
ustvarjalca
vložnika
o varstvu
sort kmetijskih
rastlin
sorte
zahteve
izvedbo temeljne
ustavne
listine o
(kratica)*
(kratica)*

Leto
tujih vpisa
sort in

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije
(Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi s 1. in 4. členom ustavnega zakona za
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) objavlja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
SEZNAM
potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija
v Republiki Sloveniji
1. V register novih domačih sort in v evidenco tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v
Republiki Sloveniji, so vpisane naslednje sorte:

Vrsta rastlin

ŽITO
Avena sativa L.
Oves

Fagopyrum esculentum Moench
Ajda

Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1996
1996
1996
1981
1979
1995
1995
1996
1987
1990
1995

bl
zs
zs
bl
rc
ls
obb
Kt
kg
kg
rc

OR
Lv
Lv

1995
1988
1995
1984

La
La
La
La

La
La
La
La

1991
1983
1995
1995
1996
1983
1977
1995
1996
1980
1995
1986
1991
1983
1995
1995
1982
1996
1982
1990
1984

oi
gi
ls
rc
zs
oi
kg
rc
bl
ni
ls
zc
ni
gi
ma
ls
zc
oi
ni
oi
oi

Ls

Sorta

Leto
vpisa

1. Alf
2. Euro
3. Expander
4. Flämingsnova
5. Leanda
6. Lord
7. Lorenz
8. Pram
9. Rajac
10. Slavuj
11. Valiant

1. Darina
2. Darja
3. Rana 60
4. Siva
Hordeum vulgare L. (= H. distichon L. cv. distichon)
Jari dvovrstni ječmen, ječmen dvorednik
1. Astor
2. Berenice
3. Berta
4. Bonaire
5. Elisa
6. Jaran
7. Kraguj
8. Magda
9. Marina
10. Novosadski 294
11. Tina
12. Trojanac
13. Vihor
Ozimni dvovrstni ječmen
1. Alpha
2. Astrid
3. Igri
4. Kristal
5. Mihael
6. Novosadski 293
7. Rex
8. Sladoran

Ls
Lv
Lv
Kt
Ls

Ls
Ls
Lv
Ls
Ls
OR
Ls

Lv
Ls
Ls
Ls
Ls

* Polno ime in sedež firme oziroma ustvarjalca sorte ter vložnika zahteve za potrditev oziroma za dovolitev introdukcije sorte je v legendi, ki je
sestavni del tega seznama (Priloga I).

Št. 31 – 30. V. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Vrsta rastlin

Hordeum vulgare L. ssp. polystichum (Hall.)
Schinz et Kell.
Ozimni večvrstni ječmen

Panicum miliaceum L.
Proso
Secale cereale L.
Ozimna rž

Triticale (sin. x Triticosecale Wittmack)
(= Triticum x Secale)
Ozimna tritikala

Triticum aestivum L.
Jara pšenica

Ozimna pšenica
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Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

Sorta

Leto
vpisa

1. Antares
2. Copia
3. Gotic
4. Novosadski 313
5. Novosadski 321
6. Partizan
7. Plaisant
8. Robur
9. Vega

1985
1995
1995
1987
1988
1977
1991
1984
1976

gi
us
td
ni
ni
kg
mg
gi
La

1. Biserka
2. Rumenka

1991
1991

ni
ni

1. Danko = Dankowskie Nowe
2. Eho-kurz
3. Marder
4. Tetraploidna okta

1979
1989
1996
1967

rd
zl
bl
La

1. Almo
2. Clercal
3. KG 20
4. Rtanj

1995
1986
1980
1989

ls
gi
kg
zc

Ls
Lv

1. Egon
2. Goranka
3. Leda
4. Nevesinjka
5. Planinka
6. Ranka
7. Remus
8. Vesna
9. Vidovica
1. Alena
2. Ana
3. Anita
4. Balkan
5. Beogradjanka
6. Danica
7. Davorka
8. Demetra
9. Džerdanka
10. Evropa 90
11. GK Pinka
12. Hubertus
13. Italija
14. Justus
15. Kragujevčanka 56
16. Kraljevica
17. Krona
18. Lara
19. Lenta
20. Lonja
21. Marija
22. Marina
23. Marinka
24. Mihelca
25. Mladenka
26. Olga
27. Pahulja

1996
1980
1986
1991
1980
1980
1995
1980
1986
1990
1988
1996
1979
1983
1990
1996
1995
1986
1990
1995
1995
1989
1995
1975
1985
1996
1996
1996
1980
1988
1989
1968
1995
1996
1996
1988

zs
zž
zc
ni
zž
zc
ma
zc
zž
zž
oi
zž
ni
bp
ni
zž
oi
oi
ni
tg
ls
ni
ls
kg
zc
ao
ao
ao
zž
zž
zž
Li
zž
zž
zž
zc

Lv
Ls

Lv
Ls

Lv
Lv
La

Ls
La

Ls
Lv
Ls
Ls
Ls
Ls

Ls
Ls
Ls
Lk
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
LS
Ls
Ls
Ls
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Vrsta rastlin

Triticum durum Desf.
Trda pšenica
Zea mays L.
Koruza
FAO 100

FAO 200
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Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Sorta

Leto
vpisa

28. Partizanka
29. Pitoma
30. Plodna
31. Pobeda
32. Profit
33. Proteinka
34. Reska
35. Rodna
36. Sana
37. Soissons
38. Srbijanka
39. Srpanjka
40. Studenica
41. Super zlatna
42. Takovčanka
43. Tina
44. Zagi 87
45. Zrinka
46. Zvezda
47. Žitarka

1973
1983
1996
1990
1995
1990
1996
1988
1983
1995
1986
1989
1990
1978
1990
1996
1988
1988
1982
1985

ni
vp
zž
ni
gs
ni
Kt
ni
zž
td
kg
oi
kg
zž
kg
zž
vp
vp
ni
oi

1. Tina
2. Toma
3. Windur

1985
1988
1989

si
si
bl

1. Aura
2. Bc 133
3. Bc 175
4. Bc 183
5. Bc 191
6. Bc 192
7. Impact
8. Lj-180
9. Rana 17
10. Rana 19
11. ZPTC 110
12. ZPTC 196
13. ZPTC 198
1. Alberta
2. Bahia
3. Bc 222
4. Bc 278
5. Bc 28-11
6. Bc 288 B
7. Dea
8. Dea Ht
9. DK 250
10. ETA 272
11. Fanion
12. Helga
13. LG 22.44
14. LG 22.76
15. Litra
16. LJ 275 t
17. LJ 280
18. Lotus
19. Marlis
20. Matilda
21. Nobilis
22. NS 288
23. NSSC 201

1996
1996
1986
1977
1978
1995
1997
1996
1996
1996
1988
1980
1985
1997
1996
1990
1984
1973
1991
1984
1995
1996
1984
1996
1991
1996
1997
1995
1973
1976
1996
1995
1996
1996
1987
1985

rr
zr
zr
zr
zr
zr
ek
La
zr
zr
zp
zp
zp
dp
bc
zr
zr
zr
zr
dp
dp
rr
zr
ek
dp
rl
rl
dp
La
La
ln
pc
dp
pc
ni
ni

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

Ls
Lv
Kt
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Ls

Ls
Lv
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
La
Ls
Ls

Mp
Lc
Ls
Ls
Ls
Ls
Mp
Mp
Lv
Ls
Ls
Mp
Lv
Lv
Mp
La
La
Lv
Lv
Mp
Lv
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Vrsta rastlin

FAO 300

FAO 400

FAO 500

FAO 600
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Sorta

Leto
vpisa

24. NSTWC 251
25. OsSK 247
26. OsSK 282
27. Polka
28. ZPSC 299
29. ZPTC 244
30. ZPTC 256
1. Anjou 305
2. Artemis
3. Bc 308 E
4. Bc 312
5. Bc 318
6. Bc 3786
7. Clarica
8. DK 371
9. Domingo
10. Eva
11. Fant 36
12. Gaucho
13. Hardis
14. Jaspe
15. LG 22.98
16. LG 23.10
17. Međimurec 38
18. Mirna
19. NS 375
20. OsSK 332
21. OsSK 382
22. Raissa
23. Rozvita
24. ZPSC 314
25. ZPTC 349
26. ZPTC 369
1. Bc 408 B
2. Bc 408 E
3. Bc 488 B
4. Bc 492
5. Carla
6. DK 493
7. Evelina
8. Furio
9. Jumbo 48
10. LG 23.50
11. Marista
12. NS 420 (NSSC 420)
13. NSSC 444
14. Stefania
15. Stira
16. ZPSC 415
17. ZPTC 404
18. ZPTC 489
1. Bc 592
2. BC 5982
3. Dorado (Bc 588)
4. Etalon
5. NS 514 (NSSC 514)
6. Palma
7. Valeria
8. ZPSC 539
9. ZPSC 599
1. Bc 66-61
2. Bc 678

1984
1978
1991
1995
1987
1991
1987
1997
1996
1990
1984
1984
1991
1997
1996
1995
1982
1991
1996
1996
1996
1997
1996
1987
1985
1991
1990
1989
1995
1997
1991
1990
1990
1991
1987
1991
1986
1990
1997
1997
1995
1996
1995
1996
1988
1985
1996
1996
1989
1987
1991
1985
1996
1982
1996
1988
1988
1989
1989
1990
1973
1989

Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

ni
oi
oi
dp
zp
zp
zp
bm
pc
zr
zr
zr
zr
dp
rr
ek
dp
zr
ek
pc
sm
rl
rl
zr
dp
ni
oi
oi
dp
dp
zp
zp
zp
zr
zr
zr
zr
dp
dd
dp
bc
zr
rl
dp
ni
ni
dp
dp
zp
zp
zp
zr
zr
zr
bc
ni
dp
dp
zp
zp
zr
zr

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

Ls
Ls
Mp

Lv
Lv
Ls
Ls
Ls
Ls
Mp
Lv
Ls
Mp
Ls
Ls
Lv
Lv
Lv
Lv
Ls
Mp
Ls
Ls
Mp
Mp

Ls
Ls
Ls
Ls
Mp
Lv
Mp
Lc
Ls
Lv
Mp
Mp
Mp
Ls
Ls
Ls
Ls
Lc
Mp
Mp
Ls
Ls
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Vrsta rastlin

FAO 700

KRMNE RASTLINE
Agrostis canina L.
Pasja šopulja
Agrostis gigantea (Roth)
(= Agrostis alba L.)
Orjaška šopulja, bela šopulja
Agrostis stolonifera L.
Plazeča šopulja
Agrostis tenuis Sibth.
(= Agrostis capillaris L.)
Tankolistna šopulja,
lasasta šopulja
Alopecurus pratensis L.
Travniški lisičji rep
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv.
ex J. et C. Presl.
Visoka pahovka
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Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1997
1997
1987
1987
1978
1984
1990
1978
1978
1996
1979
1982
1988
1985

dp
dp
dp
ni
ni
ni
zp
zr
zr
dp
zp
zp
zp
zp

Mp
Mp
Mp

1. Avanta

1984

kf

Ls

1. Bela

1984

Li

Ls

1. Kromi

1997

sd

La

1. Allure
2. Highland

1984
1984

kf
co

Ls

1. Dan

1974

tp

Ls

1. K-12
2. Sora

1979
1984

kc
Li

Ls

1982
1979
1997
1983
1977
1977
1982
1987
1987

ek
kj
ek
sd
kj
rc
ek
ek
km

Ls
Ls, Ld
Ls
La
Ld
Ls
Ls
Ls
Ls

1997
1983
1988

kf
ni
bl

Ls

1973
1987

lp
zi

Ls

1982

qm

Ls

Sorta

Leto
vpisa

3. Cecilia
4. Laura
5. Luana
6. NS 615
7. NSSC 606
8. NSSC 697
9. ZPSC 677 (ZPSC 607)
1. Bc 723
2. Bc 788
3. Caterina
4. ZPSC 704
5. ZPSC 709 t
6. ZPSC 716
7. ZPSC 734

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. rapacea Koch.
(= B. v. ssp. rapacea (Koch.) Döll.
Krmna pesa
1. Blanca
2. Brigadier
3. Kiwi
4. Kyros
5. Monorosa
6. Monoval
7. Polyfourra
8. Remlinger
9. Zentaur
Brassica napus L. var. napus
(B. napus L. ssp. napus)
Krmna ogrščica
1. Akela
2. NS Bikovo
3. Petranova
Brassica oleracea L. convar. acephala
(DC.) Alef. var. medullosa Thell.
Krmni ohrovt
1. Grüner Angeliter
= Zeleni angeliter
2. Maksimirski visoki
Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.
(= Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Rchb.)
Podzemna koleraba, kavla
1. Gransa
Brassica rapa L. var. silvestris
(Lam.) Briggs

Ls
Ls
Mp

Št. 31 – 30. V. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2733
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1974

ek

Ls

1. Kranjska podolgovata

1995

Ls

Ls

1. Lubro
2. Manchar

1991
1983

gi
pw

1. Cynora

1984

kf

Ls

1. Common

1984

kf

Ls

1. Baraula
2. Fala
3. K-6
4. K-7
5. Kopa
6. Lidaglo
7. Modac

1979
1979
1976
1976
1974
1997
1977

ob
js
kc
kc
Li
ld
vm

Ls
Ls

1. Semor

1995

Ls

Ls

1. Arpa
2. Barcel
3. Cochise
4. Finelawn 1
5. K-20
6. Loka
7. NS visoki vijuk-10
8. Ondine
9. Skarpa

1997
1997
1997
1997
1982
1997
1979
1991
1990

tc
ob
sd
sd
kc
Li
ni
gi
km

Ls
Ls
La
La

1. Mecklenburger
2. Pamela
3. Ridu

1984
1997
1997

bn
sd
sd

Ls
La
La

1. Bartran
2. Belimo
3. Fiola
4. K-21
5. Rožna
6. Skra

1997
1977
1997
1986
1997
1990

ob
vm
kf
kc
La
km

Ls

La
Ls

1. Barfalla
2. Koket
3. Medina
4. Menuet
5. Napoli
6. Suzette
7. Tamara
8. Tatjana

1984
1984
1997
1984
1997
1997
1997
1997

ob
vm
sd
kf
sd
sd
sd
sd

Ls
Ls
La
Ls
La
La
La
La

1. Echo
2. Jasna
3. Kos
4. Laxton
5. Pernille
6. Sonnet

1997
1984
1974
1997
1997
1984

sd
Li
sh
sd
sd
kf

La
Ls
Ls
La
La
Ls

Vrsta rastlin

Sorta

Leto
vpisa

Krmna repica
Brassica rapa L. var. rapa
Strniščna repa
Bromus L.
Stoklasa

1. Perko PVH

Cynosurus cristatus L.
Navadni pasji rep
Cynodon dactylon (L.) Pers
Prstati pesjak
Dactylis glomerata L.
Pasja trava

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.)
Hayek (= D. carota L.
ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.
Krmno korenje
Festuca arundinacea Schreber
Trstikasta bilnica

Festuca ovina L. spp. tenuifolia
(Siebth.) Dum.
Tankolistna ovčja bilnica
Festuca pratensis Huds.
Travniška bilnica

Festuca rubra L. ssp. fallax (Thuill.)
Hayek (= F. rubra ssp. commutata)
Šopasta rdeča bilnica

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

Ls
Ls

Ls
Ls

Ls

Stran 2734

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Vrsta rastlin

Lolium multiflorum Lam. (= L. multiflorum
var. italicum (A. Br.) Beck.)
Mnogocvetna ljuljka

Lolium x beoucheanum Kunth.
(= Lolium x hybridum Hausskn.)
= L. multiflorum x L. perenne
Oldenburška ljuljka,
skrižana ljuljka
Lolium perenne L.
Trpežna (angleška) ljuljka

Lotus corniculatus L.
Navadna nokota

Lupinus albus L.
Bela sladka lupina
Medicago lupulina L.
Hmeljna meteljka, osenica
Medicago sativa L. ssp. sativa
Lucerna

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1983
1979
1997
1997
1983
1977
1984
1997
1979
1979
1984
1987
1977
1997
1977
1997

sl
ob
ob
ob
kh
dfl
Li
kf
sh
kc
to
sh
ld
kj
kf, kj
rr

Ls
Ls
Ls
Ls

Ld
Ls, Ld
Ld

1. Esga

1990

sh

Ls

1. Barlet
2. Barvestra
3. Bravo
4. Ilirka
5. Juventus
6. Marino
7. Sakini
8. Salem
9. Score
10. Sprinter
11. Taya
12. Tivoli

1995
1979
1997
1974
1997
1973
1997
1987
1997
1984
1997
1997

ob
ob
gz
Li
sd
rl
sd
sd
sd
sd
sd
sd

Ls
Ls
La
Ls
La

1. Bokor
2. Butmirka
3. Diana
4. Zora

1986
1986
1974
1986

zc
zi
wr
zc

1. Nyirsegi

1990

ny

1. Slapska

1984

wr

1. Debarska
2. Derby
3. Elga
4. Europe
5. K-22
6. K-23
7. Luna
8. Mirna
9. NS-Mediana ZMS V
10. NS-Slavija
11. NS-Vršac ZMS IV
12. Orca
13. Orchesienne
14. Osiječanka 89
15. Osiječka 11
16. Osiječka 66

1982
1991
1973
1977
1982
1983
1979
1986
1980
1990
1973
1977
1980
1990
1989
1970

si
ob
la
td
kc
kc
ga
zi
ni
ni
ni
oc
la
oi
oi
oi

Sorta

Leto
vpisa

1. Avance
2. Barmultra
3. Bartissimo
4. Barverdi
5. Billion
6. Dilana
7. Draga
8. Gordo
9. Gotra
10. K-13
11. Lolita
12. Lotos
13. Pollanum
14. Serenade
15. Tetraflorum
16. Vertyl

Ls
Ls
Ls
Ls

La
La
La
Ls
Ls
Ls

Ls
Ls
Ls

Ls

Ls
Ls
Ls

Št. 31 – 30. V. 1997

Vrsta rastlin

Melilotus alba Medik.
Bela medena detelja
Onobrychis viciifolia Scop.
Navadna turška detelja,
esparzeta
Phacelia tanacetifolia Benth.
Facelija
Phleum pratense L.
Travniški mačji rep

Pisum sativum L. convar. speciosum
(= Pisum arvense L.)
Krmni grah

Pisum sativum L. ssp. sativum (Gov.)
Lehm. convar. sativum Alef.
Grah za suho zrnje

Poa annua L.
Enoletna latovka
Poa nemoralis L.
Podlesna latovka
Poa pratensis L.
Travniška latovka

Poa pratensis L. spp. angustifolia
(L.) Hayek
Ozkolistna latovka
Poa trivialis L.
Navadna latovka
Raphanus sativus L. var.
oleiformis Pers.
Oljna redkev
Sorghum sudanense Stapf.
Sudanska trava

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2735
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1988
1989
1991
1990
1991
1980
1984

oi
oi
oi
op
ob
oi
zc

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

1. Denta

1984

kf

Ls

1. Makedonka

1982

si

1. Blanca
2. NS-Facelija

1984
1984

kf
ni

Ls

1. Bart
2. Bilbo
3. Krim
4. Pronto
5. Teno

1979
1997
1974
1983
1997

ob
sd
Li
mn
sd

Ls
La
Ls

1. Maksimirski bijeli
2. NS-Dunav
3. NS-Pionir
4. Poneka
5. Tara

1987
1977
1977
1977
1986

zi
ni
ni
dfl
na

Ls

1. Ascona
2. Helia
3. Progreta
4. Solara
5. Timo

1995
1990
1988
1995
1988

rc
tp
spr
rc
sw

Ls

1. Bokora

1984

wr

Ls

1. Novombra

1984

vm

Ls

1. Balin
2. Beata
3. Berbi
4. Compact
5. Coni
6. Menina
7. Wembley

1997
1987
1977
1997
1997
1997
1997

sd
bi
bn
sd
sd
Li
sd

La
Ls
Ls
La
La

1. Baron

1979

ob

Ls

1. Dasas
2. Polis

1997
1984

sd
kj

La
Ld, Ls

1. Rauola

1974

lb

1. Savana
2. Srem
3. Susu
4. Zora

1989
1983
1997
1983

bp
ni
kf
ni

Sorta

Leto
vpisa

17. Osječanka 88
18. Osječka 10
19. Posavina
20. Resis
21. Sitel
22. Slavonka
23. ZA-83

La

Ls

La

Ls

Stran 2736

Vrsta rastlin

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

Trifolium alexandrinum L.
Aleksandrijska detelja
Trifolium incarnatum L.
Inkarnatka
Trifolium pratense L.
Črna detelja

Trifolium hybridum L.
Švedska detelja, hibridna detelja
Trifolium repens L.
Plazeča detelja, bela detelja
Trifolium resupinatum L.
Perzijska detelja,
zasukanocvetna detelja
Vicia faba L.
Krmni bob
Vicia pannonica Crantz
Panonska grašica
Vicia sativa L.
Navadna grašica
Vicia villosa Roth.
Kosmata ozimna grašica,
kuštrava grašica
KROMPIR
Solanum tuberosum L.
Krompir

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

Sorta

Leto
vpisa

1. Novosadski silosirak
2. Novosadski šečerac
3. NS-džin
4. Sweet Sioux

1973
1973
1983
1979

ni
ni
ni
mc

1. Lilibelo

1984

pi

Ls

1. Inkara

1980

Li

Ls

1. K-17
2. Kvarta
3. Lero
4. Marino
5. Poljanka
6. Start
7. Temara
8. Ulka
9. Viola
10. Živa

1971
1997
1977
1973
1971
1982
1984
1990
1974
1986

kc
pos
hn
ms
Li
to
ze
lpr
lp
Li

1. Hytra

1984

sw

Ls

1. Regal
2. Rivendel

1985
1997

aa
sd

La

1. Accadia

1984

kf

Ls

1. Grot
2. Inovec
3. Soravi

1990
1986
1988

sh
hs
gi

Ls
Ls

1. NS Panonika

1979

ni

1. Jaga
2. NS Beograd
3. NS Sirmium

1979
1970
1979

sh
ni
ni

1. NS-violeta

1979

ni

1. Adora
2. Agria
3. Arinda
4. Arkula
5. Asterix
6. Ausonia
7. Bright
8. Carlingford
9. Cleopatra
10. Concorde
11. Cornado
12. Cosmos
13. Cvetnik
14. Dobrin
15. Eba
16. Edzina
17. Escort

1997
1995
1995
1990
1996
1995
1997
1995
1988
1995
1996
1995
1964
1964
1973
1967
1997

eh
ea
ea
kmc
lz
ea
rc
cp
lz
ea
ea
ea
Li
Li
ea
lz
ea

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Ls

Ld
Ls
Ls
Dv
Dv
Ls
Ls
Kk
Dv
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Št. 31 – 30. V. 1997

Vrsta rastlin

INDUSTRIJSKE RASTLINE
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris
var. altissima Döll.
Sladkorna pesa

Brassica napus L. ssp. oleifera
(Metzg.) Sinsk.
Oljna ogrščica, ozimna

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2737
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1997
1995
1996
1970
1971
1979
1973
1997
1990
1995
1989
1990
1995
1979
1997
1997
1997
1997
1973
1970
1973
1995
1995
1988
1986
1983
1970

eh
ea
lz
Li
lz
Li
Li
fc
ks
ea
Li
hb
cp
Li
ed
kmc
cp
ea
ho
hm
ea
ea
ea
Li
lz
gc
Li

Ld
Ls
Dv
Ls
Dv
Ls
Ls
Kk

1. Alto
2. Astro
3. Cermo
4. Emma
5. Flora
6. Gina
7. Kristall
8. Marika
9. Medea
10. Monofort
11. Novadima
12. NS HY 11
13. Os Ana
14. Perla-KWY937
15. Prisma
16. Rizofort
17. Romea
18. Sirius
19. Tip-top
20. Univers
21. Zita

1984
1997
1989
1997
1990
1997
1997
1991
1997
1975
1983
1986
1991
1983
1990
1989
1997
1991
1996
1997
1997

s
s
s
lhs
lhs
ek
wm
ek
vk
kh
nd
ni
oi
ek
hd
kh
s
s
kh
kh
ek

OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR
OR

1. Bienvenu
2. Danica
3. Darmor
4. Jet neuf
5. Tandem
6. Zora

1988
1990
1988
1983
1988
1990

lc
zu
lc
lc
lc
zu

Sorta

Leto
vpisa

18. Felsina
19. Fianna
20. Frisia
21. Igor
22. Jaerla
23. Jaka
24. Jana
25. Jemseg
26. Karin
27. Kondor
28. Kresnik
29. Krostar
30. Maris Bard
31. Meta
32. Minerva
33. Mirakel
34. Navan
35. Nikita
36. Ostara
37. Primura
38. Resy
39. Romano
40. Sante
41. Tone
42. Ukama
43. Ulster Sceptre
44. Vesna

Ls
Ls
Ls
Ls
Va
Dv
Kk
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Dv
Ls

Ls

Ls

Stran 2738

Vrsta rastlin

Cannabis sativa L.
Konoplja

Cucurbita pepo L. var. ovifera sin.
var. citrulina (L.) Greb. var. styriaca
Oljna buča
Glycine max (L.) Merril
Soja

Helianthus annuus L.
Sončnica

Helianthus tuberosus L.
Topinambur, laška repa
Humulus lupulus L.
Hmelj

Linum usitatissimum L.
Navadni lan
Nicotiana tabacum L.
Tobak

Papaver somniferum L.
Vrtni mak
Ricinus communis L.
Ricinus

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Sorta

Leto
vpisa

1. Kompolti hibrid TC
2. Kompolti kender
3. Kompolti sarga szru
4. Unico-B

1991
1982
1990
1982

ko
ko
ko
ko

1. Gleisdorfer Ölkurbis
2. Slovenska golica
3. Wies 371

1986
1974
1986

gs
Ls
wl

1. Ana
2. Dubravka
3. Evans
4. Gordana
5. Ljubica
6. Marija
7. Mirna
8. Mura
9. Neretva
10. S-0990
11. Slavonka
12. Tina
13. Una
14. Zvijezda

1990
1988
1987
1987
1976
1984
1991
1986
1991
1986
1988
1988
1988
1978

zm
zu
su
zb
zb
zb
oi
oi
oi
mn
zb
zb
oi
zm

1. NS-H-26-RM
2. NS-H -15
3. Osječanin
4. Sorem 80
5. Zg-31
6. Zg-64
7. Zg-54
8. Viki

1982
1984
1985
1983
1988
1988
1989
1989

ni
ni
oi
fu
zb
zb
zb
sg

1. Bianka
2. Violet de Rennes

1985
1985

mu
re

1. Ahil
2. Apolon
3. Atlas
4. Aurora
5. Blisk
6. Bobek
7. Buket
8. Cekin
9. Celeia
10. Cerera
11. Cicero

1971
1971
1971
1971
1979
1979
1979
1990
1990
1990
1990

ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI

1. Belinka
2. Natasja
3. Regina

1988
1979
1991

rc
lz
rc

1. DH 10
2. Jaka MD-80
3. Podravina
4. Suhum 959

1991
1991
1973
1991

zd
bce
zd
kd

1. Marianne

1989

kh

1. Novosadski 2

1964

ni

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

Ls

Ls

Ls
Ls
Ls

Ls
Ls
Ls
Ls

ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI
ŽI

Št. 31 – 30. V. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Vrsta rastlin

Sinapis alba L.
Bela gorjušica
Sorgum vulgare Pers. var. technicum
(Korn.) Snowden
Sirek za metle
VRTNINE
Allium ascalonicum L. (= A. cepa L.
var. ascalonicum Backer)
Šalotka
Allium cepa L. var. cepa
Čebula

Allium fistulosum L.
Zimski luk
Allium porrum L.
Por

Allium sativum L. var. sativum
Česen
Apium graveolens L. var. rapaceum
(Mill.) Gaudich
Gomoljna zelena

Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris
(= B. vulgaris var. conditiva Alef.)
Rdeča pesa

Stran 2739
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

Sorta

Leto
vpisa

1. Budakalaszi sarga
2. Emergo
3. Serval

1989
1990
1990

bg
sz
kh

1. Jantar
2. Jumak

1987
1987

bp
bp

1. Pohorka

1996

Ls

Ls

1. Aldato (F1)
2. Banko
3. Belokranjka
4. Bučinski S-85
5. Centurion (F1)
6. Daytona (F1)
7. Hyduro (F1)
8. Hygro (F1)
9. Hyper (F1)
10. Jaseniška rdeča
= Jasenički crveni
11. Jaseniška rumena
= Jasenički žuti
12. Jugo 88
13. Kupusinski jabolčar
= Kupusinski jabučar
14. Radar
15. Red baron
16. Sidra
17. Srebrnjak skopski
18. Sturon
19. Tera

1996
1991
1984
1986
1996
1996
1979
1979
1979

er
es
La
si
wb
wb
wb
wb
wb

Ls

Lp
Lp
Lp
Lp
Lp

1983

spi

Ls

1983
1989

spi
si

Ls

1980
1996
1997
1989
1984
1979
1996

ni
wb
wb
si
si
es
Ls

1. Parade

1996

wb

Lp

1. Ardea
2. Bandit = Blauwgroene Winter
3. Favorit
4. Jolant
5. Merlin = Ekkehard,
Franse Zomer 3

1996
1996
1990
1996
1996

ee
wb
si
wb
wb

Lz
Lp

1. Piros
2. Sedef

1988
1988

spi
spi

Ls
Ls

1. Brilliant
2. Diamant
3. Dolvi
4. Luna (F1)
5. Volltreffer

1996
1996
1979
1996
1982

wb
wb
lü
wb
qm

Lp
Lp

1. Action (F1)
2. Bikor
3. Mobile
4. Nero
5. Pablo (F1)

1996
1973
1996
1996
1997

wb
wb
wb
er
wb

Lp
Lp
Lp
Ls
Lp

Ls

Lp
Lp

Ls

Lp
Lp

Lp
Ls

Stran 2740

Vrsta rastlin

Brassica oleracea L. ssp. oleracea L.
convar. caulorapa (DC.) Alef.
Kolerabica

Brassica oleracea L. ssp. oleracea
convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
(= Brass. cretica Lamk. ssp. botrytis
(L.) O. Schwarz
Cvetača

Brassica oleracea L. ssp. oleracea
convar. botrytis (L.) Alef. var.
italica Plenck
Brokoli

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar.
capitata (L.) Alef. var. capitata
f. alba DC.
Belo zelje

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1991
1996
1996

od
bcs
wb

Ls
Lp

1. Bocal (F1)
2. Frühweiss
3. Korist (F1)
4. Superschmelz

1997
1986
1996
1985

ee
qm
wb
hw

Lz
Ls
Lp

1. Alpha = Verlato, Raquet,
Alpha begum, Eureka
2. Aprilex
3. Ardego (F1)
4. Arfak (F1)
5. Artemis (F1)
6. Baco (F1)
7. Coleman
8. Fargo (F1)
9. Fortuna
10. Fremont (F1)
11. Hormade
12. Lateman
13. Malimba (F1)
14. Nautilus (F1)
15. Plana (F1)
16. Saphire
17. Shannon (F1)
18. Star light
19. Tolmu (F1)
20. Torina
21. Ultra (F1)
22. White Ball
23. White fox

1982

qm

Ls

1985
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1982
1996
1984
1996
1996
1996
1996
1991
1997
1982
1987
1996
1996
1991
1985

es
ee
er
las
er
wb
wb
dl
er
bz
wb
ee
bcs
er
rm
wb
dl
toe
wb
las
es
es

1. Fiesta (F1)
2. Kermit (F1)
3. Lord (F1)
4. Regilio (F1)

1997
1996
1996
1997

wb
wb
las
ee

Lp
Lp
Lpl
Lz

1. Alladin (F1)
2. Almanac (F1)
3. Atleta (F1)
4. Atria (F1)
5. Bartolo (F1)
6. Bijeljinski
7. Bravo (F1)
8. Carlton (F1)
9. Cecile (F1)
10. Delphi (F1)
11. Delus (F1)
12. Destiny (F1)
13. Dumas (F1)
14. Emona
15. Erdeno (F1)

1996
1996
1988
1996
1996
1977
1996
1996
1996
1989
1996
1996
1996
1979
1983

wb
wb
wb
er
wb
bns
bcs
wb
wb
er
er
wb
er
Li
es

Lp
Lp
Lp
Ls
Lp

Sorta

Leto
vpisa

6. Unik
7. Warior (F1)
8. Wodan (F1)

Lz
Ls
Lpl
Ls
Lp
Lp
Ls
Lp
Lz
Ls
Ls
Ls
Lp
Lp
Lpl

Ls
Lp
Lp
Ls
Ls
Lp
Ls
Ls

Št. 31 – 30. V. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Vrsta rastlin

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar.
capitata (L. ) Alef. var. capitata f. rubra DC.
(=Brassica oleracea L. convar. capitata
(L.) Alef. f. rubra (L.) Thell., =
B. oleracea var. rubra (L.) Thell.)
Rdeče zelje

Brassica oleracea L. ssp. oleracea
convar. sabauda L. (= Brassica
oleracea L. var. bullata DC.)
Ohrovt

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar.
fruticosa var. gemmifera DC. (= B.o. ssp.
gemmifera (DC.) O. Schwarz)
Brstiči ohrovt, popčar

Stran 2741
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1988
1996
1991
1991
1996
1996
1980
1979
1986
1991
1979
1996
1996
1996
1996
1979
1997
1988
1982
1988
1996
1991
1996
1983
1988
1988
1996
1996

er
wb
er
er
bcs
er
wb
wb
wb
er
Li
wb
wb
wb
wb
rm
wb
er
wb
er
wb
es
wb
wb
es
es
er
wb

Ls
Lp
Ls
Ls
Ls
Ls
Lp
Lp
Lp
Ls
Ls
Lp
Lp
Lp
Lp
Ls
Lp
Ls
Lp
Ls
Lp

1975

spi

Ls

1975
1988
1996
1986

spi
er
er
wb

Ls
Ls
Ls
Lp

1. Autoro (F1)
2. Gradur (F1)
3. Hardoro (F1)
4. Rubin
5. Vorox (F1)

1996
1996
1997
1982
1996

wb
er
wb
spi
er

Lp
Ls
Lp
Ls
Ls

1. Cantasa (F1)
2. Famosa (F1)
3. Polasa (F1)
4. Sindria (F1)
5. Stilon (F1)
6. Taler (F1)
7. Wirosa (F1)

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1986

wb
wb
wb
er
er
er
wb

Lp
Lp
Lp
Ls
Ls
Ls
Lp

1. Boxer (F1)
2. Diablo (F1)
3. Dorema (F1)
4. Estate (F1)

1996
1996
1982
1996

wb
wb
wb
er

Lp
Lp
Lp
Ls

Sorta

Leto
vpisa

16. Falcon (F1)
17. Farao (F1)
18. Fornax (F1)
19. Galaxy (F1)
20. Heads up (F1)
21. Hermes (F1)
22. Hidena (F1)
23. Hinova (F1)
24. Histona (F1)
25. Horizon (F1)
26. Kranjsko okroglo
27. Krautami (F1)
28. Krautkaiser (F1)
29. Krautman (F1)
30. Lennox (F1)
31. Market Victor
32. Megaton (F1)
33. Menza (F1)
34. Minicole (F1)
35. Oscar (F1)
36. Parel (F1)
37. Pluton (F1)
38. Pontiac (F1)
39. Prospera (F1)
40. Quisto (F1)
41. Ramco (F1)
42. Rinda (F1)
43. Saratoga (F1)
44. Srbski melez 10
= Srpski melez 10
45. Srbski melez 4
= Srpski melez 4
46. Tucana (F1)
47. Vestri (F1)
48. Winterduke (F1)

Lp
Lp
Ls
Lp

Stran 2742

Vrsta rastlin

Brassica rapa L. ssp. pekinensis
(= B. pekinensis (Lour.) Rupr.)
Kitajski kapus
Capsicum annuum L. convar. grossum
(L.) Filov (= C. annuum L. var.
grossum (L.) Sendt.)
Paprika

Capsicum annuum L. ssp. microcarpum
var. acuminacum
Feferoni

Cichorium endivia L. var.
latifolium Lam.
Endivija, rezva

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

Sorta

Leto
vpisa

5. Oliver (F1)
6. Predora (F1)
7. Rosella
8. Titurel (F1)
9. Valiant

1988
1982
1986
1985
1982

es
wb
qm
es
es

1. Chiko (F1)
2. Nagaoka (F1)
3. Nemesis (F1)

1986
1978
1997

wb
kt
wb

1. Albaregia
2. Al 12
3. Atol (F1)
4. Banjaluška zgodnja
= Banjalučka rana
5. Bianca (F1)
6. Botinska rumena
= Botinečka žuta
7. Buketna 1
8. Dolga bela = Duga bela
9. Feherozon
10. Inia (F1)
11. Istra (F1)
12. Kobra
13. Luteus (F1)
14. Mačvanka
15. Maestro (F1)
16. Matica
17. Morava
18. Prima
19. Romana
20. Rotund rumena S 58
= Rotund žolti S 58
21. Rotund zeleni SK-70
22. Stella
23. Tequila (F1)
24. Tornado (F1)
25. Viktorija
26. Zlaten medal
27. Župska rana

1991
1964
1997

bz
spi
ee

Ls
Lz

1989
1996

bli
ee

Lz

1986
1989
1986
1991
1997
1996
1990
1997
1990
1997
1988
1976
1982
1990

zv
ni
spi
bz
ee
er
spi
ee
spi
ee
ni
spi
spi
spi

1976
1979
1989
1997
1982
1986
1975
1990

spi
si
bli
ee
spi
spi
si
spi

1. Ferdi
2. Karmen
3. Rumenka
4. Salerno (F1)
5. Tina
6. Viza
7. Zlata

1996
1977
1983
1996
1985
1990
1983

Ls
spi
spi
wb
si
zv
spi

Ls
Ls

1. Bossa
2. Ciarda
3. Eminence
4. Eros
5. Growers Giant
6. Malan
7. Maral
8. Neos

1996
1997
1997
1996
1996
1996
1996
1996

wb
ee
ee
wb
las
er
er
wb

Lp
Lz
Lz
Lp
Lpl
Ls
Ls
Lp

Lp
Ls

Lp
Lp

Ls
Ls
Lz
Ls
Ls
Lz
Ls
Lz
Ls
Ls
Ls
Ls
Lz
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Lp

Št. 31 – 30. V. 1997

Vrsta rastlin

Cichorium intybus L. var.
foliosum Hegi.
Radič

Citrullus lanatus (Thunb.)
Matsum. et Nakai
Lubenica

Cucumis melo L.
Melona ali dinja
Cucumis sativus L.
Kumare

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2743
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1996
1996
1996
1996
1996

ee
ee
ee
er
las

Lz
Lz
Lz
Ls
Lpl

1. Anivip
1985
2. Firebird (F1)
1996
3. Monovip
1985
4. Palla rossa = Palla rosa Zorzi
precoce, Di Chioggia precocissima,
Palla di fuoco rossa, Palla rossa
precoce, Rosa a palla
1980
5. Poncho (F1)
1997
6. Rubello (F1)
1996
7. Solkanski
1996
8. Vervit
1996

Šo
wb
Šo

Šo
Lp
Šo

pz
wb
wb
Šo
Ls

Lp
Lp
Šo
Ls

1. Charleston Gray
2. Crimson sweet
3. Madera (F1)
4. Rosa (F1)

1977
1979
1996
1985

lg
mk
las
spi

Lpl
Ls

1. Hale’s best jumbo
= Planter’s jumbo

1986

ka

1996
1996
1996
1996
1996
1987
1987
1982
1996
1996
1997
1996
1976
1991
1989
1986
1991
1988
1990
1982
1996
1986
1990
1997
1996
1996
1996
1986
1991
1990
1985

wb
wb
wb
er
wb
es
qm
ba
er
rh
ee
ee
qm
er
er
spi
er
es
spi
spi
er
es
spi
ee
las
rh
er
es
rm
spi
spi

1996
1996

las
las

Sorta

Leto
vpisa

9. Nuance
10. Perfect
11. Sardana
12. Tressan
13. Valdena

1. Alibi (F1)
2. Alstar (F1)
3. Alvin (F1)
4. Anuschka (F1)
5. Asterix (F1)
6. Astrea (F1)*
7. Boda (F1) *
8. Capir (F1)
9. Darina (F1)*
10. Encore (F1)*
11. Girola (F1)*
12. Jazzer (F1)*
13. Kardia (F1)
14. Leonore (F1)
15. Levina (F1)
16. Lipar (F1)*
17. Marinda (F1)
18. Minerva (F1)
19. Miror (F1)
20. Nais (F1)
21. Natasja (F1)
22. Olympia (F1)
23. Pola (F1)
24. Pontia (F1)*
25. Potomac (F1)
26. Raider (F1)*
27. Rawa (F1)*
28. Recap*
29. Regal (F1)
30. Renesansa (F1)*
31. Slavija (F1)*
32. Sprint (F1)
= Sprint hybrid (F1)*
33. Tanner (F1)*

Lpl
Lpl
Lpl
Ls
Lpl
Ls
Ls
Ls
Lz
Lz
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Lz
Lpl
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Lpl
Lpl

Stran 2744

Vrsta rastlin

* solatne kumare
Cucurbita pepo L.
Bučke
Daucus carota L. ssp. sativus
(Hoffm.) Arcang
Korenček

Foeniculum vulgare P. Mill. ssp. vulgare
var. dulce (Mill.) Batt et Trab.
Sladki komarček
Lactuca sativa L. convar. sativa
var. capitata L.
Glavnata solata

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1989
1996
1989

rm
bcs

Ls
Ls

1. Almaro (F1)
2. Altona (F1)
3. Bangor (F1)
4. Barnum (F1)
5. Bergen (F1)
6. Berlanda (F1)
7. Birka
8. Chantal (F1)
9. Espredo (F1)
10. Fedora (F1)
11. Figaro (F1)
12. Flacino (F1)
13. Fontana (F1)
14. Formula
15. Hytop (F1)
16. Kamaran (F1)
17. Karotan
18. Kazan (F1)
19. Laranda
20. Mokum (F1)
21. Nairobi (F1)
22. Nandrin (F1)
23. Nantes SP 80
24. Nanthia (F1)
25. Nantucket (F1)
26. Napoli (F1)
27. Narbonne (F1)
28. Narman (F1)
29. Nassau (F1)
30. Nelson (F1)
31. Nerac (F1)
32. Newburg (F1)
33. Romosa
34. Tip top
35. Vita Longa = Flakkese 2,
De Colmar a coeur rouge

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1985
1996
1996
1988
1996
1996
1979
1985
1996
1982
1996
1988
1996
1996
1996
1984
1983
1996
1996
1996
1985
1996
1996
1996
1996
1985
1991

er
wb
wb
wb
wb
wb
las
es
er
er
er
er
wb
es
es
wb
dl
wb
wb
wb
wb
wb
spi
es
wb
wb
wb
wb
wb
wb
wb
wb
wb
es

Ls
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lpl

1996

wb

Lp

1. Goal

1997

wb

Lp

1. Bix
2. Brogan
3. Chieftain
4. Clarion
5. Coolguard
6. Crispino
7. Felicia
8. Galleon
9. Grünetta
10. Jaguar
11. Karif
12. Leda
13. Pia
14. Posavka

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1981
1996
1996
1996
1996
1984

las
ee
las
ee
las
er
ee
ee
qm
ee
dl
Ls
dl
zv

Lpl
Lz
Lpl
Lz
Lpl
Ls
Lz
Lz
Ls
Lz
Ls
Ls
Ls
Ls

Sorta

Leto
vpisa

1. Elite (F1) = Zucchini elite
2. Opal (F1)
3. Zita

Ls
Ls
Ls
Ls
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Ls
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp

Št. 31 – 30. V. 1997

Vrsta rastlin

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

Pastinaca sativa L. ssp. sativa
Pastinak, navadni rebrinec
Petroselinum crispum (P. Mill.)
Nym. ex A. W. Hill. var. tuberosum
(Bernh. ex Rchb.) Crov.
Korenasti peteršilj
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris
var. nanus Aschers. f. sine fibris
Nizki stročji fižol

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 2745
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1996
1985
1996
1983
1996
1984
1996
1971
1997

dl
spi
ee
spi
ee
zv
las
zv
ee

Ls
Ls
Lz
Ls
Lz
Ls
Lpl
Ls
Lz

1. Amazon (F1)
2. Arletta (F1)
3. Balca (F1)
4. Balkan (F1)
5. Belis (F1)
6. Blazer (F1) = Sundae
7. Bonset (F1)
8. Carmelo = Carmello
9. Earlystone
10. Fandango (F1)
11. Fontana (F1)
12. Glorija (F1)
13. Iris (F1)
14. Kastalia (F1)
15. Korona (F1)
16. Lido (F1)
17. Mi 10 (F1)
18. Mi 13 (F1)
19. Monroe (F1)
20. Narvik SP (F1)
21. Optima (F1)
22. Pick Rite (F1)
23. Piro (F1)
24. Prisca (F1)
25. Pyros (F1)
26. Rapid (F1)
27. Ras (F1)
28. Red King (F1)
29. SP-109
30. Super California = Napoli VF
31. Toco 70
32. Topspin (F1)
33. UC 105 J
34. Ventura
35. Vivaldi (F1)
36. Zagrebški zgodnji
= Zagrebačka rana

1997
1996
1985
1988
1971
1990
1974
1985
1979
1985
1996
1991
1984
1996
1991
1991
1980
1980
1997
1987
1996
1996
1986
1990
1984
1974
1977
1997
1984
1979
1979
1996
1979
1979
1996

ee
er
es
spi
spi
rm
er
es
rp
bcs
ee
spi
spi
las
spi
spi
spi
spi
ee
spi
er
rh
spi
es
bcs
spi
spi
fi
spi
pt
pt
wb
fi
rp
las

Lz
Ls

1989

zv

1. Gogobel
2. Podravkin beli
= Podravkin bijeli

1986

si

1981

po

1. Fakir = Halflange
2. Eagle = Halflange

1996
1997

wb
wb

Lp
Lp

1. Amboy
2. Bijeljinski rani

1977
1986

er
bns

Ls

Sorta

Leto
vpisa

15. Raisa
16. Safir
17. Senaria
18. Univerzal
19. Vanity
20. Vegorka
21. Vertico
22. Zagrebška poletna kristalka
23. Zodiac

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Lz
Ls
Ls
Lpl
Ls
Ls
Ls
Ls
Lz
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ža
Ls
Lp
Lpl
Ls

Stran 2746

Vrsta rastlin

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris
var. nanus Aschers. f. fibriferis
Nizki fižol za zrnje

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var.
vulgaris (= Phaseolus vulgaris L. var.
communis Aschers.)
Preklarji, visoki stročji fižol in
visoki fižol za zrno

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

1996
1984
1988
1996
1979
1975
1979
1987

las
es
es
las
hnz
ka
spi
er

Lpl

1979
1979
1996
1996
1991
1996
1983
1983
1979
1996
1990
1977
1984

spi
spi
er
er
sb
bcs
spi
spi
spi
er
si
sf
spi

Ls
Ls
Ls
Ls

1. Admires
2. Biser
3. Fižolica P-1 = Pasuljica P-1
4. Fižolica P-3 = Pasuljica P 3
5. Galeb
6. Izboljšani gradištanec
= Poboljšani gradištanac
7. Krajišnik rumeni
= Krajišnik žuti
8. Kutjevski zgodnji
= Kutjevski rani
9. Medijana
10. Oplenac
11. Panonski gradištanec
= Panonski gradištanac
12. Panonski tetovec
= Panonski tetovac
13. Rozalija
14. Sarajevski beli
15. Slavonski zeleni
16. Timoški nizki = Timočki niski
17. Zaječarski zgodnji
= Zaječarski rani
18. Zorin

1996
1980
1970
1970
1987

er
spi
spi
spi
spi

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

1979

za

Ls

1983

sf

1981
1980
1982

kp
spi
spi

Ls
Ls

1984

spi

Ls

1984
1982
1983
1980
1987

spi
spi
sf
vu
za

Ls
Ls

1984
1986

za
Li

Ls
Ls

1. Jabelski pisanec
2. Jabelski stročnik
3. Klemen
4. Ptujski maslenec
5. Semenarna 22

1975
1975
1983
1988
1975

Li
Li
Li
Ls
Ls

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Sorta

Leto
vpisa

3. Bronco
4. Echo
5. Forum
6. Goldrush
7. Groffy
8. Harvester
9. Jasenica
10. Nerina
11. Palanški zgodnji
= Palanački rani
12. Panonka
13. Plus gus
14. Presenta
15. Provider
16. Romano 26 Bush
17. Sana
18. Slavonka
19. Šumadinka
20. Unidor
21. Viki
22. Zebrina
23. Zora

Lpl
Ls
Ls

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls

Ls

Št. 31 – 30. V. 1997

Vrsta rastlin

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Sorta

Stran 2747

Leto
vpisa

Pisum sativum L. ssp. sativum convar. medullare in
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. sativum
Okroglozrnati in oglatozrnati grah
1. Alderman = Admiral Dewey, Almirante
Dewey, Australia enrame, Buonissimo
d’Ingegnoli, Floreta, Re del mercato,
Rey de los mercados,
Roi des halles
1996
2. Citrina
1980
3. Coral
1991
4. Dunav
1979
5. Exzellenz
1982
6. Feniks
1989
7. Flora
1979
8. Frila
1979
9. Fruškogorac
1980
10. Iskra
1980
11. Jof
1982
12. Karina
1979
13. Kosmaj
1976
14. Maja
1989
15. Novosadski pozni 915
1976
16. Orcado
1988
17. Oskar
1989
18. Paladio
1996
19. Palanački D-67
1977
20. Palanački G-65
1975
21. Pegado
1986
22. Poni ekspres
1989
23. Postillon
1973
24. Skinado
1984
25. Target
1973
26. Triton
1973
27. Utrillo
1996
28. Verdo
1973
29. Vitalis
1975
30. Zelena dolina
1976
Raphanus sativus L. var. sativus
(var. radicula Pers.)
Mesečna redkvica
1. Ceres
1997
2. Jolly
1996
3. Korund
1990
4. Poker
1996
5. Rebel
1997
6. Revosa
1985
7. Tarzan
1997
Scorzonera hispanica L. convar.
edulis Moench
Črni koren
1. Lange Jan
1997
Solanum melongena L.
Jajčevec, melancana
1. Galine (F1)
1996
Spinacia oleracea L.
Špinača
1. Butterflay
1981
2. Gladiator (F1)
1996
3. Kent (F1)
1996
4. Norvak
1980
5. Palona (F1)
1980
7. Spanda (F1)
1996
8. Spartacus (F1)
1988
9. Spokane (F1)
1996
10. Summic (F1)
1980
11. Wobli
1980
12. Wolter (F1)
1985

Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
(kratica)*

Firma oz.
ime in sedež
vložnika
zahteve
(kratica)*

las
qm
es
ni
gv
spi
spi
er
ni
spi
es
hnz
spi
spi
ni
es
spi
las
spi
spi
es
spi
er
es
er
er
las
er
es
spi

Lpl
Ls

Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Lpl
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Ls
Lpl
Ls
Ls

ee
bcs
qm
wb
wb
wb
ee

Lz
Ls
Ls
Lp
Lp
Lp
Lz

wb

Lp

bcs

Ls

hnz
las
las
wb
es
wb
wb
wb
es
wb
wb

Lpl
Lpl
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp
Lp

Stran 2748

Vrsta rastlin

Valerianella locusta (L.) Laterr.
(= Valerianella olitoria (L.) Poll.)
Motovilec, navadni motovilec

Zea mays L. convar. saccharata Koerm.
Sladka koruza

SADNE VRSTE
Cydonia oblonga Mill. (C. vulgaris Pers.)
Navadna kutina
Sorte
Juglans regia L.
Navadni oreh
Sorte

Malus domestica Borkh.
Jablana
Sorte

Prunus cerasus L. (Cerasus vulgaris Mill.)
Višnja
Sorte
Prunus domestica L.
Sliva, češplja
Sorte

Pyrus communis L.
Navadna hruška
Sorte
Rubus idaeus L.
Malina, malinjak
Sorte
VINSKA TRTA
Vitis vinifera L. ssp. vinifera
Vinska trta
Vinske sorte
Namizne sorte

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997
Firma oz.
ime in sedež
ustvarjalca
sorte
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1996

ee

Lz

1996
1996
1996
1996

wb
Ls
Ls
Ls

Lp
Ls
Ls
Ls

1. Eliksir (FAO 100)
2. Gold cup (FAO 200)
3. ZP SC 321 (FAO 300)
4. Perun (FAO 500)

1990
1986
1989
1985

spi
rm
zp
spi

Ls
Ls
Ls
Ls

1. Moravica

1987

či

1. Bačka
2. Mire
3. Srem
4. Šampion
5. Tisa

1988
1988
1987
1987
1987

nv
nv
nv
nv
nv

1. Čadel
2. Lonjon
3. Majda
4. Priolov delišes

1985
1975
1986
1967

či
Lm
Lm
Lm

1. Čačanski rubin
2. Šumadinka

1972
1984

či
či

1. Čačanska rodna
2. Čačanska lepotica
3. Čačanska najbolja
4. Čačanska rana
5. Čačanska šećer

1975
1975
1975
1975
1975

či
či
či
či
či

1. Junijsko zlato

1979

či

1. Gradina

1972

či

1. Župljanka
1. Beograjska brezsemena
2. Beograjska rana
3. Demir kapija
4. Radmilovski muškat

1970
1972
1972
1977
1972

sk
vr
vr
vr
vr

Sorta

Leto
vpisa

1. Delika
2. Macholong
= Groote Noordholandse
3. Pomladin
4. Zimko
5. Žličar
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2. Z dnem objave tega seznama v Uradnem listu prenehajo veljati naslednji seznami:
Firma oz.
Firma oz.
novih vzgojenih sort semena in sadilnega
materiala kmetijskih rastlin –Leto
Uradni list SFRJ,
21–317/76
– str.
Sorta
ime inšt.
sedež
ime in sedež
vpisa
ustvarjalca
532, 51-744/76 – str. 1478, 20-357/78 – str. 726, 14-275/79 – str. 523, 6-98/80 – str.
215, popravek
št. 11/80 vložnika
– str. 337,
sorte
zahteve
6-53/81 – str. 209.
(kratica)*
(kratica)*
– Seznama potrjenih novih domačih sort (kultivarjev) kmetijskih in gozdnih rastlin v Socialistični
federativni
republiki
Jugoslaviji – Uradni list SFRJ, št. 5-109/87 – str. 145, popravek v št. 77/87 – str. 1832, 16-203/89 – str. 434 in 37-486/88 – str.
1047.
– Seznami potrjenih novih domačih sort (kultivarjev) kmetijskih in gozdnih rastlin v Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji – Uradni list SFRJ, št. 77-1018/87 – str. 1827, 61-818/88 – str. 1576, 17-235/89 – str. 452, 57-908/89 – str. 1451,
20-390/90 – str. 836, 55-864/90 – str. 1786 in 20-253/91 – str. 339.
– Seznam potrjenih novih domačih sort kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji – Uradni list RS, št. 1-11/97 – str. 7.
– Seznam tujih sort (kultivarjev) kmetijskih in gozdnih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v proizvodnjo v
Socialistični federativni republiki Jugoslaviji – Uradni list SFRJ, št. 5-110/87 – str. 171, popravek v št. 77/87 – str. 1832 in
16-204/89 – str. 434.
– Seznami tujih sort (kultivarjev) kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v proizvodnjo v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji – Uradni list SFRJ, št. 77-1017/87 – str. 1824, 37-485/88 – str. 1044, 61-817/88 – str. 1574,
17-236/89 – str. 457, 57-909/89 – str. 1454, 20-391/90 – str. 839, 55-865/90 – str. 1788 in 20-252/91 – str. 336.
– Seznam tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji – Uradni list RS, št.
1-12/97 – str. 9.
3. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

– Seznam
Vrsta rastlin

Št. 321-16-127/97
Ljubljana, dne 28. aprila 1997.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Priloga I
Legenda imen in sedežev ustvarjalcev sorte ter vložnikov zahtev za potrditev oziroma za dovolitev introdukcije sorte
Kratica Polno ime

aa
ac
af
ao
at
ba
bc
bce
bcs
bg
bi
bl
bli
bm
bn
bns
bnz
bo
bp
br
bz
cc
cf
cn
co
cp
cpa
cs
csc
či
dd
dfl
dl
dp
Dv

Alabama Agricultural Experiment Station, Auburn, Alabama 36849 – 5403, ZDA
De Corato Sementi, PO Box 68, 70031 Andria, Italija
Saatzucht Firlbeck KG, Rinkam Hofweg 5, 94348 Atting, Nemčija
Olter Srl, C.so Venezia 93, 14100 Asti, Italija
A. Findley, Anchermuchtes, Scotland, Velika Britanija
D. van der Ploeg’s Elite Zaden BV, PB 19, 2990 Barendrecht, Nizozemska
Ciba-Geigy Ltd, PF 4002 Basel, Švica
Centroprom Export-import-Sektor III, Nušičeva 15, 11000 Beograd, ZRJ
Clause Semences, 24 bld . Brossolette 91221 Bretigny Sur Orge, Francija
Gyogynoveny Kutatointezet Rt Jozsef A. U. 2011 Budakalasz, Madžarska
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, Radzikow O5-870 Blonie, Poljska
Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, Nemčija
Istraživaćko razvojni institut Poljoprivr. zavod, 4. jula 19, 78000 Banja Luka, BiH
Mais Angevin Z.I. de la Vilaine, 49250 Saint Mathurin sur L., Francija
Nordsaat Saatzuchtgesellschaft mbH, Hauptstr. 1, 38895 Bohnshausen, Nemčija
Institut za istraživanje i razvoj P. d. Semberija, 76300 Semberija, Bosna in Hercegovina
Nickerson Zwaan BV, Postbus 19, 2990 AA Barendreht, Nizozemska
Convase – Consorzio per la Conservazione in Purezza delle Varieta di Sementi Palazzo degli Affari 8 Piazza della
Constituzione, 40128 Bologna, Italija
Poljoprivredni fakultet Beograd, Nemanjina 6, 11080 Zemun, ZRJ
Rocalba c/Barcelona 15, 17001 Gerona, Španija
Zoldvegtermesztesi Kutato Intezet Fejleszto Vallalat Budapesti K. A., Budapest, Madžarska
Crookham Co. Seed Growers, PO. Box 520, Caldwell, Idaho 83605, ZDA
Franchi Sementi, Cesena, Italija
Nutting & Sons Ltd., Longstanton, Cambridge CB 4 5DU, Velika Britanija
Oregon Agricultural Experiment Station, Corvallis, 97331 Oregon, ZDA
Plant Breeding International Cambridge Ltd, Maris Lane Trumpington, Cambridge, Velika Britanija
Pan American Seed Co., PO Box 438, West Chicago, Illinois 60185, ZDA
Staziona Sperimentale, Via Rossini, 95041 Caltagirone, Italija
Semencoop, Via Calcinaro 2425, 47023 Cesena, Italija
Institut “Srbija” Beograd, Institut za voćarstvo, Vojvode Stepe 9, 32000 Čačak, ZR Jugoslavija
Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, Dekalb, Illinois 60115, ZDA
Force Limagrain GmbH, Postfach 11 10 65, 64225 Darmstadt, Nemčija
Rijk Zwaan, Postbus 40, 2678 ZG De Lier, Nizozemska
Pioneer Hi-Bred Int. Inc., 400 Locust str., Des Moines 9, IA 50308, ZDA
VMS d.o.o., Podsmreka 7b, 1356 Dobrova, Slovenija
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ed
ee
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ek
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er
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fc

fi
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hnz
ho
hr
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hv
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Jk
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ka
kc
kd
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kh
kj
Kk
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ko
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ks
kt
Kt
la
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Lag
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lb
lc
Lc
ld
Ld
lg
lh
lhs
Li
Lk
Lm
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Agrico Research BV, PB 70 Nageierstr., 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
Den Hartigh BV, POB 3, 8300 AA Emmeloord, Nizozemska
Enza Zaden, Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
Hettema Zonen BV, PB 99, K. Doormanweg, 8300 AB Emmeloord, Nizozemska
KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Postfach 14 63, 37555 Einbeck, Nemčija
Michigan Agricultural Experiment Station, East Lansing 48824, 1039 Michigan, ZDA
Royal Sluis BV, Postbus 22, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
S & G Seeds B.V., Postbus 26, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
Agriculture and Agri-Food Canada, Research Branch, Potato Research Centre, P.O. Box 20280 Fredericton, New
Brunswick, Kanada
ISI Sementi Spa, Via Cabriolo 61, 43036 Fidenza, Italija
Institul de Cercetari pentru Cereali si Plante Tecnice-Fundulea Judetul Calarasi, Fundulea 8264 Romunija
Alexandra Gräfin von Arnim, Muffatstrasse 7 82031 Grüunwald, Nemčija
J. Clarke, Velika Britanija
I.N.R.A. Agri-obtention S.A., LA Miniere, B.P. 46, 78280 Guyancourt, Francija
Saatzucht Gleisdorf Gmbh, Am Tieberhof 33, 3200 Gleisorf, Avstrija
van Waveren-Pflanzenzucht GmbH, Borgelder Berg 4, 37127 Dransfeld, Nemčija
Zelder B.V., Postbus 26, 6590 AA Gennep, Nizizemska
P.K.N.B.V. Blankenslau, Oost 13, 7901 BA Hoogenven, Nizozemska
Danisco Seed, Hojbygardvej 14, 4960 Holeby, Danska
J.C. Dorst, Nizozemska
G.S. Mulder, Nizozemska
Norddeutsche Pflanzenzucht, Hans-Georg Lembke KG,24363 Holtsee, Nemčija
Nunhems Zaden B.V., Postbus 4005, Voort 66, 6080 AA Haelen, Nizozemska
H. Offereins, Nizozemska
Rudolf Roggli AG Pflanzenzucht/Samenbau, Postfach 13, 3652 Hilterfingen, Švica
Slachtitelska stanica Hrona Streda s.p., 916 24 Horna Streda, Slovaška
Sunseeds Genetics Inc., OO Box 1438, Hollister, California 95024, ZDA
K.L. de Vries, Nizozemska
Julius Wagner GmbH, Eppelheimerst. 18-20, 69048 Heidelberg, Nemčija
Rogers Brothers Seed Company, Idaho Falls 83401, Idaho, ZDA
Kmetijski poskusni center Jablje, Loka 68, 61234 Mengeš, Slovenija
Stacja Hodowli Burakaa Cukrowego, 27-621 Jakubowice, Poljska
Asgrow Seed Company, 2605 East Kilgore road, Kalamazoo 49002, Michigan, ZDA
Centar za krmno bilje Kruševac, Rasinjski trg 40, 37000 Kruševac, ZRJ
Krasnodarski NIISH, Krasnodar, Rusija
Feeldsaaten Freudenberger GmbH, Postfach 1 04, 47812 Krefeld, Nemčija
Centar za strna žita, Save Kovačeviča 31, 34000 Kragujevac, ZRJ
D.J. van der Have B.V., POB 1, 4420 AA Kapelle, Nizozemska
J. Joordens Zaadhandel BV, PB 7823, 5995 Kessel, Nizozemska
KŽK Kmetijstvo Kranj, Begunjska c. 5, 4000 Kranj, Slovenija
Malopolska Howdowla Buraka Pasewnego i Nasiennictwa Rolniczego w Krakowie HBP Sp. zoo, Ul Gornickiego 3,
31-222 Krakow, Poljska
C. Meijer BV, POB 1, 4416 ZG Kruiningen, Nizozemska
Gödöllö Agrartudomanyi Egyetem Kutatointezete, 3356 Kompolt, Madžarska
PPK Kutjevo, Ratarstvo, 55340 Kutjevo, Hrvaška
Sativa Kerkov a.s., Dobrovskeho 2366, 58003 Havličkov Brod, Češka
Takii & Company Ltd., P.O.Box 7, Kyoto Central, Japonska
Tone Tajnšek, Seljakovo naselje 37, 4000 Kranj, Slovenija
Administration des Services Techniques de l‘Agriculture Division Agronomique Services de la Production Vegetale,
BO 1904, 16 Route d’Esch, 1019 Luksemburg, Luksemburg
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, Slovenija
Agroprom d.o.o., Cesta v Gorice 36, 1000 Ljubljana, Slovenija
Asgrow Italia S.p.A., Via S Colombano 81/A, 20075 Lodi, Italija
Böhm Kartoffelzucht Ihn, Postfach 138, 21303 Lüneburg, Nemčija
Ringot, 64 rue Leon Beauchamp, 59930 La Chapelle d‘Armentieres, Francija
Ciba-Geigy agro d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Deutsche Saatveredelung Lippstadt – Bremen Gmbh, PF 1407, 4780 Lippstadt, Nemčija
ADC d.o.o., Glonarjeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenija
Les Graines Caillard, Boite postale 30, 49130 Les-Ponts-de-Ge, Francija
Hans Schmidt, Ost Kraftgasse 60, 76829 Landau, Nemčija
Hilleshög Sugar beet Sed Aktiebolag, PB 302, 26123 Landskrona, Švedska
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kmetijsko gospodarstvo Lendava p.o., Kolodvorska 1, 9220 Lendava, Slovenija
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za sadjarstvo, Izpostava Maribor, Vinarska 14 2000 Maribor,
Slovenija
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Semences Nickerson S.A., zl. Route de Saumur, 49160 Longue, Francija
Amus Soren Petersen (Saatzucht P.H. Petersen), Postfach 6, 24976 Langballig, Nemčija
Agroprogres d.o.o., Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
Planta d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija
Przedsiebiorstwo Hodowlano-Nasiennew Lublinie sp. zoo., 20-077 Lublin, Poljska
Saatbau Linz GmbH, Schirmerstr. 19, 4021 Linz, Avstrija
Semenarna Ljubljana d.d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, Slovenija
SUBA Srl., Longiano, Italija
Carl Sperling & Co. Pflanzenzüchter, PF 26 40, 21316 Lüneburg, Nemčija
Agrosaat družba za zastopanje in trgovino d.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
De ZPC, POB 385, 8901 BD Leeuwarden, Nizozemska
Zeleni hit d.o.o., Savlje 90a, 1000 Ljubljana, Slovenija
Bayerische Pflanzenzucht Gesellshaft, 8000 München, Nemčija
BayWa AG, PF 810108, 8000 Muenchen, Nemčija
Cargill Hybrid Seeds, Box 5645, Minneapolis, Minnesota 55440, ZDA
Department of Agriculture, Maine, ZDA
Ferry Morse Seed Company, P.O. Box 100, Mountain View, California 94041, ZDA
Groupement Agricole Essormois, rue de la Riviere, B.P.7, 91720 Maisse, Francija
Karl & Walter Hild, PF 1161, 71666 Marbach, Nemčija
Kansas State Univ., 66506 Manhattan, Kansas, ZDA
Land Bayern vertreten Freising, Menzingerstrasse 54, 80638 München, Nemčija
Northrup King Co., POBox 959, 55440 Minneapolis, Minnesota ZDA
Pioneer Saaten GmbH Zastopništvo za Slovenijo, Kocljeva 16, 9000 Murska Sobota, Slovenija
Saatzucht Hans Lembke GmbH, Inselstrasse 15, 23999 Malchow, Nemčija
Sementi Dotto spa, Via Lavariano 15, 33050 Mortegliano, Italija
Sgaravatti N./C. s.p.a., Casella Postale 52, 52052 Montevarchi, Italija
Dr. G. A. Kueppers-Sonnenberg Mueden (Oertze), Unterluess 3101, Nemčija
Agricultural Research Institute, 2462 Martonvasar, Madžarska
Plant Products Division – Agriculture, Kanada, 3dr floor – East-Wing Camelot Drive, Nepean ON Ontario Kanada
Zavod za hmelj, sirak i lekovito bilje, Lenjinova 5, 21470 Bački Petrovac, ZRJ
Bruinsma Selektie bedrijven B.V., PB 24, 2070 AA Naadvijk, Nizozemska
Ulrich Dieckmann, PF 50, 31684 Nienstadt, Nemčija
Gebr. Bakker Zaadteelt en Zaad. handel BV, Postbus 7, 1723 ZG Noord. Scharwoude, Nizozemska
Naučni institut za ratarstvo i povrtlarstvo, Maksima Gorkog 30, 21000 Novi Sad, ZRJ
Saatbau Nenhof, 4021 Linz, Avstrija
Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Institut za voćarstvo, vinogradarstvo i hortikultutru, Veljka Vlahovića 2, 21001 Novi
Sad, ZR Jugoslavija
DATE Kutato Kozpont, Westsik Vilmos ut 4-6, 4400 Nyiregyhaza, Madžarska
Agrigenetics Osijek, Šamačka 15, 54000 Osijek, Republika Hrvaška
Barenbrug Holland BV, Postbus 4, 6678 ZG Oosterhout, Nizozemska
Berthold Bauer, Hofmarkstrasse 1, 930830 Obertraubling, Nemčija
Carneau Freres, 18 rue Leon Rudent, P.B. 80, 59310 Orchies, Francija
Daehnfeldt Havefro A/S L., PO Box 185, 5100 Odense C, Danska
Poljoprivredni institut Osjek, Ul. Svete Ane 82/A, 54000 Osijek, Hrvaška
J. E. Ohlsens Enke A/S, Postboks 185, 5100 Odense C, Danska
Prodana Seed A/S, Faaborgvej 248, Postboks 84, 5250 Odense SV, Danska
Tovarna sladkorja Ormož, Opekarniška 4, 2270 Ormož, Slovenija
Cooperative Agricole de Cereales du Bassin de l‘Adour, 64003 Pau, Francija
Hobby Snc, Padova, Italija
Universita degli Studi di Palermo Instituto di Agronomia Generale e Coltivaziono Erbacee Viale dell Scienze, 90128
Palermo, Italija
Podravka poljoprivreda sjemenarstvo, Ive Marinkovića 32, 43300 Koprivnica, Hrvaška
OSEVA lechtitelske a semenarske podniky, U Topiren 2, 17037 Praha 7, Češka
Tanzi Armando s.r.l., Via Zarotto 69, 43100 Parma, Italija
Washington Agricultural Experiment Station, Pullman 99164, Washington, ZDA
Zorzi Sementi snc dei F.lli Rossetto, via P. Barozzi 19, 35100 Padova, Italija
Saatzucht Quedlinburg Gmbh, Postfach 13, 06484 Quedlinburg, Nemčija
Cebeco Zaden B.V., Postbus 10000, 5250 GA Vlijmen, Nizozemska
Danko Hodowla Raslin sp. Zov, Choryn, 64-005 Racot, Poljska
Dr. F. Le Cochec La Station d‘Amelioration des Plantes Ecole Nationale de Rennes INRA BP 29 35650 Le Rheu,
Francija
Harris Moran Jos. Moreton Farm, 3670 Buffalo rd., Rochester New York, ZDA
Instituto Sperimentale per la Cerealicolture, 191 Via Cassia, 00176 Roma, Italija
Limagrain Genetics SA., POB 115, 63203 Riom, Francija
Harris Moran Seed Co., 26239 Executive Place, Hayward CA 94545, ZDA
Nickerson Seeds Ltd., Joseph Nickerson Research Centre, Rothwell, Lincoln LN7 6DT,Velika Britanija
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Peto italiana srl., Strada Traversante, 43034 Ravadese, Italija
RAGT Semences, 18 rue de Seguret Saincric, 12033 Rodez, Francija
Dr. Hans Rolf Späth, Im Rheinfeld 1 – 13, 76437 Rastatt, Nemčija
Booker Seeds Ltd., Boston, Road Sleaford, Lincs NG 3247, Velika Britanija
Dansk Planteforaedling A/S, Boelshoj Hojerupvej 1, 4660 Store Heddinge, Danska
Gabonatermesztesi Kutato Intezet, Alsokiköto sor 9, 6727 Szeged, Madžarska
Howdowla Roslin Pasterzowice Sp. zoo, 67-300 Szprotawa, Poljska
Heinz, P.O. Box, Stockton, CA 95201, ZDA
Zemjodelski fakultet, Institut za pol. i gradinarstvo, 9100 Skopje, Makedonija
Institut za vinogradarstvo i vočarstvo, JNA 100, 21205 Sremski Karlovci, ZR Jugoslavija
Hodowla Roslin w Szyldaku Sp. zoo, 14-106 Szyldak, Poljska
Limagrain Genetics B.V., Stationstraat 124, 9679 ZG Scheemda, Nizozemska
PETOSEED Co, P.O.Box 4206, Saticoy, California 93004, ZDA
Przediebirstwo Howdowli Roslin i Nasiennictwa Skarbu Panstwa w Szceciniennictwa, ul. Michiewicza 41, 70-952
Szczecin, Poljska
Centar za povrtlarstvo Smederevska Palanka, Karađorđeva 71, 11420 Smederevska Palanka, ZRJ
Progreta Ltd. c/o Sharpes International Ltd, Sleaford, Lincs NG34 7HA, Velika Britanija
Sharpes International Seeds Ltd., Boston Road Sleaford, Lincs N6 347HA, Velika Britanija
University of Minnesota Agr. Exp. Station St. Paul, 55108 Minnesota, ZDA
Svalof Weilbull AB, S-268 81 Svalov, Švedska
LG Zaden BV, Postbus 2, 9679 ZG Scheemda, Nizozemska
Oswald d.o.o., Goriška 17, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija
Dr. Hermann Strube (Fa. Fr. Strube Ssaatzucht KG), PF 13 53, 38358 Schoningen, Nemčija
Ceccato sementi srl, Via A. Mantegna, 35019 Tombolo, Italija
Ets. Florimond Desprez, Capelle-en-Pevele, BP 41, 59242 Templeuve, Francija
GKI, Rumi ut 25-27, 9761 Taplanszentkereszt, Madžarska
KWS Avstrija Saatzucht GmbH, Neuaigen 65, 3430 Tulln, Avstrija
Oseva, Zahradni 1a, 664 41 Troubsko, Češka
J. E. Ohlsens Enke A/S, Roskildavej 325A, 2630 Taastrup, Danska
Poznanska Hodowla Roslin Ps. zoo z/s w Tulcacha 250 B, ul. Kasztavowa 5, 63-004 Tulce, Poljska
Suttons Seeds Ltd., Hele Road, Torquay Devon TQ2 7QJ, Velika Britanija
Saatzuchtgesellschaft Streng‘s Erben, Aspachhof, 97215 Uffenheim, Nemčija
AMBRO po., Dolga Poljana 2k, 5271 Vipava, Slovenija
Institut de recherche Tezier, Domaine de Mainet, 26000 Valence, Francija
Kuhn en Co International BV, Postbus 99, 5250 AB Vlijmen, Nizozemska
Mommersteeg International BV, PB 1, Wolput 72, 5250 Vlijmen, Nizozemska
PIK Vinkovci, Poljoprivreda, Đure Đakoviča 30, 56000 Vinkovci, Hrvaška
PF Beograd, Centar za vinogradarstvo i vinarstvo “Radmilovac”, Smederevski put bb, 11307 Vinča, ZR Jugoslavija
Verneuil Semences, B.P. N3, 77390 Verneuil-L‘Etang, Francija
Poljoprivredna stanica, Dunavska 2, 56230 Vukovar, Hrvaška
Austrosaat Österreichische Samenzucht-und Handels-AG, Postfach 40, 1232 Wien, Avstrija
Bejo Zaden B.V., P.O.Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemska
Wisconsin Agricultural Experiment Station, Madison 53706, Wisconsin, ZDA
Landes-Versuchsanlage fur Spezialkulturen, 8551 Wies A, Avstrija
Maribo Samen GmbH, Esslinger Hauptstr. 130, 1220 Wien, Avstrija
Rolimpex, Jerozolimskie, pp 364, Warszawa, Poljska
VLG Verband ländlicher Genossenschaften in Niederoesterreich teg. GmbH, Wienerbergstr. 3, 1100 Wien, Avstrija
Agron. Fak. Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za specialnu proizvodnju bilja Sveto imunska 25, 41001 Zagreb, Hrvaška
Poljoprivredni centar Hrvatske, Biljna proizvodnja i sjemenarstvo, Ilica 101, 41001 Zagreb, Hrvaška
Centar za poljoprivredna i tehn. istraživanja, Grljanski put bb, 19000 Zaječar, ZRJ
Duhanski institut, Planinska 1, 41001 Zagreb, Hrvaška
Eidgenossische Forschunganstalt fur Landwirtschaftliche Pflanzenbau, Zürich-Reckenholz, 8046 Zürich Švica
Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb, Hrvaška
Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof, 39100 Zwettl, Avstrija
Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja Zavod za specialnu proizvodnju AF Sv. Zagreb, Sv. Šimuna 24, 41001
Zagreb, Hrvaška
Institut za kukuruz “Zemun polje”, Slobodana Bajića 1, 11080 Beograd – Zemun, ZRJ
Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za kukuruz, Rugvica, Trg Marka Marulića 5 41001 Zagreb,
Hrvaška
Saatzucht LFS, Edelhof 1, 3910 Zwetl, Avstrija
Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Odjel za industrijsko bilje (uljarice), Trg Marka Marulića 5, 41001
Zagreb, Hrvaška
Agron. Fak. Sveučili ta u Zagrebu, Zavod za povrčarstvo, Sveto imunska 25, 41001 Zagreb, Hrvaška
Institut za oplemenjivanje i proizvodju bilja, Odjel za žitarice, Trg Marka Marulića 5, 41001 Zagreb Hrvaška
Hmezad AGRINA p.o. Žalec, Celjska c. 7, 3310 Žalec, Slovenija
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalskega Tabora 2, 3310 Žalec, Slovenija
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Na podlagi 68. 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) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
SEZNAM
domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji
1. Kot domače in udomačene tuje sorte kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji, se
določijo naslednje sorte:
Vrsta rastlin

ŽITO
Panicum miliaceum L.
Proso
Secale cereale L.
Jara rž
Ozimna rž
KRMNE RASTLINE
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J.
et C. Presl.
Visoka pahovka
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. rapacea Koch.
(= B. v. ssp. rapacea (Koch.) Döll.
Krmna pesa
Brassica napus L. var. napus ( B. napus L.
ssp. napus)
Krmna ogrščica
Brassica napus L. ssp. rapifera Metzg.
(= Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.)
Podzemna koleraba, kavla
Brassica rapa L. var. rapa
Strniščna repa
Cichorium intybus L. var.sativus Bischoff
Krmni radič
Daucus carota L. ssp.sativus (Hoffm.) Hayek
(= D. carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang.
Krmno korenje
Festuca pratensis Huds.
Travniška bilnica
Lolium perenne L.
Trpežna (angleška) ljuljka
Phleum pratense L.
Travniški mačji rep
Poa pratensis L.
Travniška latovka
Sorghum sudanense Stapf.
Sudanska trava
Trifolium pratense L.
Črna detelja
Trifolium repens L.
Plazeča detelja, bela detelja
Vicia faba L.
Krmni bob

Sorta

1. Belo strniščno proso
2. Kornberško proso = Kornberger, Mittelfrühe Rispenhirse
1. Petkus
1. Halo
2. Tetraploidni petkus = Tero

1. Wena
1. Rossa Mammouth
1. Starška = Starška krmna ogrščica
1. Bangholm = Bangholm wilby otofte, Purple king
2. Hofmanova rumena = Hoffman’s gelbe
3. Rumena maslena
1. Kranjska okrogla
2. Varaždinska repa
1. Magdeburški radič = Magdeburger
1. Ljubljansko rumeno
2. Lobbericher
1. Jabelska
2. SK 6
1. Naki
1. Foka
1. SK 46
1. Piper
1. Reichersberger
1. Milka = Pajbjerg Milka, Angeliter Milka, Milka Pajbjerg
1. Kornberški = Kornberger Kleinkörnige
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Vrsta rastlin

Vicia sativa L.
Navadna grašica
Vicia villosa Roth.
Kosmata ozimna grašica, kuštrava grašica
KROMPIR
Solanum tuberosum L.
Krompir

INDUSTRIJSKE RASTLINE
Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.
Oljna ogrščica, ozimna
Cannabis sativa L.
Konoplja
Helianthus tuberosus L.
Topinambur, laška repa
Humulus lupulus L.
Hmelj
Sinapis alba L.
Bela gorjušica
VRTNINE
Allium ascalonicum L. (= A. cepa L.
var. ascalonicum Backer)
Šalotka
Allium cepa L. var. cepa
Čebula

Št. 31 – 30. V. 1997

Sorta

1. Ovčepolska
1. Poppelsdorfer

1. Bintje
2. Desiree
3. Kennebec
4. Majestic
5. Saskia
6. Sirtema
1. Gorczanski = Brilland
1. Novosadska konoplja
1. Bela
1. Savinjski golding
1. Mirly

1. Jersejska šalotka = Echalote de Jersey
1. Autumn Keeper (F1)
2. Braunschweiger = Brunswijker, Dunkelblutrote
3. Brazdanski pogačar
4. Hercegovački = Trebinjski
5. Holandska rumena = Stuttgarter Riesen, Stuttgart Giant,
Stuttgart, Gigante di Stoccarda, Stuttgarter, Stoccarda
6. Istrska rdeča = Istarski ljubičasti
7. Istrska rumena = Istarski žuti
8. Konavljanski = Konavoski
9. Prizrenski = Domači pogačar, Kolačar
10. Pompei = Merveille de Pompei, Blanca de Pompei,
Precocissima di Pompei, Allervroegste Wonder
11. Ptujska rdeča
12. Rapski žuti pogačar
13. Srebrnjak junijski = Bianca di giugno, Giugnese,
White Italian, Gros plat d’Italie, Blanca grande plato de
Italia, Precoce di giugno
14. Srebrnjak majski = Bianca di maggio, La Reine,
Blanca de la Reina, Maggiaiola, Regina, Tres hatif de la
Reine, Weisse Königin, White Queen, Witte Koningin,
Königin, De la reina, The Queen
15. Turopoljski
16. Vardarac
17. White Lisbon = Gros, Bianca di Lisbona, Blanc de
Lisbona, Lissabon, Witte van Lisabon, Lisbonne,
Cipollotto bianco, Blanca de Lisboa
18. Žitavska rumena = Zittauer gelbe, Giant Zittau,
Géant de Zittau, Zittauer, Zittauer Kaempe

Allium porrum L.
Por

1. Alaska = Blauwgroene Winter, Libertas, Blaugrüner
Winter, Bleu d’hiver, Bluegreen Winter
2. Derrick
3. Domači dolgi = Starozagorski kamuš, Kamuš
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Sorta

4. Karentan = Carentan, Monstrueux de Carentan, Lungo
d’inverno 2 = D’hiver 2, Siegfried 2, Winterreuzen 2,
Gigante d’inverno 2, Du Bouchet 2, S. Silvestro 2, Gigante
de invierno 2, Yates Empire
5. Slon = D’Elbeuf, Elefant, Olifant, Elefante, Elboeuf,
Mostruoso di Elbeuf, Monstrueux d’Elbeuf, Verde de
Carentan
Allium sativum L. var. sativum
Česen

1. Domači jari
2. Domači ozimni
3. Novosadski jari
4. Novosadski ozimni
5. Ptujski jesenski
6. Ptujski spomladanski

Allium schoenoprasum L.
Drobnjak
1. Welta
Apium graveolens L. var. dulce (Mill.) Pers.
(= A. graveolens ssp. dulce (Mill.) Lemke et Rothm)
Belušna zelena – belilna zelena
1. Giant Pascal = Groene Pascal, Gigante Pascal, Verde
Pascal, Pascal, Verde de Pascua, De Talos, Lleno de Pascua,
Plein blanc Pascal
2. Latham = Chatteris, Lathom Self Blanching
3. Utah 52.70 = Tall Utah 52/70, Utah 5270 R,
Tall Utah 5270 H, Tall Utah 5270 R
Apium graveolens L. var. rapaceum (Mill.)
Gaudich
Gomoljna zelena
1. Alabaster
2. Nemona
3. Praška = Prager Reuzen, Prager Riesen, Praški orijaš,
Praški, De Cabeca, Gigante di Praga,Giant Prague,
Gigante friulano
Apium graveolens L. var. secalinum Alef.
Listna zelena
1. Navadna listna = Gewone Snij, Gewöhnliche Schnitt,
A couper commun, Cutting Celery, Grove Struik,
Lange Bos, Nunhemer Bos, Verde da taglio, Westlandse,
A couper, Da taglio
Asparagus officinalis L. var. officinalis
Vrtni beluš, špargelj
1. Argenteuil = Precoce d’Argenteuil, Vroege van Argenteuil,
Primaticcio d’Argenteuil
2. Braunschweiger = Roem van Braunswijk, Ruhm von
Braunschweig
3. Mary Washington = Mary Washington-500W
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris
(= B. vulgaris var. conditiva Alef.)
Rdeča pesa
1. Cylindra
2. Detroit = De Detroit améliorée, Rote Kugel, Detroit dark
red, Perfect, Tonda a globo, Globe, Globo rojo, Kogel,
Perfect, Palla rossa, Good for All, Model Red Globe,
Noire ronde hative
3. Egiptovska = D’Egypte, Egyptian Turnip Rooted, Noire
d’Egypte, Paonazza d’Egitto, Ägyptische Plattrunde,
Egyptische Platronde, Aplastada de Egipto, Egitto migliorata
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla f. flavescens
Mangold, blitva
1. Lukullus = Lucullus, Blonde frisée Lucullus, Lucullo
2. Srebrnolistni mangold = Srebrnolistna blitva, Large ribbed
dark green, Verde a costa larga argentata, White silver,
Zilver, Donkergroene Gladde Witribbige, Verde a costa
bianca, Verde de penca blanca, Verte a carde blanche
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. cicla f. hortensis
Listni mangold, listnati mangold
1. Bionda da taglio triestina = Biondissima di Trieste,
Bionda da taglio, Blonde Gewone
2. Temnozeleni mangold = Grüner Schnitt, Groene Gewone,
Liscia verde da taglio, Perpetual Spinach, Erbette,
Da taglio foglia verde liscia, Verde da taglio, Verde de cortar
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Brassica oleracea L. ssp. oleracea L.
convar. caulorapa (DC.) Alef.
Kolerabica

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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1. Delikates bela = Delikatess weisser, Delicatezza bianco,
Delikatesse hvid, Delikatess Witte
2. Delikates modra = Delikatess blauer, Delicacy Purple,
Delicatezza violetto
3. Dunajska bela = White Vienna, Di Vienna bianco,
Wener Witte, Early white Vienna, Green Vienna,
Wiener hvid, Wiener weisser Glas, Witte van Wenen,
Branco de Viena
4. Dunajska modra = Purple Vienna, Di Vienna violetto,
Wener Blauwe, Early purple Vienna, Violet van Wenen,
Roxo de Viena
5. Goliat bela = Goliath Green
6. Kolpak (F1)
7. Komet (F1)
8. Lanro
9. Trero

Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar.
acephala (DC.) Alef. (= B. oleracea var. lacinita L.)
Kodrolistni ohrovt
1. Kodrolistni = Halbhoher grüner Krauser, Halvhoj kruset,
Vert demi-nain
Brassica oleracea L. ssp. oleracea
convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
(= B. cretica Lamk. ssp. botrytis (L.) O. Schwarz
Cvetača
1. Erfurtska = Erfurter, Erfurt, D’Erfurt, Early snowball,
Erfurter Zwerg, Palla di neve X, Snowball X, Suprimax,
Bola de nieve X, Palla di neve
2. Idol
3. Marchpast =Walcheren Winter 3, Armado abril
4. Master
5. Nedcha (F1)
6. Snežna kepa = Snowball A, Bola de nieve A
Brassica oleracea L. ssp. oleracea
convar. botrytis (L.) Alef. var. italica Plenck
Brokoli
1. Calabrese = Groene Calabrese, Verde calabrese,
Vert Calabrais, Calabrais
2. Corvet (F1)
Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar.
capitata (L.) Alef. var. capitata f. alba DC.
Belo zelje
1. Amager = Amager hochstrunkig
2. Brunšviško = Braunschweiger, Brunswijker, Brunswick,
Brunswiger, Boston, De Brunswick, De Boston, Early
Drumhead, Early flat Dutch
3. Ditmar = Gouden Akker, Dithmarscher Früher,
Dithmarscher Treib, Golden Acre, Erste Oogst, Juni
Riesen, Dithmarscher Forcing, Tidlig Ditmarsker, Alpha,
June Giant, Primo, Acre d’or
4. Früheste Wunder
5. Futoško = Futoški, Futoski
6. Kopenhaško = Kobenhavns Torve 4, Bonanza 2,
Copenhagen Market 2, Copenhagen Market 3, Marché de
Copenhague 4, Kopenhaški, Kopenhagener Markt 3
7. Langedijsko = Langedijker Bewaar, Langedijk, Langedijker
Dauer, Holland Winter E 50, Deense Witte Bewaar,
Langedijker de invierno, Holland Winter E 40, Holland
Winter White Extra Late
8. Likoriško = Likoriški beli
9. Ljubljansko
10. Ogulinsko = Ogulinski
11. Slava = Enkhujzenska slava, Roem van Enkhuizen, Ruhm
von Enkhuizen, Gloria de Enkhuizen, Gloire d’Enkhuizen,
D’ Olanda a gambo corto, Gloria di Enkhuizen
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12. Srbski melez = Srpski melez
13. Varaždinsko = Varaždinski
Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. capitata (L.)
Alef. var. capitata f. rubra DC. (= Brassica oleracea L.
convar. capitata (L.) Alef. f. rubra (L.) Thell.,
= B. oleracea var. rubra (L.) Thell.)
Rdeče zelje
1. Erfurtsko rano = Topas
2. Holandsko jesensko = Langedijker Herfst, Holandski jesenji
3. Holandsko pozno = Langedijker Bewaar, Langedijker
Dauer, Langedijker Vinter, Langedijk Red Late, Holandski
kasni, Rojo tardio de Langedijk
4. Holandsko zgodnje = Langedijker Vroege, Langedijker
Früher, Langedijk Red Early, Rouge hatif de Langedijk,
Langedijker Sommer, Rojo temprano de Langedijk
5. Roxy (F1)
Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. sabauda L.
(= Brassica oleracea L. var. bullata DC.)
Ohrovt
1. Advent = Algro, Endenicher Advent
2. Kapucinski = Wiener Kapuziner
3. Novusa (F1)
4. Vertus = Di Vertus, Virtudes, Grote Late Groene,
Tardivo delle virtu
5. Vorbote = Vroege Groene Spitse
6. Winterfürst 2 = Principe d’inverno 2, Re d’inverno 2,
Winterkoning 2, Monarch 2
7. Wintessa (F1)
8. Yslanda (F1)
9. Železna glava = Ijzerkop, Eisenkopf, Tete de fer, Ironhead,
Pe Curto, Testa di ferro
Brassica oleracea L. ssp. oleracea convar. fruticosa
var. gemmifera DC.(= B.o. ssp. gemmifera (DC.)
O. Schwarz)
Brstiči ohrovt, popčar
1. Citadel (F1)
2. Herkules
3. Lunet (F1)
Brassica rapa L. ssp. pekinensis
(= B. pekinensis (Lour.) Rupr.)
Kitajski kapus
1. Cantonner Witkrop = Granaat, Michihili
2. Pe-tsai = Wong Bok
Capsicum annuum L. convar. grossum (L.) Filov
(= C. annuum L. var. grossum (L.) Sendt.)
Paprika
1. Corno di toro rosso = Coro di bue rosso, Corno rosso
2. Kalifornijsko čudo = California Wonder, California
wonder 300 (TMR)
3. Kurtovska kapija = Kurtovska kapia, Kurtovski kapi
4. Novosadska bela babura
5. P-26
6. Rotund rumena = Paradiscon alaku feher, Rotund žuti
7. Rotund zelena = Rotund zeleni, Paradicson alaku zold,
Rotund zeleni
8. Sivrija
9. Soroksari
10. Quadrato d’Asti Rosso = Carmagnola rosso, Grosso
quadrato rosso, Mammouth rosso di Voghera
11. Giallo d’Asti = Quadrato d’Asti giallo, Golden royal,
Giallo Ercole d’Ingegnoli, Gigante giallo di Carmagnola,
Grosso quadrato giallo, S. Galdino
Capsicum annuum L. ssp. microcarpum var.
acuminacum
Feferoni
1. Feferoni rdeči sladki = Feferoni slatki
2. Feferoni rumeni = Feferoni žuti
3. Feferoni zeleni = Feferoni crveni
4. Lombardo = Sigaretta biondo
5. Sigaretta di Bergamo = Lungo di Bergamo a forma di sigaro
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Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.
Endivija, rezva

Cichorium endivia L. var. crispum Lam.
Kodrolistna endivija

Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi.
Radič

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
Lubenica
Cucumis melo L.
Melona ali dinja
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1. Dalmatinska kopica = Trogirska kopica
2. Dečkova glavica = Bubikopf, Dečja glava, Nummer Vijf,
Batavia améliorée, Batavia maraichére, Zomerkrop, No 5,
Batavian Broad Leaved, Batavian Green, Grosse bouclée,
Bionda foglie di lattuga
3. Eskariol rumena = Gele Volhart, Blonde a coeur plein,
Bionda a cuore pieno, Casco d’oro, Dorée a coeur plein,
Gialla a cuore pieno, Escariol gelber, Breedblad Volhart
Altijd Geel, Altijd Gele
4. Eskariol zelena = Breedblad Volhart Winter, Escariol
grüner, Ronde verte a coeur plein, Verde a cuore pieno,
Groene Volhart, Avantgarde, Avante Garde Winter,
HaarlemsVolhart
5. Florentinska zelena = Verde fiorentina, Fiorentina verde
grossa piena da inverno
6. Full heart
1. Pankalijerka = Grosse Pancaliere, Pancalieri a costa
rosata, Pancaliere, Grüne grosse krause, Large
green curled pink ribbed, Pancalieri a costa rosa
2. Rufekova = De Ruffec, Di Ruffec, Ruffec, Rufec
1. Averto
2. Bianca di Milano = Dolce bianca a cuore pieno
d’Ingegnoli
3. Castelfranco = Variegata di Castelfranco, Radicchio
variegato di Castelfranco, Variegata esposizione di
Castelfranco, Variegata Castelfranco selezione Lusia,
Variegata Castelfranco di Lusia, Variegata di Lusia
4. Augusto = Palla Rossa 4
5. Cesare = Palla Rossa 3
6. Corma
7. Goriški
8. Grumolo Bionda
9. Grumolo Verde
10. Katalonski = Catalogna brindisina, Catalogna
puntarelle di Galatina
11. Mantovana
12. Mesola
13. Palla bianca
14. Pandea
15. Pan di zucchero = Pain de Sucre, Zuckerhut, Améliorée
Pain de Sucre, Pan di zucchero bionda, Pan di zucchero
milanese, Vroege Zelfsluitende, Zelfsluitende
16. Pompeo = Palla Rossa 6
17. Silla = Palla Rossa 1
18. Treviški rdeči = Rossa di Treviso, Radicchio di Treviso,
Rouge de Trevise, Rossa di Treviso selezione Scorze
19. Tržaški solatnik = Zuccherina di Trieste, Bionda di
Gorizia, Biondissima di Trieste, Triestina da taglio
20. Verona = Rossa di Verona tardiva, Rossa di Verona,
Rossa di Verona a palla, Rouge de Vérone
1. Sugar Baby
1. Alpha (F1) = Alfa
2. Ananas
3. De Bellegarde
4. Medena rosa = Honey Dew, Witte Suiker, Honey dew
green flesh, Westlandse Suiker, Guernsey Conqueror,
Westlandia Sugar
5. Pancha (F1)
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Cucumis sativus L.
Kumare

* solatne kumare
Cucurbita pepo L.
Bučke

Cucurbita pepo L. var. patissoniana Greb.
Patišon
Cynara scolymus L.
Artičoka
Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Arcang
Korenček

Sorta

1. Belcanto (F1)*
2. Belisto (F1)*
3. Dalibor (F1)*
4. Delikates = Delikatess, Delicatesse, Delikatesse, Ideal *
5. Dolga zelena = Dugi zeleni, Vert long anglais epineux,
Long anglais, Ingles Comprido*
6. Eva*
7. Gemini (F1) = Gemini 7 hybrid, Gemini hybrid*
8. Green fall (F1)*
9. Marketmore*
10. Pariški kornišon = Cornichon de Paris, Vert petit de
Paris, National, Parisian Pickling, Pariser Trauben,
Piccolo di Parigi, Verde piccolo
11. Renski kornišon = De Vorgebirg, Rajnski kornišon,
Rhinsk Drue, Rhinish Pickling, Vorgebirgstrauben
12. Senzacija = Sensation, Lungo verde degli ortolani*
13. Sončni potok = Sunčani potok*
14. Starozagorske dolge = Starozagorski dugi*
15. Tezier 68 (F1) = Tezier serra 68 ibrido F1*
1. Ambassador (F1) = Marco, Verte premiere
2. Beograjske = Beogradska tikvica
3. Bianca di Trieste = Bianca goriziana
4. Black Jack (F1) = Blackjack, Reine des noires
5. Bolonjske = Bolognese
6. Diamant (F1) = Diamond, Diamant hybrid, Burpee
hybrid zucchini, Burpee hybrid
7. Dolga bela brez vreže = Indatlan feher, Long White
Bush, Bokor spargatök, Blanche non coureuse,
Virginia, Blanche de Virginie, Blanco de Virginia,
Vegetable Marrow partim
8. Dolga zelena brez vreže = Long Green Bush, Green Bush
9. Dolga zelena z vrežo = Long Green Trailing, Green
Trailing, Long Green Striped
10. Greyzini (F1) = Emerald Cross, Grise Tézier prime,
Grisette de Provence, Premiere, Profusion, No 84,
Greizini
11. Romanesco
12. Verde d’Italia = Striato d’Italia, Precoce di Albenga,
Striato di Napoli
13. Verte non coureuse d’Italie = Cocozelle v. Tripolis,
Coucourzelle
1. Beli okrogli = Ovari feher, Beli okrugli
1. Romanesco
1. Amsterdamski = Amsterdam, D’Amsterdam,
Amsterdam Forcing, Amsterdammer, Amsterdam Bak,
Amsterdam de forzar, Amsterdam Outdoor, First Pull,
Amsterdamse Bak, D’Amsterdam aforcer
2. Berlikum = Berlikumer, De Frise, Feonia, Amager,
De Berlicum, Longue de Berlicum, Berlicum,
Lunga rossa ottusa, Rouge longue obtuse sans coeur,
Lange rote stumpfe ohne Herz, Venus
3. Brunšviški = Braunschweiger
4. Chantenay a coeur rouge = Demi-longue de Chantenay
a coeur rouge, Chantenay Model Red Cored, Early
Market Horn, Red Intermediate Stump Rooted, Rotherz,
Chantenay red cored
5. Clairon (F1)
6. Clodia
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7. Danvers = Danvers Half Long, Danro
8. Duviški
9. Flakkeer = De Colmar a coeur rouge, Autumn King,
Flakkée, Flakkese, De Flakkee, Norfolk Giant,
Rote Riesen
10. Marktgärtner
11. Nantes = Nantaise améliorée, Nantaise, Nantesa, Nantese,
Demi-longue Nantaise améliorée, Early Nantes, Scarlet
Nantes, Strong top, Mezza lunga nantese, Nantes clodia,
Nantese di Chioggia, Nantese migliorata, Nantese S.
Michele
12. Pariški = Parijse Markt, Mercado de Paris, Pariser Markt,
Pariser Torve
13. Tamino (F1)
Foeniculum vulgare P. Mill. ssp. vulgare var.
dulce (Mill.) Batt et Trab.
Sladki komarček

Lactuca sativa L. convar. sativa var. capitata L.
Glavnata solata

Lactuca sativa L. var. longifolia
Solata vezivka

1. Di Firenze = Doux de Florence, De Florencia, Di Bologna,
Di Parma, Di Romagna, Di Sarno, Dulce de Florencia
2. Fino
3. Tardo
1. Ameriška rjavka = Amerikanischer brauner,
Amerikaanse Roodrand, Riccia rossa d’America,
Americana bruna, Gekrulde Amerikaanse, Frisée
d’Amérique, Frisée a couper d’Amérique,
Amerikansk pluksalat
2. Atrakcija = Attractie, Attraktion, Attrazione,
Unrivalled, Brunhilde, New Market, White
Boston, Sans rivale a graine blanche
3. Bionda Ricciolina = Bionda a foglia Riccia
4. Blonde de Paris = Batavia dorée, Batavia rubia,
Favourite, Pariser gelber, Batavia bionda di Parigi,
Batavia blonde de Paris, Bataviaanse Blonde,
Batavia blanca, Batavia amarilla de Paris
5. Braziljanka = Brasiliana, Great Lakes 118, Grandes
Lagos 118
6. Dalmatinska ledenka
7. Great Lakes = Grandi laghi, Grandes Lagos, Picoverde,
Great Lakes 659, Great Lakes 54, Mesa 659, Grandes
Lagos 659
8. Kristal ljetna žuta
9. Kristal zelena zimska
10. Ljubljanska ledenka = Laibacher Eis, Grazer Krauthäuptel,
Batavia rubia de borde rojo, Blonde a bord rouge, Iceberg,
Glaciale di Lubiana
11. Majska kraljica = Maikönig, Reina de mayo, May King,
Meikoningin, Regina di Maggio, Rainha de Maio,
Preferno, Glory, May Queen, Maycrop, Meesterproef
12. Meraviglia delle quatro stagioni = štirisezonski čudež,
Merveille des quatre saisons
13. Nansen = Winter Butterkopf, Nansen’s Noordpool,
Arctic King
14. Novosadska majska maslena
15. Ravel
16. Unicum
17. Zimska rjavka = Brune d’hiver, Passion brune
1. Parris White = Blonde maraichere, Bionda degli
ortolani, Blanke Zelfsluitende, Blonde Tuinsla,
Romaine Blonde Maraichere, White Paris cos
2. Romana Parris Island = Verde degli ortolani, Parris
Island coss, St. Blaise
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Lepidium sativum L. ssp. sativum.
Vrtna kreša
Lycopersicum esculentum Mill (=Lycopersicon
lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell)
Paradižnik

Sorta

1. Gladkolistna = Glattblättrige, Glatkolisna
2. Kodrolistna = Krecava poljska
1. Campbell 1327
2. Dario (F1)
3. Dombello (F1)
4. Dombito (F1)
5. Dombo (F1)
6. Heinz 1370
7. Marglobe
8. Marmande = Marmande a gros fruits, Marmande
Claudia, Marmande d’Alger, Marmande maraichére,
Superprecoce di Marmande
9. Montecarlo (F1)
10. Novosadski jabučar
11. Roma VF = Super Roma VF
12. Rutgers
13. Saint-Pierre = S. Pierre, St. Pierre, San Pedro
14. San Marzano = S. Marzano, S. Marzano Vesuvio,
S. Marzano Lampadina
15. Tondo F 1 N. 130 (F1)
16. Vemone (F1)
17. Vivia (F1)
18. Volovsko srce = Cuor di bue, Oxheart

Pastinaca sativa L. ssp. sativa
Pastinak, navadni rebrinec
1. Dolgi beli gladki = Dugi beli glatki
Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A. W. Hill
var. crispum in
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. var.
neapolitanum Danert
Kodrolistni peteršilj in listni peteršilj
1. Domači listnik = Domaći lišćar, Lisnati, Commun,
Gewone Snij, Comune, Comun, Einfache Schnitt,
Plain or single, Toscano, Simple, Plain Leaved,
De hoja lisa
2. Gigante d’Italia = Gigante di Napoli, Gigante catalogno,
Gigante di Chiogga, Catalogno
3. Kodrolistni peteršilj = Mooskrause, Moskrul, Moss
Curled, Extra triple curled, Nain frisé mousse, Riccio
muschiato, Riccio verde scuro, Nano ricciuto
Petroselinum crispum (P. Mill.) Nym. ex A. W. Hill.
var. tuberosum (Bernh.ex Rchb.) Crov.
Korenasti peteršilj
1. Bardoviški = Lange, Bardowicker
2. Berlinski srednje dolgi = Halblange, Berliner, Halflange,
Halvlang, Berlinski poludugi, Berlinski poludugački
Phaseolus coccineus L. (= Phaseolus multiflorus Lam.)
Turški fižol, laški fižol
1. Emergo = Belo čudo, Erecta, Witte Reuzen, Weisse
Riesen, Witbloeiende Langschedige, White Colossal,
White Wonder, White Emergo
2. Kostanjevka = Rouge a longue cosse
Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus
Aschers. f. sine fibris
Nizki stročji fižol
1. Berggald
2. Brittle Wax = Brittle beurre, Du Paris, Saint-Esprit,
Wachs Beste von Allen
3. Bush Blue Lake 274 = Blue lake nano
4. De Rocquencourt = Kiva, Manteca de Rocquencourt,
Burro di Rocquencourt, Rocquencourt
5. Marconi nano = S. Marco
6. Starozagorski čern
7. Top Crop = Topcrop
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Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. nanus
Aschers. f. fibriferis
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1. Borlotto lingua di fuoco nano
2. Češnjevec = Češnjevac, Trešnjevac
3. Gradištanac
4. Ribničan
5. Saluggia = Saluggia nano, Galiziano
6. Taylor’s horticultural
7. Tetovac

Phaseolus vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris
(= Phaseolus vulgaris L. var. communis Aschers.)
Preklarji, visoki stročji fižol
1. Anellino giallo = Anellino giallo a grano
in visoki fižol za zrno
marmorizzato rosso
2. Anellino verde = Trucciolo
3. Borlotto lamon = Lamon
4. Borlotto lingua di fuoco = Sanguigno
5. Cipro = Mezza rama di Cipro, Cipro di Trieste
6. Jeruzalemski = Jerusalimska, Jeruzalemska
7. Meraviglia di Venezia a grano bianco
8. Meraviglia di Venezia a grano nero = Or du Rhin,
Manteca maravilla de Venecia, Maravilla de
S. Giovani, Merveille de Venise, Oro del Reno,
Oro del Rhin, Rheingold, Maravilla de Venecia
9. Neckargold
10. Stregonta = Fiamma, Sant’Urbano, Stregone
11. Supermarconi
12. Trionfo violetto = A cosse violette sans fil, Re dei
bleu, Violet Podded Stringless
Pisum sativum L. ssp. sativum f. macrocarpon
Sladkorni grah
1. Angleški ljubimec = Engleski ljubimac
2. Frühe Heinrich = Hendriks, Vroege Hendriks
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. medullare in
Pisum sativum L. ssp. sativum convar. sativum
Okroglozrnati in oglatozrnati grah
1. Alaska = Express Alaska, Espresso Alaska, Vorbote
2. Čudo Amerike = Meraviglia d’America,
Merveille d’Amerique, Wonder van America,
Maravilha da América
3. Kelvedon = Kelvedeon Wonder, Meraviglia di
Kelvedon, Merveille de Kelvedon,Wunder von
Kelvedon, Kelwo, Čudo od Kelvedona,
Maravilha de Kelvedon
4. Lancet
5. Lincoln = Gancho, Greenfeast, Prodige
6. Mali provansalec = Petit Provencal, Eminent, Meteor,
Petit provenzal, Piccolo provenzale, Kleine
Rheinländerin, Negret, Precoz de Provenza, Faenomen,
Verdone d’Ingegnoli
7. Progress N. 9 = Progress No 9, Morse’s progress No 9,
Ping Pong, Salute
8. Rondo = Alderman a mezza rama
9. Senator = Senador, Sénateur, Senatore, Senador
de Webb, Sénateur de Webb
10. Telefon = Telefoon, Téléphone a rames, Telefono
rampicante, Telefono enrame, Australia telefone
enrame, Telefone de Trepar
Raphanus sativus L.
Vrtna redkev
1. Bela poletna = Bela prolećna
2. Bela zimska = Runder Weisser Winter
3. Črna zimska = Runder schwarzer Winter, Noir gros
rond d’hiver, Nero tondo d’inverno, Ronde Zwarte,
Black Spanish Round, Rund sort Vinter
4. Münchner Bier = Birra di Monaco
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Raphanus sativus L. var. sativus (var. radicula Pers.)
Mesečna redkvica
1. Beogradska rotkvica
2. Champion = Scarlet Champion, Red giant
3. Cherry Belle = Cherri Belle, Ciliegia, Cerasella
4. Ledena sveča = Eiszapfen, Chandelle de Glace, Icicle,
Long White Icicle, White Icicle, Istap, Candela di
ghiaccio, Ijskegel, Blanche transparente, A forcer
blanche transparente
5. National = Rond rose a bout blanc, Round Red
Small White Tip, Sparkler, Kobenhavns Torve,
Redondo rosa punta blanca
6. Non Plus Ultra = Early scarlet globe, Rosso quarantino
7. Promptus
8. Saxa Treib = Saxa, Rapid Red, Rosso tondo
precocissimo, Saxa da forzare
Scorzonera hispanica L. convar. edulis Moench
Črni koren
1. Enoletni orjaški = Einjährige, Enarig Kaempe,
Russisk Kaempe
Solanum melongena L.
Jajčevec, melancana
1. Domači srednje dolgi = Domaći srednje dugi
2. Vijoličasti dolgi = Violetta lunga, Violetta di Rimini,
Violetta lunga di Romagna, Lunga nera di
Chioggia, Early long purple, Violetta lunga a clava,
Violetta lunga di Napoli, Viserba, Dugački ljubičasti
Spinacia oleracea L.
Špinača
1. Goliath
2. Matador = Atlanta, Viking
3. Viroflay = Monstrueux de Viroflay, Mostruoso di Viroflay
Valerianella locusta (L.) Laterr. (= Valerianella
olitoria (L.) Poll.)
Motovilec, navadni motovilec
1. Holandski motovilec = Grote Noordhollandse,
Holländischer breitblättriger, A grosse graine de
Hollande, D’Olanda a seme grosso, Holands
Breedblad, Breedblad Noordhollandse, A grosse
graine, Holandski širokolisni
2. Ljubljanski motovilec
Vicia faba L. (partim) (= Faba bona Medik, Faba
vulgaris Moench)
Vrtni bob
1. Aguadulce = D’Aguadulce a tres longue cosse,
Aguadulce a lungo baccello
SADNE VRSTE
Actinidia deliciosa (Actinidia chinensis Planch.)
Aktinidija, kivi
Sorte

Castanea sativa Mill.
Kostanj
Sorte
Podlage
Ceratonia siliqua L.
Rožičevec
Sorte

1. Bruno
2. Hayward
3. Matua – opraševalec
4. Tamori = Tomuri – opraševalec
1. Domači kostanj
1. Castanea sativa Mill.; generativna podlaga

1. Komiški
2. Korčulanski
3. Medunac
4. Puljiški
5. Šipanski
Podlage
1. Ceratonia siliqua L., rožičevec; generativna podlaga
Citrus limon (L.) Burm. f. lemon (C. medica L. var. limon L.)
Limonovec (pravi limonovec, kisli limonovec)
Sorte
1. Domači limonovec
2. Dubrovački
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Citrus x paradisi Macfad.
Grenivka
Sorte
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3. Eureka SRA 4
4. Lisbon SRA 6
5. Lisbon SRA 16
6. Meyer UCR
7. Mesečar
8. Panache
9. Villafranca SRA 17
10. Villafranca SRA 18
11. Villafranca SRA 22
1. Citrus aurantium L., grenka pomaranča
2. Citrus Val Cameriana
3. Poncirus trifoliata (L.) Raf., trolistna divja pomaranča
4. Troyer citrange, citranž
1. March Seedless Grapefruit SRA 8
2. Redblush SRA 56
3. Shambar Grapefruit SRA 22
1. Poncirus trifoliata (L.) Raf., trolistna divja pomaranča

Podlage
Citrus sinensis (L.) Pers. (C. aurantium Lour. Ssp.
sinensis Engler)
Pomarančevec
Sorte
1. Belladonna orange
2. Rdeča pomaranča
3. Domača pomaranča
4. Katarinka
5. Maco
6. Moro orange
7. Portugal orange
8. Tarocco orange
9. Washington navel orange
10. Rumena pomaranča
Podlage
1. Citrus aurantium L., grenka pomaranča
2. Citrus sinensis L., sladka pomaranča
3. Poncirus trifoliata (L.) Raf., trolistna divja pomaranča
4. Troyer citrange, citranž
Citrus reticulata Blanco, C. deliciosa Ten. (C. nobilis
Lour v. deliciosa), C. unshiu More., C. tangerina Hort.
Mandarinovec
Sorte
1. Carvalhais mandarin SRA 3
2. Carvalhais mandarin SRA 23
3. Carvalhais mandarin SRA 25
4. Clementine mandarin SRA 63
5. Clementine mandarin SRA 64
6. Fairchild SRA 30
7. Owari Satsuma mandarin SRA 5
8. Owari Satsuma mandarin SRA 14
9. Owari Satsuma mandarin SRA 145
10. Satsuma saigon SRA 12
11. Satsuma saigon SRA 29
12. Satsuma Wase SRA 9
13. Satsuma Wase SRA 109
14. Unshiu kovano Wase
15. Unshiu No 9
16. Unshiu owari
Podlage
1. Citrus aurantium L., grenka pomaranča
2. Poncirus trifoliata L. Raf., trolistna divja pomaranča
3. Troyer citrange, citranž
Cornus mas L.
Rumeni dren
Sorte
1. Domači dren – debeloplodna selekcija
Podlage
1. Cornus mas L., rumeni dren; generativna podlaga
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Corylus avellana L.
Leska
Sorte

Podlage
Cydonia oblonga Mill. (C. vulgaris Pers.)
Navadna kutina
Sorte

Podlage

Diospyros kaki L.
Kaki
Sorte

Podlage
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
Japonska nešplja
Sorte
Podlage
Ficus carica L.
Smokva
Sorte
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1. Celski = Mogul
2. Cosford = Cosforder Zellernuss
3. Daviana
4. Gustav’s zeller
5. Halska debeloplodna = Hallesche Riesennuss, Hall’s Giant
6. Imperial de Trebizonde = Trebizonda
7. Istrski dolgi = Istarski duguljasti
8. Istrski okrogli = Istarski okruglasti
9. Negret
10. Payrone
11. Piemontski = Tonda gentile delle Langhe = Tonda gentile
piemontese
12. Rimska = Römische Zellernuss
13. Rotblättrige Lambert
14. Tonda di Giffoni
15. Tonda gentile Romana
1. Corylus colurna L., turška leska
1. Bereckova = Bereczkego, Bereczki birs
2. Champion
3. Leskovača
4. Pazardžiska
5. Triumf
6. Vranjska = Dunjac
1. Glog; generativna podlaga
2. Kutina MA
3. Kutina; generativna podlaga
4. Nešplja; generativna podlaga
5. Provansalska kutina BA 29
1. Fuyu
2. Hachiya
3. Kaki tipo
4. Lycopersicon
5. O’ gosho
1. Diospyros lotus L., dateljev kaki; generativna podlaga
2. Diospyros virginiana L., virginijski kaki, persimon;
generativna podlaga
1. Domača debela nešplja
2. Nespotone rossa precoce
1. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., nešplja; generativna
podlaga

1. Istrska črnica
2. Istrska belica
3. Petrovka
Podlage
1. Ficus carica L., smokva; generativna in vegetativna
podlaga
Fragaria x ananasa (Duch.) Guédés. (F. grandiflora Erh.)
Jagoda, vrtni jagodnjak
Sorte
1. Belrubi
2. Bogota
3. Elvira
4. Gorella
5. Korona
6. Pocahontas
7. Red gauntlet

Stran 2765

Stran 2766
Vrsta rastlin

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997

Sorta

8. Senga Gigana
9. Senga Sengana
10. Tago
11. Tenira
Juglans regia L.
Navadni oreh
Sorte

Podlage
Malus domestica Borkh.
Jablana
Sorte

1. Drjanovski
2. Džinovski
3. Franquette
4. Geisenheim 139 = G-139
5. Mayette
6. Meylannaise
7. Parisienne
8. Plovdivski
9. Sorrento
10. Šejnovo
1. Juglans regia L.; generativna podlaga
1. Akane = Primruž
2. Alkmene
3. Ananasova reneta = Ananas Reinette
4. Belgolden
5. Beličnik = White Transparent
6. Bobovec = Bohnapfel
7. Boskop = Belle de Boskoop
8. Carjevič = Kronprinz Rudolf
9. Close
10. Discovery
11. Dolenjska voščenka = Sevniška voščenka, Dolenjka
12. Elstar
13. Empire
14. Fantasia
15. Gala = Kidd’s D.8
16. Gloster = Gloster 69
17. Goldspur = Auvil spur
18. Gorenjska voščenka = Besniška voščenka, Kranjska
voščenka
19. Goriška sevka = Tolminka, Brkinka, Seuš
20. Grafenštajnc = Gravenstein
21. Granny Smith
22. Idared
23. Jamba 69
24. James Grieve
25. Jerseymac
26. Jonadel
27. Jonagold
28. Jonared
29. Jonathan
30. Julyred
31. Kanadka = Reinette du Canada
32. Kaselska reneta = Grosse Casseler Reinette, Bukovka
33. Koksova = Cox’s Orange Pippin, Peping
34. Koksova 72 = Cox’s Orange 72
35. Krivopecelj = Peinischer Krummstiel
36. Lepocvetka = Yellow Bellflower
37. Lobo
38. Londonski peping = London Pipping
39. Lord Lambourne
40. Mantet
41. Melrose
42. Mutsu
43. Ontario
44. Prima

Št. 31 – 30. V. 1997
Vrsta rastlin

Podlage

Mespilus germanica L.
Nešplja
Sorte

Podlage
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45. Priscilla
46. Rdeči boskop = Roter Boskoop Schmitz - Hübsch
47. Rdeči delišes = Red Delicious
48. Rdeči James Grieve = Erich Neumann’s Roter
James Grieve
49. Red Melba
50. Spartan
51. Starkova najzgodnejša = Stark’s Earliest
52. Summerred
53. Šampanjska reneta = Reinette de Champagne
54. Šarlamovska = Duchess of Oldenburg, Borovinka
55. Štajerski mošancelj = Gambovček, Steirischer
Maschanzler
56. Vista bella
57. Zlata parmena = King of the Pippins, Golden Winter
Pearmain, Teli arany parmen
58. Zlati delišes = Golden Delicious
59. Zlati delišes klon B = Golden Delicious klon B
60. Yellowspur Golden Delicious
1. M 7
2. M 9
3. M 11
4. M 26
5. M 27
6. MM 106
7. MM 111
8. Malus sylvestris Mill., sejanec divje jablane, sejanec lesnike
1. Ameriška
2. Domača nešplja
3. Kraljevska = Royale
4. Monstreusse d’Hollande
5. Plovdivska
1. Crataegus laevigata (Poir.) DC. (C. oxyacanta Auct.),
navadni glog; generativna podlaga
2. Kutina MA
3. Mespilus germanica L., domača nešplja; generativna in
vegetativna podlaga

Morus alba L.
Bela murva
Sorte
1. Domača murva
Podlage
1. Domača murva; generativna podlaga
Morus nigra L.
Črna murva
Sorte
1. Domača murva
Podlage
1. Domača murva; generativna podlaga
Morus rubra L.
Rdeča murva
Sorte
1. Domača murva
Podlage
1. Domača murva; generativna podlaga
Olea europaea L. v. europaea (O. sativa Hoffm. et Link)
Oljka
Sorte
1. Ascolana tenera
2. Buga
3. Coratina
4. Črnica
5. Frantoio
6. Grossa di Spagna
7. Istrana
8. Istrska belica
9. Leccino
10. Moraiolo
11. Oblica
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Podlage

Prunus armeniaca L. (Armeniaca vulgaris Lam.)
Marelica
Sorte

Podlage

Prunus avium L. (Cerasus avium (L.) Moench.)
Češnja
Sorte

Podlage
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12. Pendolino
13. Picholine
14. Rosciola
15. Santa Caterina
1. Olea europaea L. (O. europaea L. ssp. oleaster Hoffmans et
Link.; divja oljka; generativna in vegetativna podlaga
2. Olea europaea L., domača oljka; generativna in vegetativna
podlaga
1. Ambrosia
2. Domači flokarji
3. Lujzet
4. Madžarska najboljša
5. New Jersey 19
6. Pišeška
7. Rakowszky
8. Rocsana
9. Royal
10. Tilton
1. Armeniaca vulgaris Lam., sejanec marelic
2. Domača češplja = Požegača, Bistrica, Čitlovka, Mađarka
3. Prunus cerasifera Ehrh., mirobalana; generativna podlaga
4. Prunus cerasifera Ehrh.; Mr. S. 2/5
5. Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus salicina Lindl; GF 31
6. Prunus damascena Ehrh. 1869 (Damascenka 1869, Cibora)
7. Prunus domestica L., bela sliva; generativna in vegetativna
podlaga
8. Prunus pumila L., zahodna peščena češnja; vegetativna
podlaga
1. Bing
2. Bitnerjeva = Bütner’s Rote Knorpelkirsche
3. Compact Lambert
4. Compact Stella
5. Diana
6. Donisenova rumena = Donissens Gelbe Knorpelkirsche,
Donissens Yellow
7. Droganova rumena = Drongan’s Gelbe Knorpelkirsche
8. Germersdorfska = Grosse Germersdorfer
9. Hedelfinška = Hedelfingen Reisenkirsche
10. Junska rana
11. Kasinova rana = Kassin’s frühe
12. Kozanka
13. Kraljica trga = Regina del Mercato
14. Lambert
15. Merton Bigarreau
16. Merton Glory
17. Priusadebnaja
18. Riversova rana = Early rivers
19. Starking Hardy Giant
20. Stella
21. Tarčentka
22. Van
23. Van compact
24. Vipavka
25. Volovsko srce
26. Zgodnja iz Marke = Früheste der Mark
1. Prunus avium L., divja češnja
2. Prunus avium L. x Prunus pseudocerasus; Colt
3. Prunus avium L.; F 12/1
4. Prunus cerasus L; CAB 11E
5. Prunus cerasus L.; CAB 6P
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Sorta

6. Prunus mahaleb L., rešeljika; generativna in vegetativna
podlaga
Prunus cerasus L. (Cerasus vulgaris Mill.)
Višnja
Sorte

Podlage

Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb. (Amygdalus
communis L., Prunus amygdalus Bartock)
Mandljevec
Sorte

Podlage

Prunus domestica L.
Sliva, češplja
Sorte

Podlage

1. Domača višnja in maraska = Erdi jubileum
2. Gorsemska = Double Gorsem Kriek
3. Heimanov rubin = Heimanns Rubinweichsel
4. Heimanova konzervna = Heimanns Konservenweichsel
5. Kelleriis 14
6. Kelleriis 16
7. Kereška = Pandy ivegmeggy
8. Lotova = Schattenmorelle
9. Meteor
10. Reksele = Beutlspacher Rexelle
11. Richmorency
1. Cerasus fruticosa (Pall.) Woron; generativna podlaga
2. Cerasus vulgaris Mill.; generativna podlaga
3. Prunus avium L. x Prunus pseudocerasus; Colt
4. Prunus mahaleb L., rešeljika = magriva; generativna in
vegetativna podlaga

1. Čarski kasni
2. Ferraduet
3. Ferragnes
4. Knez Črnomir
5. Marcona
6. Non Plus Ultra
7. Nonpareil
8. Texas
9. Tuono
1. Amygdalus communis (L.) Spach, mandljevec; generativna
podlaga
2. Amygdalus (Webb.) Spach, bodeči mandljevec; generativna
podlaga
3. Prunus persica (L.) Batsch, breskev; generativna podlaga
4. Prunus persica (L.) Batsch x Prunus amygdalus Bartock;
GF 677
1. Altanova renkloda = Reine Claude d’Althan
2. Bilska rana = Bühler Frühzwetsche
3. Bluefree
4. California Blue
5. Domača češplja = Požegača, Mađarka, Bistrica
6. Ersinger Frühzwetsche
7. Imperial
8. Italijanka = Italian Prune
9. Ošavka
10. Petrovka
11. Plava renkloda
12. Pobeda
13. President
14. Queen Victoria
15. Red Beauty
16. Ruth Gerstetter
17. Stanley
18. Vangenhajmova = Wangenheims Frühzwetsche
19. Velika zelena renkloda = Reine Claude
1. Pixy
2. Požegača (Bistrica); generativna in vegetativna podlaga
3. Prunus cerasifera Ehrh. (P. myrobalana (L.) Loisel.;
mirobalana; generativna podlaga
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4. Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus salicina Lindl.; GF 31
5. Prunus domestica L., bela sliva; generativna in vegetativna podlaga
6. Prunus domestica L.; GF 43
7. Prunus insititia L. (P. domestica L. ssp. insititia (Jusl.)
Schneider.; GF 655/2
8. Prunus insititia L.; St. Julien
Prunus persica (L.) Batsch (Persica vulgaris P. Mill.)
Breskev
Sorte
1. Adria = NJ 224
2. Babygold 5 (i)
3. Babygold 7 (i)
4. Babygold 9 (i)
5. Collins
6. Cresthaven
7. Dixigem
8. Elberta
9. Fairhaven
10. Fayette
11. Flavorcrest
12. Glohaven
13. J. H. Hale
14. Jerseyqueen
15. Jerseyland
16. Loadel (i)
17. Redhaven
18. Redskin
19. Redtop
20. Springcrest
21. Suncrest
22. Triogem
23. Veteran
24. Vivian (i)
(i) - industrijska sorta
Prunus persica (L.) Batsch ssp. laevis (DC.)
Janchen var. nucipersica
Nektarina
Sorte
1. Fantasia
2. Flavortop
3. Independence
4. Stark Redgold
Podlage
1. Prunus persica (L.) Batsch. (P. vulgaris Mill. ssp. vulgaris),
vinogradniška breskev; generativna podlaga
2. Prunus dulcis (Mill.) D.A.Webb. x Prunus persica (L.)
Batsch; Hansen
3. Prunus cerasifera Ehrh.; Mr. S. 2/5
4. Prunus domestica L. ssp. intermedia; Damascenka 1869
5. Prunus domestica L.; GF 43
6. Prunus insititia L.; GF 655/2
7. Prunus insititia L.; St. Julien (Julianka A)
8. Prunus persica (L.) Batsch. x Prunus dulcis (Mill.)
D. A. Webb; GF 677
9. Prunus pumila L., zahodna peščena češnja; vegetativna podlaga
Prunus salicina Lindl.
Kitajsko-japonska sliva
Sorte
1. Ozark Premier
2. Santa Rosa
Podlage
1. Pixy
2. Požegača = Bistrica; generativna in vegetativna podlaga
3. Prunus cerasifera Ehrh., mirobalana; generativna podlaga
4. Prunus cerasifera Ehrh. x Prunus salicina Lindl; GF 31
5. Prunus domestica L., bela sliva; generativna in vegetativna podlaga
6. Prunus domestica L.; GF 43
7. Prunus insititia L.; GF 655/2
8. Prunus insititia L.; St. Julien
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Punica granatum L.
Granatno jabolko
Sorte

Podlage
Pyrus communis L.
Navadna hruška
Sorte
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1. Ciparski
2. Crni zuban = Karadiš
3. Dividiš
4. Dubrovački kasni
5. Glavaš
6. Konjski zubi
7. Medun
8. Mojdeški krupnozrni
9. Sladun = Sladunac, Crveni sladun, Hercegovački sladun
10. Slatki barski
11. Slatki tankokorac
12. Šerbetlija = Šerbetaš
13. Šipak crnog zrna
14. Valandovski slatki
1. Granatno jabolko; generativna in vegetativna podlaga
1. Abate fetel = Abbe Fetel, Fetelova
2. Amanliška = Beurre d’Amanlis
3. Andre Desportes
4. Avranška = Bonne Luise d’Avranches, Dobra Lujza
5. Boskova steklenka = Beurre Bosc, Car Aleksandar
6. Dilova maslenka = Beurre Diel, Beurre Royal
7. Druardova maslenka = President Drouard
8. Društvenka = Doyenne du Comice
9. General Leklerk
10. Giotova = Docteur Jules Guyot
11. Grand Champion
12. Hardenpontova maslenka = Glou Morceau
13. Hardijeva maslenka = Beurre Hardy, Gellerts Butterbirne,
Gelertova maslenka
14. Highland
15. Julijska dekanka = Doyenne de Juillet
16. Julijska pisana = Coloree de Juillet
17. Junijska lepotica = Bella di Giugno
18. Klapovka = Clapp’s Favourite
19. Kleržo = Beurre Clairgeau
20. Konferans = Conference
21. Košija = Coscia
22. Košija pozna = Coscia tardiva
23. Košija rana = Coscia precoca
24. Krasanka = Passe Crassane
25. Lukasova = Aleksandre Lucas
26. Margerita Merilat = Marguerite Marillat
27. Pariška grofica = Comtesse de Paris
28. Pastorjevka = Cure, Pastorenbirne
29. Pakhamova = Packham’s Triumph
30. Petrovka
31. Rdeča viljamovka = Max Red Bartlett
32. Santa Maria
33. Starking Delicious
34. Starkrimson
35. Tepka
36. Trevuška = Precoce de Trevoux
37. Vijenka = Triomphe de Vienne
38. Viljamovka = William’s Bon Chretien
39. Viljamovka Bovey = William’s Bovey
40. Vinska moštnica
41. Zgodnja Moretinijeva = Butirra precoce Morettini, Butira
42. Zgodnja viljamovka = William precoce
43. Zimska dekanka = Doyenne d’Hiver
44. Zimska postrvka = Northajzemska pastrmka
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Podlage

Ribes nigrum L.
Črni ribez, črno grozdičje
Sorte
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45. Žifardova maslenka = Beurre Giffard
1. BA-29 Provansalska kutina
2. MA
3. MC
4. Pyrus amygdaliformis Vill.; generativna podlaga
5. Pyrus communis L.; generativna podlaga

1. Baldwin
2. Ben Moore
3. Ben Nevis
4. Black Reward
5. Blacksmith
6. Brödtorp
7. Daniel’s September
8. Holandski boskop
9. Roodknop
10. Rosenthal
11. Silvergieters
12. Tinker
13. Wellington XXX
Ribes nigrum L. x Ribes uva-crispa L. (R. grossularia L.)
Križanci črnega ribeza in kosmulje
Sorte
1. Josta
2. Kroma
Ribes rubrum L. (R. sylvestre (Lam.) Mert. et W. D. J. Koch)
Rdeči ribez, rdeče grozdičje
Sorte
1. Fays Prolific
2. Heinemanns Rote Spätlese
3. Jonkheer van Tets
4. Red Dutch
5. Red Lake
6. Rondom
7. Rosetta
8. Rotet
9. Stanza
Ribes uva-crispa L. (R. grossularia L.)
Kosmulja
Sorte
1. Achilles
2. Catherine Oldenburg
3. Early Sulphur
4. Lady Delamare
5. May Duke
6. Whinham’s Industry
7. White Smith
Rosa damascena Mill.
Šipek, vrtnica za rožno olje
Sorte
1. Domači šipek
Podlage
1. Rosa canina L.; generativna in vegetativna podlaga
2. Rosa multiflora Thunb., mnogocvetni šipek, vrtnica;
generativna in vegetativna podlaga
Rubus spp.
Robida
Sorte
1. Black Satin
2. Darrow
3. Dirksen Thornless
4. Smoothstem
5. Thornfree
6. Thornless Evergreen
Rubus idaeus L.
Malina, malinjak
Sorte
1. Latham
2. Loyd Georg
3. Malling Exploit
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Sorta

4. Malling Jewel
5. Malling Promise
6. Podgorina (1980)
7. Schönemann
8. September
9. Willamette
10. Zeva Herbsternte
11. Zeva I
12. Zeva II
Rubus occidentalis L.
Črna malina
Sorte
Rubus L. x Križanci
Križanci maline in robide
Sorte
Sambucus nigra L.
Črni bezeg
Sorte
Podlage
Sorbus aucuparia L.
Jerebika
Sorte
Podlage
Vaccinium corymbosum L.
Ameriška borovnica
Sorte

Ziziphus jujuba Mill. (Z. vulgaris Lam.)
Navadni čičimak, žižula
Sorte

Podlage
vegetativna podlaga
VINSKA TRTA
Vinske sorte
Vitis vinifera L. ssp. vinifera
Vinska trta

1. Bristol
2. Cumberland
1. Boysen
2. Loganberry
3. New Logan
1. Domači črni bezeg
2. Haschberg
1. Sambucus nigra L.; generativna in vegetativna podlaga
1. Domača jerebika
1. Sorbus aucuparia L.; generativna podlaga
1. Berkeley
2. Bluecrop
3. Blueray
4. Burlington
5. Collins
6. Coville
7. Darrow
8. Earliblue
9. Goldtraube
10. Heerma
11. Herbert
12. Jersey
13. Rancocas
14. Rubel
1. Da-Baj-Czao
2. Domača
3. Ja-Czao
4. Kitajski-2A
5. Ta-Jan-Czao
6. Žu-Tau-Czao
1. Ziziphus jujuba Mill., čičimak (žižula); generativna in

1. Auxerrois
2. Barbera
3. Bela glera
4. Bela žlahtnina
5. Beli pinot
6. Briška glera
7. Cabernet franc

b
r
b
b
b
b
r
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8. Cabernet sauvignon
9. Chardonnay
10. Čedajc = Cividin
11. Cundra
12. Danijela
13. Dišečka
14. Dolga petla
15. Ehrenfelser
16. Furlanski tokaj
17. Gamay
18. Gamay barvarica
19. Kerner
20. Klarnica
21. Kraljevina
22. Laški rizling
23. Lipovina
24. Maločrn
25. Malvazija
26. Merlot
27. Modra frankinja
28. Modri pinot
29. Muškat ottonel
30. Osipka
31. Pagadebiti
32. Pikolit
33. Pinela
34. Pergolin
35. Planinka
36. Poljšakica
37. Portugalka
38. Prosecco
39. Racuk
40. Radgonska ranina
41. Ranfol
42. Rdeča žlahtnina
43. Rdeči veltlinec
44. Rebula
45. Rečigla
46. Refošk
47. Renski rizling
48. Rizvanec
49. Rožica
50. Rumeni muškat
51. Rumeni plavec
52. Sauvignon
53. Scheurebe
54. Semillon
55. Sivi pinot
56. Sladkočica = Sladkočrn
57. Syrah
58. Šentlovrenka
59. Šipon
60. Števerjana
61. Traminec
62. Verbena
63. Viognier
64. Vitovska grganja
65. Volovnik
66. Vrtovka
67. Zelen
68. Zeleni silvanec
69. Zeleni veltlinec
70. Zelenika
71. Zunek

r
b
b
b
b
b
b
b
b
r
r
b
b
b
b
b
r
b
r
r
r
b
b
b
b
b
b
b
b
r
b
b
b
b
b
b
b
b
r
b
b
b
b
b
b
b
b
b
r
r
r
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
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Sorta

72. Zweigelt
73. Žametovka
74. Wuerzer
b - sorta za belo vino
r - sorta za rdeče vino
Namizne sorte

Podlage
Vitis berlandieri x Vitis ripariaria

Vitis riparia GM 189 x Vitis cinerea
Vitis berlandieri x Vitis rupestris

Vitis berlandieri x Colombard 1 / x 333 BM
Vitis berlandieri x Vitis rupestris

r
r
b

1. Afus-ali
2. Aleksandrijski muškat
3. Aurora
4. Bela žlahtnina
5. Čabski biser
6. Čau
7. Kardinal
8. Kraljica vinograda
9. Matilda
10. Muškat Hamburg
11. Muškat Italija
12. Pans precocce
13. Pasiga
14. Perlette
15. Rdeča žlahtnina
16. Ribier = Alfons Lavalle
17. Sultanina
18. Zimsko belo
b - belo grozdje
r - rdeče grozdje
1. Riparia portalis
2. Rupestris du lot
3. LN 33 (Couderc 1613 x V. vinifera)
1. 125 AA
2. 420 A
3. Kober 5BB
4. SO4
5. Teleki 8B
6. Teleki 5C
7. V-M
8. VI-M
9. 8 B
10. Binova
1. Boerner
1. Paulsen 1103
2. Richter 99
3. Richter 110
4. Ruggeri 140
1. Fercal
1. 3309 Couderc

2. Z dnem objave tega seznama v Uradnem listu prenehajo veljati naslednji seznami:
– Seznam domačih in udomačenih tujih semenskih sort kmetijskih rastlin – Uradni list SFRJ, št. 12-189/67 – str. 297,
42-570/67 – str. 1033, 19-236/68 – str. 379, 32 – 420/68 – str. 701, 45-516/68 – str. 927, 29-354/70 – str. 803 in 21-231/71
– str. 378.
– Seznam domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji – Uradni list SFRJ, št. 2-17/89 – str. 17.
– Seznam domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki
Sloveniji – Uradni list RS, št. 1-10/97 – str. 6.
– Seznam sort, ki se izbrišejo iz seznama domačih in udomačenih tujih sort kmetijskih rastlin – Uradni list RS, št.
3-179/97 – str. 220.
3. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-16-126/97
Ljubljana, dne 28. aprila 1997.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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USTAVNO SODIŠČE
1742.
Ustavno sodišče je v postopku za oceno zakonitosti,
začetem z zahtevo župana Mestne občine Ljubljana, na seji
dne 8. maja 1997
o d l o č i l o:
1. Določbi 10. in 11. člena pravilnika o dodeljevanju
kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana
ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 49/96) se razveljavita.
2. Začne se postopek za oceno ustavnosti drugega odstavka 67. in prvega odstavka 68. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94
– odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv.
razlaga, 9/96 – odl. US in 44/96 – odl. US).
Obrazložitev
A)
1. Župan Mestne občine Ljubljana je na podlagi petega
odstavka 33. člena zakona o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS) vložil zahtevo za oceno zakonitosti, v kateri
izpodbija 10., 11. in 12. člen pravilnika o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter
o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: pravilnik). Meni, da 10. člen pravilnika, ki določa, da
odločitev o oddaji posameznega stanovanja sprejme posebna
komisija mestnega sveta, ni v skladu z 31. členom zakona o
lokalni samoupravi. Komisije, ki jih na podlagi 30. člena
ZLS lahko ustanovi občinski svet, so le delovna telesa občinskega sveta in nimajo pristojnosti odločanja. Na podlagi
31. člena ZLS lahko le obravnavajo zadeve iz pristojnosti
občinskega sveta in mu dajejo mnenja in predloge. Zato
predlagatelj meni, da je določba 10. člena pravilnika nezakonita. Določbi 11. in 12. člena pravilnika po predlagateljevem
mnenju nista v skladu z 29. členom ZLS in s 26. členom
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in
33/95 – v nadaljevanju: statut MOL), ker za odločanje o
zadevah iz 11. in 12. člena pravilnika mestni svet ni pooblaščen z zakonom ali statutom. Predlaga, da ustavno sodišče
izpodbijane določbe pravilnika razveljavi.
2. Mestni svet mestne občine Ljubljana v odgovoru na
zahtevo navaja, da so navedbe predlagatelja o nepristojnosti
za odločanje v zadevah iz 11. in 12. člena pravilnika neutemeljene. Na podlagi 29. člena ZLS je občinski svet najvišji
organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti
občine in lahko odloča o vseh zadevah, kolikor zakon ne
določa drugače ali kolikor sam ne prenese svoje pristojnosti.
Nadalje nasprotni udeleženec meni, da delovno telo mestnega sveta lahko po izrecnem pooblastilu tudi odloča o posameznih zadevah. ZLS takega prenosa ne prepoveduje, statut
MOL pa v 32. členu določa, da delovna telesa opravljajo tudi
druge naloge, določene z akti Mestne občine Ljubljana. Meni, da bi bila ureditev, po kateri mestni svet kot najvišji
organ odločanja o vseh zadevah v mestni občini ne bi mogel
pooblastiti za posamezno odločanje svojega delovnega telesa, nedemokratična in neoperativna. Odločitev o oddaji kadrovskih stanovanj po 10. členu pravilnika je take narave, da
je primerno, da odloča delovno telo, ki je sestavljeno iz
predstavnikov različnih strank, zastopanih v mestnem svetu.
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B) – I
3. 12. člen pravilnika določa, da se odda kadrovsko
stanovanje “izven javnega razpisa, kadar je to poseben interes MOL.” V tem primeru je v izpodbijanem drugem odstavku 12. člena kot organ odločanja določen mestni svet. Predlagatelj izpodbija to določbo, ker meni, da mestni svet ni
pooblaščen za odločanje o teh zadevah niti z zakonom niti s
statutom.
4. ZLS v drugem odstavku 67. člena določa, da o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji
občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom
drugače določeno. Prvi odstavek 68. člena pa določa, da
organi občine in nosilci javnih pooblastil odločajo o upravnih stvareh in o drugih pravicah, obveznostih in pravnih
koristih posameznikov in organizacij v upravnem postopku.
Iz besedil navedenih določb izhaja, da naj bi o upravnih
stvareh ne odločala le občinska uprava, ampak tudi organi
občine in nosilci javnih pooblastil. Ker razmerje med tema
dvema določbama ni povsem jasno, bo ustavno sodišče ocenilo, ali je takšna ureditev v skladu z načeli pravne države (2.
člen ustave). Odločitev ustavnega sodišča o ustavnosti drugega odstavka 67. člena in prvega odstavka 68. člena ZLS je
nujna za rešitev zahteve za oceno zakonitosti in ustavnosti
drugega odstavka 12. člena pravilnika. Zato je ustavno sodišče na podlagi 30. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) odločilo, da
začne postopek za oceno ustavnosti v 2. točki izreka te
odločbe navedenih določb ZLS.
5. Ker odločitev o ustavnosti prvega odstavka 67. in
drugega odstavka 68. člena ZLS in s tem v zvezi o zakonitosti 12. člena pravilnika ne more v ničemer vplivati na odločitev o zakonitosti določb 10. in 11. člena pravilnika, je ustavno sodišče izdalo to delno odločbo, s katero je odločilo o
tistem delu zahteve, ki je bil zrel za odločitev. Ustavno
sodišče je na podlagi 6. člena ZUstS smiselno uporabilo
določbe 329. člena zakona o pravdnem postopku.
B) – II
6. Izpodbijani pravilnik določa kategorije upravičencev
ter pogoje in merila za dodelitev kadrovskih in službenih
stanovanj v lasti Mestne občine Ljubljana v najem in postopek njihove oddaje v najem (1. člen). Mestni svet je izpodbijani pravilnik sprejel na podlagi 17. in 26. člena statuta, ki
določata naloge Mestne občine Ljubljana in pristojnosti mestnega sveta. Pravilnik določa, da se kadrovska stanovanja
oddajo praviloma v najem na podlagi javnega razpisa, ki ga
enkrat letno objavi strokovna služba Stanovanjskega sklada
ljubljanskih občin. Ta služba na podlagi prijav sestavi predlog prioritetne liste (8. člen). Odločitev o oddaji posameznega stanovanja pa sprejme na podlagi predložene prioritetne
liste in ob upoštevanju mnenja župana posebna komisija
mestnega sveta (10. člen). Zoper odločitev komisije je dopusten ugovor, o katerem odloča mestni svet (11. člen).
7. ZLS v 28. členu določa, da so organi občine občinski
svet, župan in nadzorni odbor. Na podlagi drugega odstavka
30. člena ZLS občinski svet sicer lahko imenuje druge komisije (poleg komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja) in odbore, vendar ne kot organe občine, ampak le
kot svoja delovna telesa. V 31. členu ZLS je določeno, da
komisije in odbori obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95) je bil 30. člen ZLS, ki
je dopuščal, da občinski svet lahko poveri občinskemu odboru kot izvršilnemu organu občinskega sveta posamezne zadeve iz svoje pristojnosti, spremenjen. Navedena novela ZLS
je občinskim odborom odvzela položaj izvršilnih organov in
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jih opredelila kot delovna telesa občinskega sveta. Ustavno
sodišče je na zahtevo nasprotnega udeleženca v tej zadevi –
Mestnega sveta MOL – z odločbo št. U-I-58/95 z dne 6. 7.
1995 (OdlUS IV, 68) že ugotovilo, da opisana sprememba ni
v neskladju z ustavo. Kot je bilo že obrazloženo v prejšnji
točki te obrazložitve, imajo komisije, ki jih imenuje občinski
ali mestni svet, le pristojnost, da v okviru svojega delovnega
področja obravnavajo zadeve in dajejo mnenja in predloge, v
nobenem primeru pa jih občinski ali mestni svet ne more
pooblastiti za odločanje. Prav tako jih ne more pooblastiti za
odločanje statut ali kakšen drug akt občine. Zato ustavno
sodišče ni moglo upoštevati argumenta nasprotnega udeleženca, da 32. člen statuta MOL pooblašča delovna telesa
mestnega sveta, da opravljajo tudi druge naloge, določene z
akti MOL. Ustavno sodišče je na podlagi četrte alinee prvega
odstavka 160. člena ustave pristojno, da odloča o skladnosti
predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni. Ker izpodbijani 10. člen pravilnika daje pravico odločanja o oddaji
posameznega stanovanja v najem posebni komisiji mestnega
sveta v nasprotju z drugim odstavkom 30. člena in z 31.
členom ZLS, je ustavno sodišče izpodbijano določbo razveljavilo.
8. Izpodbijani 11. člen pravilnika, ki določa, da je zoper
odločitev komisije možen ugovor, o katerem odloča Mestni
svet, je v neposredni zvezi z 10. členom in vsebinsko obe
določbi tvorita smiselno celoto. Ker tudi ta določba predvideva odločitev komisije iz 10. člena pravilnika, jo je ustavno
sodišče iz enakih razlogov razveljavilo.
9. Pred odločanjem o dodelitvi kadrovskih stanovanj
bo moral Mestni svet MOL nadomestiti razveljavljeni določbi in v skladu s to odločbo določiti pristojnost za odločanje.
C)
10. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
6., 21. in 30. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi:
predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr.
Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr.
Janez Šinkovec, Franc Testen in dr. Lojze Ude. Prvo točko
izreka je sprejelo s sedmimi glasovi proti enemu (proti je
glasoval sodnik Jambrek), drugo točko izreka pa s petimi
glasovi proti trem (proti so glasovali sodniki Ude, Snoj in
Testen).
Št. U-I-313/96
Ljubljana, dne 8. maja 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

SODNI SVET
1743.
Na podlagi drugega odstavka 62. člena v zvezi s tretjim
odstavkom 61. člena in prvim odstavkom 66. člena zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94) je Sodni svet Republike
Slovenije na 88. seji dne 15. 5. 1997 sprejel
SKLEP
Sodni svet Republike Slovenije ponavlja javni poziv
sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta:
– namestnika predstojnika Okrajnega sodišča na Jesenicah.
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Rok za prijave je 15 dni od objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Pisne prijave sprejema Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, p.p. 639.
Predsednik
Sodnega sveta Republike
Slovenije
Janez Metelko l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
1744.
Na podlagi drugega odstavka, 10. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. je Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.,
na seji dne 28. 4. 1997 sprejela
PRAVILNIK
o arbitraži pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsebina urejanja
S tem pravilnikom se ureja organizacija, sestava in
postopek pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d., (v
nadaljevanju: arbitraža).
2. člen
Oblika in neodvisnost delovanja
Arbitraža deluje v obliki stalnega fakultativnega razsodišča in je pri svojem delu samostojna ter neodvisna.
3. člen
Sedež in pečat
Sedež arbitraže je v Ljubljani, Miklošičeva 19.
Arbitraža ima svoj pečat z napisom: Zavarovalnica Triglav, d.d., arbitraža, Miklošičeva 19, Ljubljana.
4. člen
Pogoji delovanja
Pogoje za delo arbitraže zagotavlja Zavarovalnica Triglav, d.d., ki zanjo organizira in izvaja strokovne, administrativne in finančno-računovodske naloge.
5. člen
Pristojnost
Arbitraža odloča v sporih iz zavarovalnih in odškodninskih razmerij o pravicah, s katerimi stranke prosto razpolagajo, če se za njeno pristojnost pisno dogovorijo Zavarovalnica Triglav, d.d. in zavarovanci oziroma oškodovanci.
Dogovor strank o pristojnosti arbitraže vsebuje tudi
njihov pristanek na uporabo določil tega pravilnika.
6. člen
Splošno o postopku odločanja
Postopek odločanja pred arbitražo je enostopenjski.
Za vprašanja postopka odločanja, ki niso urejena s tem
pravilnikom, se smiselno uporabljajo določila zakona o
pravdnem postopku.
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7. člen
Odločanje po načelu pravičnosti
Arbitraža odloča po načelu pravičnosti le, če so jo za to
stranke izrecno pooblastile.
8. člen
Učinek odločanja
Odločba arbitraže ima nasproti strankam moč pravnomočne sodbe in se lahko prisilno izvrši po pristojnem sodišču.

II. ORGANIZACIJA IN SESTAVA
9. člen
Arbitri
Arbitražo sestavlja najmanj štirideset stalnih arbitrov.
Arbitre imenuje in razrešuje Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., (v nadaljevanju: uprava).
Arbitri se imenujejo izmed občanov in delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d., za dobo šest let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Arbiter je lahko razrešen samo, če to zahteva sam, ali če
razrešitev predlaga predsedstvo arbitraže.
10. člen
Stalna lista arbitrov
Stalna lista arbitrov je oblikovana tako, da je najmanj
deset arbitrov izmed občanov določenih za predsednike arbitražnih senatov ter najmanj petnajst arbitrov izmed občanov
in najmanj petnajst arbitrov izmed delavcev Zavarovalnice
Triglav, d.d., določenih za člane arbitražnih senatov.
Za predsednika arbitražnega senata je lahko določena le
oseba, ki ima opravljeno pravno fakulteto in ustrezne delovne izkušnje.
11. člen
Organi arbitraže
Arbitraža ima predsednika, predsedstvo, tajnika in arbitražne senate.
12. člen
Predsednik arbitraže
Predsednika arbitraže in njegovega namestnika imenuje uprava izmed arbitrov, določenih za predsednike arbitražnih senatov, za dobo treh let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predsednik arbitraže in njegov namestnik se lahko razrešita samo v primerih, ki so določeni za razrešitev arbitra.
Predsednik arbitraže predstavlja arbitražo, spremlja in
usmerja njeno delo, skrbi za strokovnost in zakonitost, sestavlja letno poročilo, sklicuje in vodi seje predsedstva, imenuje arbitra za predsednika arbitražnega senata v posamezni
arbitražni zadevi, imenuje posrednika v posredovalnem postopku, odloča o izločitvi arbitrov ter opravlja druga opravila, določena s tem pravilnikom.
Če je predsednik arbitraže odsoten, ali so podane kakšne druge okoliščine, ki mu onemogočajo opravljanje njegove funkcije, ga nadomešča njegov namestnik.
13. člen
Predsedstvo arbitraže
Predsedstvo arbitraže sestavljajo predsednik arbitraže,
njegov namestnik, arbitri, določeni za predsednike arbitražnih senatov in tajnik arbitraže.
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Predsedstvo arbitraže zavzema stališča o temeljnih vprašanjih delovanja arbitraže in oblikuje predloge morebitnih
sprememb, obravnava in posreduje upravi letno poročilo o
delu arbitraže, predlaga upravi razrešitev arbitra, predlaga
generalnemu direktorju sprejem sklepa iz 16. člena tega pravilnika ter odloča v primerih, ko to utemeljuje narava in
vsebina zadeve, ki se nanaša na nemoteno delovanje
arbitraže.
Odločitev predsedstva arbitraže je veljavna, če je zanjo
glasovala večina vseh članov.
Če predsedstvo arbitraže odloča o pravnem položaju
posameznega člana predsedstva, lahko ta v razpravi sodeluje, nima pa pravice glasovanja.
14. člen
Tajnik arbitraže
Tajnika arbitraže imenuje generalni direktor Zavarovalnice Triglav, d.d., (v nadaljevanju: generalni direktor) izmed
delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d., ki imajo opravljeno
pravno fakulteto in pravniški državni izpit.
Tajnik arbitraže vodi poslovanje, organizira delo, ki je
potrebno za delovanje arbitraže, pomaga in strokovno sodeluje s predsednikom arbitraže in arbitražnimi senati, odloča o
pristojnosti arbitraže v primerih iz 31. člena tega pravilnika,
se udeležuje obravnav in opravlja druga opravila, določena s
tem pravilnikom.
Tajnik arbitraže lahko prisostvuje sejam arbitražnih senatov, na katerih se senat posvetuje in glasuje o izdaji arbitražne odločbe.
15. člen
Arbitražni senati
Arbitražne senate sestavljajo predsednik senata in dva
člana.
Posamezni arbitražni senat se oblikuje tako, da arbitra
za predsednika senata s stalne liste arbitrov imenuje predsednik arbitraže, arbitra za člana senata pa stranke, in sicer
vsaka svojega.
Arbitražni senati vodijo postopke odločanja, odločajo o
ugovorih pristojnosti, o utemeljenosti zahtevkov, izdajajo
arbitražne odločbe in sklepe ter opravljajo druga opravila,
določena s tem pravilnikom.
16. člen
Nagrada in povračilo stroškov
Za sodelovanje pri delu arbitraže imajo predsednik arbitraže, njegov namestnik, člani predsedstva arbitraže in člani arbitražnih senatov pravico do nagrade in povračila stroškov.
Višina nagrade in stroškov ter merila za njihov obračun
se določijo s posebnim sklepom, ki ga sprejme generalni
direktor na predlog predsedstva arbitraže.

III. POSTOPEK ODLOČANJA
1. Načela postopka
17. člen
Načelo dispozitivnosti
Arbitraža odloča v mejah postavljenih zahtevkov.
Stranke prosto razpolagajo z zahtevki, ki so jih postavile v postopku.
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18. člen
Načelo kontradiktornosti
Vsaki stranki mora biti dana možnost, da se izjavi o
zahtevkih in navedbah nasprotne stranke.
Pisanja se strankam vročajo praviloma po pošti na njihov naslov s priporočenim pismom, pri čemer pa se jim
vabila na ustno obravnavo ter pisni odpravki arbitražnih
odločb in sklepov vročajo s priporočenim pismom s povratnico.
19. člen
Načelo ustnosti in neposrednosti
O zahtevku se odloči na podlagi ustnega in neposrednega obravnavanja.
20. člen
Načelo materialne resnice
Sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka, se ugotavljajo popolnoma in po resnici.
Arbitraža sme izvesti tudi dokaze, ki jih stranke niso
predlagale, če so ti dokazi pomembni za odločitev.
21. člen
Načelo proste presoje dokazov
Katera dejstva je šteti za dokazana, odloči arbitraža po
svojem prepričanju na podlagi vestne in skrbne presoje dokazov.
22. člen
Načelo prepovedi zlorabe pravic
Stranke so dolžne pred arbitražo govoriti resnico in
pošteno uporabljati pravice, ki jih imajo stranke v postopku.
23. člen
Načelo vrnitve v prejšnje stanje
Če stranka zamudi ustno obravnavo ali rok za kakšno
procesno dejanje in zaradi tega izgubi pravico opraviti to
dejanje, ji arbitraža na njen predlog, ki ga mora vložiti najkasneje v tridesetih dneh od dneva zamude, dovoli opravo tega
dejanja pozneje, če spozna, da je stranka zamudila ustno
obravnavo ali rok iz opravičenega razloga.
Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanje zaradi zamude
roka, mora predlagatelj obenem, ko vloži predlog, opraviti
tudi zamujeno dejanje.
Pri zamudi roka za imenovanje arbitrov vrnitev v prejšnje stanje ni dovoljena.
24. člen
Načelo javnosti
Obravnavanje pred arbitražo je javno, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.
25. člen
Načelo ustne in pisne oblike
Procesna dejanja opravljajo stranke izven obravnave
praviloma pisno, na obravnavi pa ustno.
26. člen
Načelo hitrosti in ekonomičnosti postopka
Arbitraža opravi postopek čim hitreje in brez zavlačevanja ter s čim manjšimi stroški.
V postopku odločanja pred arbitražo ni mirovanja postopka.
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2. Potek postopka
27. člen
Začetek postopka in vsebina tožbe
Postopek odločanja se začne s tožbo.
Tožba mora obsegati imena in naslove strank in njihovih morebitnih pooblaščencev, določen zahtevek glede glavne stvari in stranskih terjatev, dejstva, na katera tožeča stranka opira zahtevek, dokaze, s katerimi se ta dejstva ugotavljajo
in navedbo, da je bila dogovorjena pristojnost arbitraže.
Skupaj s tožbo oziroma v osmih dneh po pozivu tajnika
arbitraže je tožeča stranka dolžna imenovati arbitra za člana
arbitražnega senata, če ga ni imenovala že prej.
Tožbo je potrebno arbitraži dostaviti v potrebnem številu izvodov, in sicer za arbitražo, toženo stranko in vsakega
arbitra.
28. člen
Odgovor na tožbo
Tajnik arbitraže pošlje tožbo toženi stranki in jo pozove, da v petnajstih dneh nanjo odgovori.
Rok v prvem odstavku tega člena lahko tajnik arbitraže
na predlog tožene stranke iz upravičenih razlogov podaljša.
Skupaj z odgovorom na tožbo oziroma v roku, ki je
zanj določen, je tožena stranka dolžna imenovati arbitra za
člana arbitražnega senata, če ga ni imenovala že prej.
Če tožena stranka na tožbo ne odgovori ali udeležbo v
postopku zavrne, se postopek nadaljuje po določbah tega
pravilnika.
29. člen
Pasivnost strank glede imenovanja arbitrov
Če se stranke ne ravnajo po določilu tretjega odstavka
27. in tretjega odstavka 28. člena, imenuje arbitra za člana
arbitražnega senata predsednik arbitraže.
30. člen
Ugovor pristojnosti
Tožena stranka lahko ugovarja pristojnosti arbitraže za
odločanje iz razlogov neobstoja ali neveljavnosti arbitražnega dogovora in neobstoja spora iz 5. člena tega pravilnika.
Ugovor pristojnosti lahko tožena stranka poda najkasneje v odgovoru na tožbo oziroma na prvi ustni obravnavi,
preden se spusti v obravnavanje glavne stvari, če na tožbo ni
odgovorila.
O ugovoru pristojnosti odloča arbitražni senat na ustni
obravnavi, predno preide na obravnavanje glavne stvari, s
posebnim sklepom ali pa odločitev vključi v odločbo.
31. člen
Tožba s predlogom za sklenitev arbitražnega dogovora
Tožeča stranka se lahko še pred sklenitvijo arbitražnega
dogovora s tožbo neposredno obrne na arbitražo skupaj s
predlogom toženi stranki za sklenitev arbitražnega dogovora.
V primeru iz prejšnjega odstavka se arbitražni dogovor
sklene na posebnem obrazcu, ki ga sestavi arbitraža.
Če tožena stranka ne podpiše obrazca arbitražnega dogovora oziroma ne soglaša s predlogom za sklenitev arbitražnega dogovora v roku, ki je določen za odgovor na
tožbo, in dodatnem roku osmih dni po pozivu tajnika arbitraže, tajnik arbitraže z dokončnim sklepom ugotovi, da arbitraža ni pristojna za odločanje.
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32. člen
Sprememba tožbe
Tožeča stranka lahko do konca ustne obravnave tožbo
spremeni, če tako spremenjena ostaja v mejah arbitražnega
dogovora.
Arbitražni senat ne dovoli spremembe tožbe, če oceni,
da bi se zaradi spremembe postopek preveč zavlekel, ali če
so za to podani drugi utemeljeni razlogi.
33. člen
Obvestilo o imenovanju arbitrov
Pred razpisom ustne obravnave tajnik arbitraže obvesti
stranke in arbitre o sestavi arbitražnega senata.
34. člen
Izločitev arbitrov
Imenovani arbiter se je dolžan izločiti, stranke pa izločitev arbitra lahko zahtevajo, v primerih in pod pogoji, ki so
določeni z zakonom o pravdnem postopku, pri čemer je
izločitveni razlog zaposlenosti pri stranki za arbitra izmed
delavcev Zavarovalnice Triglav, d.d., podan samo v primeru, če je zaposlen v organizacijski enoti Zavarovalnice Triglav, d.d., na katero se spor nanaša.
Zahtevo za izločitev arbitra mora stranka vložiti v petnajstih dneh od dneva, ko je prejela obvestilo o imenovanju
arbitrov, oziroma od dneva, ko je zvedela za razlog za izločitev, če je zanj zvedela kasneje.
O zahtevi za izločitev arbitra obvesti tajnik arbitraže
stranke in arbitra, ki naj se izloči, in jih pozove, naj se v
osmih dneh o izločitvi izjavijo.
Če se stranke in arbiter, ki naj se izloči, z izločitvijo ne
strinjajo, ali se o zahtevi za izločitev v roku iz prejšnjega
odstavka ne izjavijo, odloči o izločitvi predsednik arbitraže z
dokončnim sklepom.
Stranka, ki je imenovala arbitra, ki je izločen, mora
imenovati novega arbitra v osmih dneh, drugače ga imenuje
predsednik arbitraže.
35. člen
Zamenjava arbitrov
Če arbiter zaradi zadržanosti, ki traja več kot dva meseca, ne more sodelovati v postopku, ali mu sodelovanje preprečujejo pravni in dejanski razlogi, je stranka, ki ga je
imenovala, dolžna v osmih dneh imenovati novega arbitra,
drugače ga imenuje predsednik arbitraže.
36. člen
Razpis ustne obravnave
Ustno obravnavo razpiše predsednik arbitražnega senata, in sicer tako, da ostane strankam zadosti časa za pripravo,
vendar najmanj osem dni od prejema vabila.
Pasivnost tožene stranke, ki na tožbo v določenem roku
ne odgovori, ne predstavlja ovire za razpis ustne obravnave.
Na ustno obravnavo se poleg strank povabijo tudi predlagane priče in izvedenci, če je to smotrno. V vabilu pa se
stranke opozori, da lahko pripeljejo na ustno obravnavo tudi
druge priče in izvedence, ki na ustno obravnavo niso bili
vabljeni.
37. člen
Pogoji za ustno obravnavo
Neopravičen izostanek tožeče ali tožene stranke ne predstavlja ovire za opravo ustne obravnave.
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38. člen
Potek ustne obravnave
Ustna obravnava se opravi praviloma na sedežu arbitraže.
Začne se s podajanjem tožbe in odgovora nanjo.
Predno arbitražni senat preide na obravnavanje glavne
stvari, vedno preizkusi svojo pristojnost za odločanje.
Vsebino in vodenje dokaznega postopka določi arbitražni senat, pri čemer pa se lahko posamezni dokazi izvedejo pred predsednikom arbitražnega senata ali pred članom
arbitražnega senata le ob soglasju strank.
O ustni obravnavi se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
vsi člani arbitražnega senata, zapisnikar in stranke.
39. člen
Ponovitev ustne obravnave ob spremembi senata
Če se spremeni sestava arbitražnega senata, se mora
ustna obravnava vedno začeti znova.
Arbitražni senat lahko potem, ko so se stranke o tem
izjavile, odloči, da se posamezna procesna dejanja ne opravijo znova, temveč da se preberejo samo zapisniki o njihovi
izvedbi.
40. člen
Domneva o umiku tožbe
Če na prvo ali kasnejšo ustno obravnavo ne pride nobena pravilno vabljena stranka, se ustna obravnava preloži. Če
pa tudi na novo ustno obravnavo ne pride nobena pravilno
vabljena stranka, se šteje, da je tožeča stranka tožbo umaknila.
41. člen
Zaključitev ustne obravnave
Ustna obravnava se zaključi, ko arbitražni senat misli,
da je zadeva obravnavana tako, da se lahko sprejme in izda
arbitražna odločba.
Arbitražni senat lahko sklene, da ustno obravnavo zaključi tudi tedaj, če je potrebno priskrbeti še kakšne spise, v
katerih so dokazi, ki so potrebni za odločitev, in se stranke
obravnavanju teh dokazov odpovedo.
42. člen
Posvetovanje in glasovanje
Po končani ustni obravnavi sprejema arbitražni senat
odločitev o zahtevku na nejavni seji z večino glasov.
Med posvetovanjem in glasovanjem pa arbitražni senat
lahko tudi sklene, da se končana ustna obravnava zaradi
dopolnitve dokaznega postopka ali razjasnitve pomembnejših vprašanj začne znova.
43. člen
Arbitražna odločba
Odločitev o utemeljenosti zahtevka sprejme in izda arbitražni senat v obliki odločbe.
V primerih in pod pogoji, ki so določeni z zakonom o
pravdnem postopku, lahko arbitražni senat izda tudi delno
odločbo, vmesno odločbo, odločbo na podlagi pripoznave,
odločbo na podlagi odpovedi in dopolnilno odločbo, ne more pa izdati odločbe zaradi izostanka.
Arbitražna odločba se izda v pisni obliki in ima uvod,
izrek, obrazložitev ter pravni pouk. Obrazložitev ni potrebna, če se stranke tako dogovorijo.
Izvirnik arbitražne odločbe in vse prepise podpišejo vsi
člani arbitražnega senata. Če na arbitražni odločbi manjka
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podpis enega arbitra, morajo biti razlogi za to razvidni iz
arbitražne odločbe.
44. člen
Učinek arbitražne odločbe
Arbitražna odločba postane pravnomočna z vročitvijo
strankam, izvršljiva pa po preteku petnajstdnevnega paricijskega roka.
Potrdilo o pravnomočnosti oziroma izvršljivosti izda na
zahtevo strank tajnik arbitraže.
45. člen
Poravnava in njen učinek
Če se stranke poravnajo pred arbitražnim senatom in se
poravnava vpiše v zapisnik, ki ga podpišejo stranke in vsi
člani arbitražnega senata, ima takšna poravnava učinek arbitražne odločbe.
Arbitražni senat lahko odkloni vpis poravnave v zapisnik, če oceni, da je poravnava v nasprotju s prisilnimi
predpisi ali moralo.
Poravnava postane pravnomočna z dnem podpisa zapisnika, v katerem je vpisana, izvršljiva pa po preteku v poravnavi določenega paricijskega roka.
Strankam se na njihovo zahtevo izda overjen prepis
zapisnika, v katerem je poravnava vpisana.
46. člen
Arbitražni sklepi
Odločitve o procesnih vprašanjih in o stroških postopka, če ti niso zajeti v arbitražni odločbi, se sprejemajo v
obliki sklepov.
Na ustni obravnavi sprejema sklepe iz prejšnjega odstavka praviloma arbitražni senat, izven nje pa predsednik
arbitražnega senata.
Sklepi o stroških, sklepi, ki imajo za posledico končanje arbitražnega postopka, in drugi arbitražni sklepi, za katere to zahteva vodstvo arbitražnega postopka, se izdajo v
pisni obliki in se vročijo strankam.
Arbitražni sklepi se obrazložijo, če se z njimi zavrača
predlog stranke ali če se z njimi odloča o predlogih strank, ki
si med seboj nasprotujejo. Obrazložitev ni potrebna, če se
stranke tako dogovorijo.
3. Stroški postopka
47. člen
Obseg stroškov postopka
Stroški arbitražnega postopka so izdatki, ki nastanejo
med postopkom ali zaradi postopka.
Izdatke iz prejšnjega odstavka predstavljajo zlasti stroški strank in njihovih pooblaščencev, nagrade odvetnikom,
nagrade in stroški izvedencev ter tolmačev, ne predstavljajo
pa jih stroški prič, nagrade in stroški arbitrov ter administrativni stroški arbitraže, ki se krijejo iz sredstev arbitraže.
48. člen
Predujem za stroške dokazovanja
Kadar predlaga stranka izvedbo dokaza, mora po nalogu arbitražnega senata založiti znesek, potreben za stroške,
ki bodo nastali z izvedbo dokaza.
Arbitražni senat opusti izvedbo dokaza, če znesek, ki je
potreben za stroške, ni založen v roku, ki ga je določil.
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Če arbitražni senat sam, brez predloga strank, odredi
izvedbo dokaza, se stroški za njegovo izvedbo založijo iz
sredstev arbitraže.
49. člen
Potrebni stroški postopka
Pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo strankam, se ob skrbni presoji upoštevajo samo tisti stroški, ki so
bili potrebni za vodenje in končanje arbitražnega postopka.
50. člen
Načelo uspeha strank v postopku
Stranka, ki v arbitražnem postopku v celoti ne uspe,
mora nasprotni stranki povrniti vse njene stroške postopka.
Če stranka deloma uspe, nosi sorazmerni delež stroškov
postopka.
51. člen
Ločeni stroški postopka
Ne glede na izid arbitražnega postopka mora stranka
povrniti nasprotni stranki stroške postopka, ki jih je povzročila po svoji krivdi ali po naključju, ki se ji je primerilo.
52. člen
Stroški postopka ob poravnavi
Če se arbitražni postopek konča s poravnavo, trpi vsaka
stranka svoje stroške, razen če se stranke v poravnavi ne
dogovorijo drugače.

IV. POSREDOVALNI POSTOPEK
53. člen
Predlog za posredovanje
Na predlog strank se lahko pri arbitraži v okviru njene
pristojnosti, ne glede na obstoj arbitražnega dogovora, izpelje posredovalni postopek.
Predlog za posredovanje pošlje tajnik arbitraže nasprotni stranki in jo pozove, da se v petnajstih dneh o njem izjavi.
Če nasprotna stranka nasprotuje posredovalnemu postopku ali se v roku iz prejšnjega odstavka o njem ne izjavi,
se šteje, da posredovalni postopek ni uspel.
54. člen
Imenovanje in naloga posrednika
Če se nasprotna stranka s predlogom posredovanja strinja, imenuje predsednik arbitraže primerno osebo za posrednika, in sicer izmed arbitrov, določenih za predsednike arbitražnih senatov.
Naloga posrednika je, da po proučitvi navedb, predlogov strank ter drugih okoliščin primera sestavi in posreduje
strankam pisni predlog poravnave.
55. člen
Značaj posredovalnega postopka
Stranke lahko vsak čas enostransko odklonijo nadaljnje
sodelovanje v posredovalnem postopku.
56. člen
Poravnava in njen učinek
Če se stranki ne uspeta poravnati v tridesetih dneh od
prejema pisnega predloga poravnave, se šteje, da posredovalni postopek ni uspel.
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Če stranke poravnavo sprejmejo, se njena vsebina vpiše
v zapisnik, ki ga podpišejo stranke in posrednik.
Poravnava iz prejšnjega odstavka ima učinek izvensodne poravnave.
Če stranke želijo, da ima poravnava iz posredovalnega
postopka učinek arbitražne odločbe, morajo predložiti veljaven arbitražni dogovor, imenovati arbitra za člana arbitražnega senata in poravnavo ponoviti pred arbitražnim senatom, ki se v ta namen sestavi. V tem primeru imenuje
predsednik arbitraže posrednika za predsednika arbitražnega
senata.
57. člen
Obvestilo o neuspelem posredovanju
O tem, da posredovalni postopek ni uspel, obvesti stranke posrednik ali tajnik arbitraže.
58. člen
Neodvisnost posredovalnega postopka
Izjave strank v neuspelem posredovalnem postopku nimajo nobenega učinka za morebitni arbitražni postopek o isti
stvari.
Posrednik ne more biti imenovan v arbitražni senat,
razen v primeru iz četrtega odstavka 55. člena tega pravilnika, in ne more biti priča v morebitnem arbitražnem postopku
o isti stvari.
59. člen
Stroški posredovalnega postopka
Če se stranke ne dogovorijo drugače, krije vsaka polovico stroškov posredovalnega postopka.
Glede obsega stroškov posredovalnega postopka se smiselno uporabljajo določila 47. člena tega pravilnika.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Obveznost dajanja podatkov in obvestil
Strokovne službe Zavarovalnice Triglav, d.d., so dolžne dajati arbitraži podatke in druga obvestila, ki so pomembna za postopek pred arbitražo.
61. člen
Kolizijska pravila
Ta pravilnik se uporablja za vse arbitražne postopke, v
katerih je bila tožba vložena po njegovi uveljavitvi, razen če
katera od strank izrecno zahteva, naj se za postopek uporabljajo pravila, ki so veljala v času sklenitve arbitražnega dogovora.
Za arbitražne postopke, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se ta pravilnik lahko uporablja, če se
stranke o tem izrecno dogovorijo.
62. člen
Začetek veljavnosti
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati
pravilnik o arbitraži v Zavarovalni skupnosti Triglav (Uradni
list SRS, št. 35/82, spremembe in dopolnitve št. 9/85 in
14/86).
Predsednik Uprave
Zavarovalnice Triglav, d.d.
Nada Klemenčič l. r.

Št. 31 – 30. V. 1997

1745.
Na podlagi 9., 10. in 12. člena pravilnika o arbitraži pri
Zavarovalnici Triglav, d. d., je Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d., na seji dne 28. 4. 1997 sprejela
STALNO LISTO
arbitrov pred arbitražo pri Zavarovalnici Triglav, d.d.
I. Predsednik in namestnik arbitraže
– dr. Peter GRILC, dipl. iur., Ljubljana – predsednik
arbitraže
– dr. Marko PAVLIHA, dipl. iur., Ljubljana – namestnik predsednika arbitraže
II. Predsedniki arbitražnih senatov
dr. Peter GRILC, dipl. iur., Ljubljana
dr. Marko PAVLIHA, dipl. iur., Ljubljana
dr. Mirko ILEŠIČ, dipl. iur., Ljubljana
Dagmar KOMAR JADEK, dipl. iur., Ljubljana
Slavko RUPEL, dipl. iur., Ljubljana
Janez SREBOT, dipl. iur., Ljubljana
Jolanka KUHAR, dipl. iur., Ljubljana
Albert MISLEJ, dipl. iur., Ljubljana
dr. Miha JUHART, dipl. iur., Ljubljana
Marjan MIR, dipl. iur., Ljubljana
Alojz MAROLT, dipl. iur., Kranj
mag. Igor STRNAD, dipl. iur., Maribor
Savo ŠIFRER, dipl. iur., Ljubljana
Ana POGAČNIK KOMAR, dipl. iur., Ljubljana
III. Arbitri izmed občanov
Majda PREKRSZKY, višji uprav. del., Divača
Jože MAVRIČ, ing. organ. dela, Podgrad
Franc AMON, dipl. iur., Trbovlje
Marinka PAVLIČ, dipl. iur., Trbovlje
Ivan LUBŠINA, dipl. iur., Artiče
Tone PODGORŠEK, dipl. iur., Brestanica
Cveta MATJAŠIČ, dipl. iur., Novo mesto
Franci KUHAR, dipl. iur., Novo mesto
Jelka OROŽIM-KOPŠE, dipl. iur., Maribor
Vera HLEDE, dipl. iur., Nova Gorica
Jure KOS, dipl. iur., Ljubljana
Tone SELIŠKAR, dipl. iur., Ljubljana
Marko SCHAUP, dipl. iur., Ljubljana
Ivan ABRAM, dipl. iur., Koper
Boris ŠTEFANEC, dipl. iur., Murska Sobota
Igor VINČEC, dipl. iur., Lendava
Drago BRODNIK, dipl. iur., Ravne na Koroškem
Rudi KREBL, dipl. iur., Mislinja
Ludvik RAČIČ, dipl. iur., Celje
Franc DRAŽUMERIČ, dipl. iur., Kranj
Tone MRAK, soc. del., Škofja Loka
III. Arbitri izmed delavcev ZT, d.d.
Rosana MAGAJNA BIZJAK, dipl. oec., Območna enota Postojna
Bojan POŽAR, ing. strojništva, Območna enota Postojna
Viktor KOS, višji uprav. del., Območna enota Trbovlje
Božena FORTE, oec., Območna enota Trbovlje
Mojca PLANINC - ROBEK, dipl. iur., Območna enota
Krško
Zoran NIKOLIČ, dipl. iur., Območna enota Krško
Mateja DERLINK, dipl. iur., Območna enota Novo
mesto
Tatjana STERDIN, dipl. iur., Poslovna enota Maribor
Martin GRŽELJ, ing. org. dela, Območna enota Nova
Gorica
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Mojca VIŽINTIN, višji upr. del., Območna enota Nova
Gorica
Matej GRM, dipl. iur., Območna enota Ljubljana
Vlasta MOVERN, dipl. iur., Območna enota Ljubljana
Andrej ŠPORN, dipl. iur., Območna enota Ljubljana
Valči LEBAN, dipl. iur., Poslovna enota Koper
Oskar ŠOOŠ, dipl. iur., Območna enota Murska Sobota
Milan REGVAT, dipl. iur., Območna enota Murska
Sobota
Jože BOŽIČ, pravnik, Poslovna enota Koroška
Alojz LINDNER, dipl. iur., Območna enota Celje
Anton PAVŠER, elektrotehnik, Območna enota Celje
Lucija PRETNAR, dipl. iur., Območna enota Kranj
Nuša ROZMAN, dipl. iur., Območna enota Kranj
Alojz PODLOGAR, dipl. iur., Centrala
Milan KONČAREVIČ, višji uprav. del., Centrala
Mihael FERLAN, dipl. ing. gradb., Centrala
Martin VAHEN, oec., Centrala
Matjaž ŽUPEC, oec., Centrala
Boštjan ROŠKER, dipl. iur., Centrala
Margita SELAN - VOGLAR, dipl. iur., Centrala
Aleš ZUPAN, dipl. ing. kmet., Centrala
Stojan BUDIN, dipl. iur., Centrala
Mihael POLJANEC, višji uprav. del., Centrala
Djon BERIŠAJ, dipl. ing. tekstil. teh., Centrala
Leopold VRABIČ, dipl. oec., Centrala
Predsednik Uprave
Zavarovalnice Triglav, d.d.
Nada Klemenčič l. r.

1746.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Prehrana
ki so ga napisali:
Marija Gliha, Marija Kodela, Milena Suwa-Stanojevič
Učbenik Prehrana se potrdi za:
2., 3. in 4. letnik za predmet Hrana in pijače v programu
Gostinski tehnik;
2. in 3. letnik za predmet Hrana in pijače v programu
Gostinska dela;
1. in 2. letnik za predmet Prehrana z mikrobiolologijo
živil v programu Živilec;
3. letnik za predmet Prehrana v programu Živilski tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik so recenzirali prof. dr. Jasna Steklar, Irena
Štrumbelj-Drusany in Božena Taurer; ilustrirala Ksenija Konvalinka; lektorirala pa Vasiljka Šuklje.
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V letu 1997 založila in izdala DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Št. 612-78/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1747.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Prehrana – delovni zvezek
ki so ga napisali:
Marija Glina, Marija Kodela, Milena Suwa-Stanojevič
Delovni zvezek Prehrana se potrdi za:
2., 3. in 4. letnik, predmet Hrana in pijače, program
Gostinski tehnik;
2. in 3. letnik, predmet Hrana in pijače, program Gostinska dela;
1. in 2. letnik predmet Prehrana z mikrobiologijo živil,
program Živilec;
3. letnik, predmet Prehrana, program Živilski tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirali Irena Štrumbelj-Drusany, Božena Taurer; ilustrirala Ksenija Konvalinka; lektorirala pa Vasiljka Šuklje.
V letu 1997 založila in izdala DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Št. 612-79/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1748.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
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SKLEP
o potrditvi učbenika:
Splošna živinoreja
ki ga je napisala:
Nevenka Zabavnik-Cmok
Učbenik Splošna živinoreja se potrdi za:
1. letnik, predmet Živinoreja, program Kmetovalec;
2. letnik, predmet Živinoreja, program Kmetijski tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik so recenzirali dr. Jože Osterc, dr. Franc Ločniškar, Lidija Kokol; ilustrirala sta Nevenka Zabavnik-Cmok,
Nedžad Žujo; lektoriral pa Samo Koler.
V letu 1997 založila in izdala DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Št. 612-80/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Digitalni sistemi
ki ga je napisal:
Cveto Štandeker
Učbenik Digitalni sistemi se potrdi za:
2. letnik, predmet Digitalni sistemi in krmilja, program
Elektrikar;
3. letnik, predmet Digitalni sistemi in krmilja, program
Elektrotehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirala prof. dr. Ljubo Pipan, Marjan
Kuzma; lektorirala pa Klementina Podvršnik.
V letu 1997 založila in izdala Tehniška založba Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Št. 612-82/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.

1749.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel

dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika:
Tehnologija knjigoveške dodelave

1751.

ki ga je napisal:
Leopold Scheicher

Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel

Učbenik Tehnologija knjigoveške dodelave se potrdi
za:
2. in 3. letnik, predmet Tehnologija, program Grafičar;
3. in 4. letnik, predmet Tehnologija, program Grafični
tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirala Andrej Lešnjak, Stane Sušina;
lektorirala pa Mojca Vivod-Zor.
V letu 1997 založila in izdala Tehniška založba Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Št. 612-81/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika:
Krmilja – zbirka nalog
ki sta ga napisala:
Maja Azarov-Domanjko in Miran Zevnik
Zbirka nalog Krmilja se potrdi za:
3. letnik, predmet Digitalni sistemi in krmilja, program
Elektrikar;
4. letnik, predmet Digitalni sistemi in krmilja, program
Elektrotehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Zbirko nalog sta recenzirala dr. Jurij Čretnik, Cveto
Štandeker; ilustrirala sta avtorja; lektorirala pa Mojca Marn.
V letu 1997 založila in izdala Tehniška založba Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
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Št. 612-83/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
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čbenik Kleklanje 2 se potrdi za:
2. letnik, predmet Tehnika čipkanja, program Čipkarstvo;

dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1752.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel

Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirali prof. dr. Janez Bogataj, Tonica
Prelovec; ilustrirala Irma Sedej, lektorirala pa Lidija Klaindienst.
V letu 1997 založila in izdala CO LIBRI, Prešernova c.
5, 1000 Ljubljana.
Št. 612-85/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

SKLEP
o potrditvi učbenika:
Naravoslovje s poznavanjem blaga
ki ga je napisala:
Maja Jug-Hartman
Učbenik Naravoslovje s poznavanjem blaga se potrdi
za:
2. in 3. letnik, predmet Naravoslovje s poznavanjem
blaga, program Trgovec, Aranžerski tehnik in Poslovni tajnik;
2., 3. in 4. letnik, predmet Naravoslovje s poznavanjem
blaga, program Ekonomsko komercialni tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirali dr. Vojko Musil, Jožica Metelko-Zupančič; lektorirala pa Ljubica Črnivec.
V letu 1997 založila in izdala DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Št. 612-84/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1753.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Kleklanje 2
ki so ga napisali:
Metka Tratnik, Marinka Rupnik, Katarina Poljanec,
Irma Sedej

1754.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Materiali v elektrotehniki
ki ga je napisal:
Mišo Palandačič
Učbenik Materiali v elektrotehniki se potrdi za:
1. letnik, predmet Tehnologija, program Elektrikar;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirala mag. Gerhard Angeleitner, Ivana Pavlin; lektorirala pa Duša Fischinger.
V letu 1997 založila in izdala CO LIBRI, Prešernova c.
5, 1000 Ljubljana.
Št. 612-86/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1755.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
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SKLEP
o potrditvi učbenika:
Estetika oblačenja
ki ga je napisala:
Mateja Kraševec-Pogorelčnik
Učbenik Estetika oblačenja se potrdi za:
3. letnik, predmet Estetika oblačenja, program Tekstilec;
3. letnik, predmet Estetika oblačenja, program Tekstilni
tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirala dr. Milan Butina, Edit Petkovič; ilustrirala Mateja Kraševec-Pogorelčnik, Milan Todić;
lektorirala pa Klara Pavšar-Stropnik.
V letu 1997 založil in izdal STUDIO REBERNIK,
d.o.o., Efenkova 61, 3320 Velenje.
Št. 612-87/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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1757.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Gospodarsko poslovanje
ki ga je napisal:
Vekoslav Potočnik
Učbenik Gospodarsko poslovanje se potrdi za:
1. letnik, predmet Gospodarsko poslovanje, program
Trgovec;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirali dr. Metka Tekavčič in Sonja
Florjančič; lektorirala pa Majda Zavašnik.
V letu 1996 založila in izdala Mohorjeva družba, Poljanska 97, 1000 Ljubljana.
Št. 612-89/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1756.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi zbirke nalog:
Zbirka vaj iz statistike
ki sta ga napisala:
Marika Šadl in Monika Terseglav-Klemenc
Zbirka nalog Zbirka vaj iz statistike se potrdi za:
4. letnik, predmet Poslovna matematika s statistiko,
program Podjetniško poslovanje;
4. letnik, predmet Gospodarsko poslovanje in statistika,
program Upravni tehnik;
4. letnik, predmet statistika, program Ekonomsko komercialni tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik so recenzirali Andrej Blejec, prof. dr. Katarina
Košmelj, Milena Fundak; lektorirala pa Ivanka Zobec.
V letu 1996 založilo in izdalo Statistično društvo Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Št. 612-88/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1758.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Električne instalacije
ki ga je napisal:
Ivan Ravnikar
Učbenik Električne instalacije se potrdi za:
2. in 3. letnik, predmet Električne instalacije, program
Elektrikar;
2., 3. in 4. letnik, predmet Električne instalacije, program Elektrikar;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirala mag. Milivoj Kotnik in Alojz
Razpet; lektorirala pa Darja Poglajen.
V letu 1997 založila in izdala Tehniška založba Slovenije, Lepi pot 6, 1000 Ljubljana.
Št. 612-90/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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1759.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Strežba
ki sta ga napisala:
Janez Frelih in Alfred Polak
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Učbenik so recenzirali dr. Boris Pregrad, Dragomera
Jeraj, Cvetka Žumer in Cveto Štandeker; lektorirala pa Milena Furek.
V letu 1997 Založništvo MAGO, Zidanškova 5, Pragersko.
Št. 612-92/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

Učbenik Strežba se potrdi za:
1., 2. in 3. letnik, predmet Strežba, program Gostinska
dela;
1., 2. in 3. letnik, predmet Praktični pouk strežbe, program Gostinski tehnik;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik so recenzirali Miran Čurin, Jožef Kamenšek,
Marija Eržen; ilustratorja Darko Simeršek in Nedžad Žujo;
lektorirala pa Sonja Rižner.
V letu 1997 založila in izdala DZS, Mestni trg 26, 1000
Ljubljana.
Št. 612-91/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.
dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje

1960.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Naravoslovje in poznavanje blaga III
ki ga je napisala:
Marjetka Godec
Učbenik Naravoslovje in poznavanje blaga III se potrdi

1761.
Na podlagi 26. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) je
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na svoji 7. seji, dne 10. 4. 1997, sprejel
SKLEP
o potrditvi učbenika:
Poslovna informatika
Urejevalnik besedil word for windows 6.0
ki sta ga napisali:
Helena Holy Klančar in Silva Pralica
Učbenik Poslovna informatika Urejevalnik besedil word
for windows 6.0 se potrdi za:
2. letnik, predmet Poslovna informatika, program Trgovec;
2. letnik, predmet Poslovna informatika, program Podjetniško poslovanje;
1. in 2. letnik, predmet Strojepisje in obdelava besedil,
program Upravni tehnik;
2. letnik, predmet Računalništvo in informatika, program Ekonomskokomercialni tehnik;
2. letnik, predmet Računalništvo in informatika, program Ekonomska gimnazija;
Potrdi se za dobo 5 let.
Učbenik sta recenzirala dr. Miha Brejc in mag. Saška
Grušovnik; lektorirala pa Zdenka Stergelj
V letu 1996 založila in izdala Pasadena d.o.o.,Celovška
43, 1000 Ljubljana.
Št. 612-93/97
Ljubljana, dne 10. aprila 1997.

za:
3. letnik, predmet Naravoslovje in poznavanje blaga,
program Trgovec;
4. letnik, predmet kemija s poznavanjem blaga, program Ekonomsko komercialni tehnik
Potrdi se za dobo 5 let.

dr. Zdenko Medveš l. r.
Predsednik
Strokovnega sveta RS
za poklicno in strokovno
izobraževanje
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OBČINE

LJUBLJANA
1762.
Na podlagi 29. in 63. člena zakona o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94 in 68/95 – odločba US) in 26. člena statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95), je
Mestni svet mestne občine Ljubljana na 23. seji dne 6. 3.
1996 sprejel
SKLEP
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture so postale nepremičnine na območju Mestne občine Ljubljana, ki so bile
na dan 17. decembra 1994 javna lastnina oziroma družbena
lastnina v upravljanju mesta, občin ali krajevnih skupnosti in
so pretežno namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti. Na-

vedene so v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
Kot javna infrastruktura na področju kulture se ob istih
pogojih razglaša tudi oprema v nepremičninah iz prvega
odstavka tega člena, ki je namenjena opravljanju kulturnih
dejavnosti.
2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna infrastruktura na področju kulture zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-4/97
Ljubljana, dne 6. marca 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.
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1763.
Na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 45/94 – odločba US RS, 71/95 – odločba US RS,
in 8/96), 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US
RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna
razlaga, 65/95 – odločba US RS, 73/95 – odločba US RS, 9/
96 – odločba US RS, in 14/96 – odločba US RS) in 26. člena
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95 in
33/95) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 26. seji
dne 6. 5. 1997 sprejel
SKLEP
o izločitvi podružnice Cerkno – Lekarne Idrija
iz javnega zavoda Lekarna Ljubljana
1. člen
Podružnica Cerkno – Lekarne Idrija se izloči iz javnega
zavoda Lekarna Ljubljana, Ulica Stare pravde 11, Ljubljana.
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2. člen
S tem sklepom se prenesejo ustanoviteljske pravice do
podružnice Cerkno – Lekarne Idrija na Občino Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati, ko dajo nanj soglasje občine
Brezovica, Dobrova-Horjul-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče in Vodice ter se
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 50-6/97
Ljubljana, dne 6. maja 1997.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana
Dimitrij Kovačič l. r.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE
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4
Sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v
Uradnem listu RS ter na krajevno običajen način.

1764.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in 71/93) ter zadnje alinee
šestega odstavka 37. člena statuta Občine Bled (Uradni list
RS, št. 22/95) je župan Občine Bled sprejel

Št. 023-5/95
Velika Dolina, dne 23. aprila 1997.
Predsednik
Volilne komisije
KS Velika Dolina
Franc Hedl l. r.

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta
za centralno turistično področje Bleda
1. člen
Osnutek novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda se javno razgrne v prostorih avle
Občine Bled. Javna razgrnitev traja 30 dni od 30. 5. do 30. 6.
1997.
2. člen
V času javne razgrnitve lahko podajo občani, organi,
organizacije in skupnosti pisne pripombe k osnutku svetovalcu za prostor župana Občine Bled ali v knjigo pripomb. V
času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava
osnutka. Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
Št. 014-15/97
Bled, dne 26. maja 1997.

CERKNICA
1766.
Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 8. člena statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je
Občinski svet občine Cerknica na 21. redni seji dne 13. 3.
1997 sprejel
ODLOK
o grbu in zastavi Občine Cerknica
1. TEMELJNE DOLOČBE

Župan
Občine Bled
Vinko Golc l. r.

1. člen
Občina Cerknica ima grb in zastavo, ki ju je dovoljeno
uporabljati le v predpisani obliki in v skladu z določili tega
odloka.
Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Cerknica, ki
simbolizirata občino kot lokalno skupnost.

BREŽICE
1765.
Na podlagi prvega odstavka 109. člena in prvega odstavka 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter določil odloka o volitvah
v svete krajevnih skupnosti v Občini Brežice, je Volilna
komisija Krajevne skupnosti Velika Dolina na seji dne 23. 4.
1997 sprejela
SKLEP
o razpisu nadomestnih volitev za člana sveta KS Velika
Dolina iz 4. volilne enote
1
Razpišejo se nadomestne volitve za člana sveta KS
Velika Dolina iz 4. volilne enote.
2
Glasovanje za nadomestne volitve za člana sveta KS
Velika Dolina iz 4. volilne enote, bo v nedeljo 29. 6. 1997.
3
Kot dan s katerim prično teči roki za izvedbo volilnih
opravil se določi sreda 23. 4. 1997.

2. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so sestavni del tega odloka.
3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grb in zastava Občine Cerknica se lahko uporablja
samo v obliki in primerih, ki jih določa ta odlok. Izjemoma
je mogoče uporabljati grb enobarvno, kadar to narekuje način izdelave grba oziroma zastave ter uporaba materialov za
izdelavo.
Grb in zastava se morata uporabljati pod pogoji in na
način, ki ne krni ugleda Občine Cerknica.
4. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme
avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model
za označevanje blaga in storitev.
II. GRB OBČINE CERKNICA
5. člen
Grb Občine Cerknica ima na belem polju stilizirano
pokrajino modre in zelene barve. Belo polje je obrobljeno s
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črnim robom. Oblika polja je pokončen pravokotnik, ki je v
spodnjih robovih zaobljen. Iz sredine zaobljenega spodnjega
dela se dve črti zelene barve pravokotno lomita na zunanji
obod in sta obrobljeni s črno barvo. Nad njima vodoravno
seka rob modra črta s črno obrobo, nad njo vodoravno seka
ploskev zelena črta, ki je na sredi polkrožno zaobljena ter
ima v notranjosti polkroga stilizirano drevo v barvi osnovne
podlage. Nad njo se v loku razprostira modra črta s črno
obrobo. Na zgornjem robu pravokotnika je napis Cerknica.
6. člen
Grb občine Cerknica se uporablja:
– v pečatu, žigu občine in kot oznaka na uradnih dokumentih občine,
– na poslopju in v uradnih prostorih občine,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
– na ostalih objektih in infrastrukturi, ki je v lasti občine in če je to potrebno,
– na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali
predstavljajo občino,
– na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki
izdaja oziroma podeljuje občina,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in
uslužbenci občine ter člani občinskega sveta,
– na žigih krajevnih skupnosti s sedežem na območju
občine,
– na registrskih tablicah.
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razen, če se uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih, določenim z zakonom.
III. ZASTAVA OBČINE CERKNICA
11. člen
Zastava Občine Cerknica je svetlo modre barve. V sredini spodnje tretjine zastave je grb iz katerega se stilizirano
znamenje nadaljuje z ravnimi črtami modre in zelene barve
po širini zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je
1:2.
12. člen
Zastava občine je stalno izobešena:
– na poslopju na sedežu občine,
– v sejnih sobah občine,
– na drugih mestih v skladu z določili tega odloka.
13. člen
Zastava se uporablja zlasti:
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
– ob uradnih obiskih tujih delegacij,
– ob komemoracijah,
– v drugih primerih, ko občinski svet ali župan ocenita
to za primerno.

7. člen
Politične organizacije, podjetja, zavodi, društva in druge organizacije ter skupnosti v Občini Cerknica, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih
ali prostorih, zlasti pa:
– v njihovi firmi in imenu,
– v njihovem zaščitnem znaku,
– v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih in
delovnih oblekah – uniformah, na tekmovalni in drugi
opremi.

14. člen
Zastava je pravilno izobešena tako, da je pritrjena za
njen prvi rob na vertikalni drog ali sidrno vrv. Morebitni
nagib droga oziroma sidrne vrvi ne sme biti nižji od 45
kotnih stopinj gledano horizontalno.
Zastava je lahko napeta po svojem zgornjem robu horizontalno, zanj pripeta ali tudi položena. Če je napeta, pripeta
ali položena poševno tedaj kot med njenim spodnjim robom
in horizontalo ne sme presegati 45 kotnih stopinj.
Vsi drugi načini izvešanja zastav niso dopustni.

8. člen
Uporaba grba v namene, določene v 6. členu, predpiše
župan, ki tudi dovoljuje uporabo v namene iz 7. člena.
V odločbi o dovoljenju za uporabo iz določil 7. člena se
natančno določi namen in čas uporabe ter pogoji uporabe.
Dovoljenje se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev,
ki so v njem zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali, če
s svojim poslovanjem krni ugled občine.

15. člen
Če je zastava občine izobešena poleg druge zastave,
mora biti gledano od spredaj, na levi strani, razen, kadar je
izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih določenih z zakonom.
Če je zastava občine izobešena skupaj z dvema drugima
zastavama, mora biti v sredini, razen kadar je izobešena
skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih določenih z zakonom.

9. člen
V vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti
priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in
namenom uporabe grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati grafično podlago namena uporabe, ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike in naklado. Vloge in dokumentacija, ki se nanaša na grb Občine Cerknica in njegovo
uporabo se hrani kot trajno arhivsko gradivo.

16. člen
Dovoljenje za uporabo zastave ali njenih oblikovnih
zasnov daje župan po postopku in na način kot je s tem
odlokom določeno za grb Občine Cerknica.

10. člen
Če se grb občine na območju občine uporablja poleg
drugega grba mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali
grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine na območju občine uporablja skupaj z
dvema drugima grboma, mora biti grb občine v sredini,

17. člen
Izobešene zastave morajo biti primernega videza in se
odstranijo najkasneje v 24 urah za tem, ko je prenehal razlog,
zaradi katerega so izobešene.
IV. KAZENSKA DOLOČBA
18. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
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1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo v nasprotju z
njuno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom,
2. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom tako, da krni ugled občine,
3. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo,
4. če izobeša ali postavlja zastavo oziroma grb v nasprotju s tem odlokom,
5. če uporablja grb ali zastavo brez dovoljenje ali v
nasprotju z izdanim dovoljenjem.
Za prekrške, navedene v tem členu, se kaznuje fizična
oseba ali odgovorna oseba pravne osebe z denarno kaznijo
najmanj 5.000 SIT.
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II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 417-012/96-9
Cerknica, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

1768.

19. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska
uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge, na podlagi odločitve župana izdaja dovoljenje in vodi evidenco.
Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna občinska inšpekcija.

Na podlagi druge alinee 26. člena zakona o pokopališki
in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list
SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 22. člena zakona
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94,
45/94, 57/94, 14/95, 63/95 in 73/95) 13., 85. in 98. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96)
je občinski svet na 22. redni seji dne 15. 5. 1997 sprejel

20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po uradni objavi.
21. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost odloka o grbu in zastavi Občine Cerknica, Uradni list SRS, št.
2/82.
Št. 011-2/97-9
Cerknica, dne 13. marca 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

SKLEP
o prenehanju sklepa o določitvi grobarine za najem
grobov na pokopališčih na območju Občine Cerknica
I
1. julija 1997 preneha veljati sklep o določitvi grobarine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine
Cerknica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/96 z
dne 27. 9. 1996.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 403-062/96-9
Cerknica, dne 15. maja 1997.

1767.
Na podlagi 10. in 80. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94,
14/95, 63/95 in 73/95), 22. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 13., 85. in 98. člena statuta
Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in 51/96) je
občinski svet na 22. redni seji dne 15. 5. 1997 sprejel
SKLEP
o prenehanju uredbe o taksi za obremenjevanje okolja
na območju Občine Cerknica in dopolnitve uredbe o
taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine
Cerknica
I
1. julija 1997 preneha veljati uredba o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica, ki je bila
objavljena v Uradnem listu RS, št. 54/96 dne 27. 9. 1996 in
dopolnitev uredbe o taksi za obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica, ki je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 61/96 dne 4. 11. 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica
Janez Štrukelj l. r.

GORNJA RADGONA
1769.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35-1452/75) in 30. člena zakona o referendumu
in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15-561/94 in odločbe Ustavnega sodišča RS, Uradni list RS, št. 13-663/95) in
14. člena statuta Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica je
Svet KS Spodnja Ščavnica na seji dne 8. 5. 1997 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica
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1. člen
Za območje KS Spodnja Ščavnica se razpisuje referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka v denarju.
2. člen
S samoprispevkom se bo sofinanciralo na območju KS
Spodnja Ščavnica:
– asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest,
– izgradnja avtobusnih čakalnic,
– vzdrževanje Doma občanov,
– sofinanciranje nabave novega gasilskega avtomobila
PGD Spodnja Ščavnica,
– urejanje javnih športnih površin v KS,
– pokrivanje stroškov za vodenje evidence (delo človeka).
3. člen
Program uporabe sredstev samoprispevka po objektih
in času je bil usklajen na zborih občanov, v Lomanoših za
vas Lomanoše dne 12. 4. 1997 in na zboru občanov na
Spodnji Ščavnici za vasi Plitvički vrh, Spodnja Ščavnica,
Zagajski vrh, Aženski vrh in Lastomerci dne 13. 4. 1997 in
je sestavni del tega sklepa.
4. člen
Skupna vrednost programa znaša po cenah v začetku
leta 1996 70,000.000 SIT.
S samoprispevkom se bo zbralo 30,600.000 SIT. Razliko sredstev med vrednostjo programa in zbranimi sredstvi
samoprispevka bodo zagotovili:
– proračun Občine Gornja Radgona,
– občani po posebnih pogodbah.
5. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za obdobje petih let,
in sicer od 1. 9. 1997 do 31. 8. 2002.
6. člen
Referendum bo v nedeljo dne 29. 6. 1997 od 7. do 19.
ure. Volišča in volilne odbore določi krajevna volilna komisija.
7. člen
Samoprispevek so zavezani plačevati:
– delavci od čistih osebnih dohodkov, nadomestili ter
plačil po pogodbah o delu po stopnji 2%,
– upokojenci od pokojnin in drugih prejemkov po stopnji 2% mesečno,
– občani, ki se jim odmerja davek po dejanskem dohodku od gospodarskih, poklicnih dejavnosti, avtorskih pravic,
patentov, od neto zavarovalne osnove in davčne osnove po
stopnji 2%,
– občani, ki se jim odmerja davek od kmetijstva od
kmetijskih zemljišč in vrednosti lesa odkazanega za posek
po stopnji 6% ne glede na stalno bivališče,
– občani, ki so na začasnem delu v tujini 250 DEM v
tolarski protivrednosti letno,
– lastniki nepremičnin (vikendov) s stalnim bivališčem
drugje 250 DEM v tolarski protivrednosti letno.
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Plačila samoprispevka so oproščeni tisti zavezanci, ki
so socialno ogroženi in z vlogo zaprosijo za oprostitev plačila ter dokažejo svojo socialne stanje.
Oprostitev plačila po prejšnjem odstavku priznava svet
krajevne skupnosti.
9. člen
Samoprispevek od osebnih dohodkov in pokojnin obračunavajo in odtegujejo izplačevalci ob izplačilu. Zavezancem iz kmetijskih dejavnosti iz četrte alinee 7. člena tega
sklepa pa Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad
Murska Sobota – izpostava Gornja Radgona.
Občanom, zaposlenim na začasnem delu v tujini in
lastnikom vikendov s stalnim bivališčem drugje bo odtegovala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Murska Sobota – izpostava Gornja Radgona.
10. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del po programu je
odgovoren Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica.
11. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka
kontrolira Krajevna skupnost Spodnja Ščavnica in Davčna
uprava Republike Slovenije – Davčni urad Murska Sobota –
izpostava Gornja Radgona.
12. člen
Referendum vodi krajevna volilna komisija, ki določi
volišča, volilne odbore, pripravi volilno gradivo, ugotovi
volilne rezultate in izdela zaključno poročilo in ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
Pravico glasovanja na referendum imajo občani, kateri
imajo volilno pravico na območju Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica in so vpisani v volilni imenik.
14. člen
Izvajanje krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica se spremlja z letnim in zaključnim
poročilom.
15. člen
Na referendumu glasujejo volilni upravičenci neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
KRAJEVNA SKUPNOST SPODNJA ŠČAVNICA
GLASOVNICA
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
v denarju, dne 29. 6. 1997 za dobo 5 let, to je od 1. 9. 1997
do 31. 8. 2002 za območje Krajevne skupnosti Spodnja
Ščavnica za sofinanciranje, asfaltiranje in vzdrževanje krajevnih cest, izgradnjo avtobusnih čakalnic, vzdrževanje Doma občanov, nabave novega gasilskega avtomobila PGS
Spodnja Ščavnica, urejanje športnih javnih površin v krajevni skupnosti in pokrivanje stroškov za vodenje evidenc (delo
človeka) in v skladu s sklepom o razpisu referenduma.
GLASUJEM

8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz dohodka
skladno z 12. členom zakona o samoprispevku.
Zavezancem od kmetijstva, obrti in drugih dejavnosti
se priznajo enake olajšave, kot jih uživajo po določilih zakona o davkih občanov.

ZA

PROTI
žig
Glasovalec izpolni glasovnico tako, da obkroži “ZA”
če se strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka, besedo
“PROTI”, pa če se ne strinja z uvedbo krajevnega samoprispevka.
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16. člen
Svet krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica sprejme sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka, če je zanj glasovalo
večina volivcev, ki so glasovali.
17. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Gornja Radgona, dne 8. maja 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Spodnja Ščavnica
Branko Kocbek, dipl. ek. l. r.
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II. FINANCIRANJE UPORABNIKOV PRORAČUNA
5. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna smejo uporabljati sredstva le za namene, ki so določeni v bilanci odhodkov tega proračuna. Sredstva se nakazujejo uporabnikom, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom
predpisani pogoji za uporabo sredstev.
6. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače;
– sredstva za druge osebne prejemke;
– sredstva za prispevke delodajalca;
– sredstva za materialne stroške;
– sredstva za amortizacijo;
– sredstva za druge odhodke.

GORNJI PETROVCI
1770.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 21. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 13. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE

7. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom enakomerno in v skladu s potrebami dodelijo med vse nosilce
oziroma uporabnike do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali posebnim aktom organov občine ni drugače
določeno.
8. člen
Uporabniki občinskega proračuna morajo izvrševati
svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine
sredstev, ki so jim za te namene odobrena v občinskem
proračunu. Na račun proračuna ne smejo brez soglasja občine prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegala za ta
namen določena proračunska sredstva.

1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Gornji Petrovci za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu:
proračun), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
občinskim premoženjem.

9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu in
županu kot pristojnemu organu občine predložiti predračune
in finančne načrte za tekoče leto ter zaključne računa za
preteklo leto do 31. 5. 1997.

2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo
načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovanimi odhodki.

10. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih
sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev
opravlja župan in nadzorni odbor.
III. FINANCIRANJE NALOG KRAJEVNIH SKUPNOSTI

3. člen
Po bilanci proračunskih prihodkov in odhodkov za leto
1997 se določijo skupni prihodki in skupni odhodki proračuna za leto 1997 v višini 191.439.735 SIT.
Pri tem se v okviru rednih prihodkov proračuna, ki
dosegajo 191,439.735 SIT sredstva razporedijo za:
– tekoče obveznosti v znesku
91,944.905
– investicijske obveznosti v znesku
99,494.830
4. člen
Od vseh prihodkov občinskega proračuna Občine Gornji Petrovci se 0,5% izloči na rezervni sklad Občine Gornji
Petrovci.
Sredstva rezerv po prejšnjem odstavku se uporabljajo
za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin.

11. člen
V okviru tekoče porabe proračuna se za potrebe krajevnih skupnosti zagotavljajo sredstva:
– za delo organov;
– za počastitev dneva starejših občanov.
12. člen
Krajevne skupnosti so dolžne pristojnemu občinskemu
uradu predložiti finančne načrte za tekoče proračunsko leto
pred sprejemom občinskega proračuna oziroma najpozneje
do konca marca tekočega leta.
Nadzor nad poslovanjem krajevnih skupnosti ter smotrnostjo in namenskostjo porabe sredstev krajevnega samoprispevka in drugih prihodkov krajevnih skupnosti opravlja
občinski urad in župan.
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IV. SREDSTVA REZERV
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo v višini do 1,5% prihodkov proračuna.
Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva;
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
14. člen
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan in o tem sproti seznanja občinski svet.
V. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA
15. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
16. člen
Če proračunski prihodki pritekajo neenakomerno, se
lahko za začasno kritje odhodkov porabijo:
1. sredstva rezerv občine;
2. najame posojilo do 5% sprejetega proračuna, ki mora
biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju posojila pod točko 2 tega člena odloča župan
oziroma občinski svet v skladu z določili statuta občine.
17. člen
Javna podjetja ali javni zavodi, katerih ustanoviteljica
je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča župan.
18. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o
financiranju občin odloča občinski svet.
19. člen
Uporabniki proračuna smejo oddati izvajalska dela brez
javnega razpisa, če pogodbena vrednost ne presega 1,500.000
SIT. Investicijska in investicijsko-vzdrževalna dela in storitve se oddajo s pogodbo.
20. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
21. člen
Sredstva za amortizacijo uporabnikom proračunskih
sredstev se zagotavljajo v skladu z možnostmi proračuna.
22. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na žiro računu proračuna
po načelu dobrega gospodarja upravlja župan.
23. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih
cest in lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so
določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko
investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
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24. člen
Krajevna skupnost, na katerem območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna
skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških
cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, kolikor sama
zagotovi najmanj 70% sredstev po predračunski vrednosti.
Krajevna skupnost je opravičena do sofinanciranja izgradnje avtobusnih čakalnic kolikor sama zagotovi 30% sredstev od predračunske vrednosti.
Za sofinanciranje izgradnje mrliških vežic se krajevnim
skupnostim sofinancira 500.000 SIT ob začetku gradnje in
500.000 SIT v drugi fazi ob opremi vežice.
Občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v specifičnih primerih spremeni.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Finančno-računovodska opravila za občinski proračun
in krajevne skupnosti za leto 1997 vodi samostojni servis
Trajbar iz Cankove na osnovi pogodbe. Krajevne skupnosti
se lahko odločijo, da še naprej vodijo finančno-računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna
sredstva v proračunu.
26. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997
dalje.
Št. 1312/97
Gornji Petrovci, dne 13. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

KAMNIK
1771.
Na podlagi 32., 33. in 36. člena zakona o gospodarskih
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 7. člena
odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Kamnik
(Uradni list RS, št. 47/94 in 47/95) in 17. člena statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 39/95) je Občinski svet
občine Kamnik na 23. seji, dne 26. 2. 1997 in 25. seji, dne
29. 4. 1997 sprejel
ODLOK
o opravljanju gospodarske javne službe na področju
urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja
prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev
1. člen
Ta odlok določa predmet in pogoje opravljanja gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja
pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter
pogrebnih storitev v Občini Kamnik (v nadaljevanju: javna
služba).
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Za opravljanje javne službe Občina Kamnik (v nadaljevanju: koncedent) podeli koncesijo, razen v primeru, da
javno službo opravlja krajevna skupnost (drugi odstavek 3.
člena).
2. člen
Predmet javne službe je:
– vzdrževanje in urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove,
– opravljanje pogrebnih storitev na območju Občine
Kamnik.
3. člen
Koncesijo za vzdrževanje in urejanje ter oddajanje prostorov za grobove in koncesijo za pogrebne storitve se lahko
podeli ločeno. Za opravljanje pogrebnih storitev koncedent
lahko podeli več izvajalcem.
Javno službo lahko opravljajo tudi krajevne skupnosti.
Občinska uprava o nameri za razpis koncesije obvesti svet
krajevne skupnosti, na območju katere leži pokopališče. Svet
krajevne skupnosti mora odločitev o tem, ali bo krajevna
skupnost opravljala javno službo, posredovati občinski upravi v roku 45 dni od prejema obvestila.
Če se svet krajevne skupnosti ne odloči za opravljanje
javne službe, če krajevna skupnost preneha opravljati to
dejavnost ali če te dejavnosti ne opravlja v skladu z veljavnimi predpisi, se za opravljanje javne službe podeli koncesija.
4. člen
Vzdrževanje in urejanje pokopališč ter oddajanje prostorov za grobove v najem obsega predvsem:
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– prekop grobov,
– skrb za red in čistočo na pokopališču ter v mrliški
vežici in vzdrževanje objektov in naprav, poti, zelenic in
ograje na pokopališču, ki vključuje tudi čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– vodenje evidence o grobovih in pokopanih ter katastra komunalnih naprav na pokopališču,
– oddajanje grobov v najem,
– obračunavanje in pobiranje najemnin za grobove in
ustreznih prispevkov,
– izvajanje pokopališke dežurne službe.
5. člen
Pogrebne storitve obsegajo:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika,
– izvajanje dežurne pogrebne službe,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– uporaba mrliške vežice,
– organiziranje pogrebne svečanosti oziroma sodelovanje pri njej,
– prva ureditev groba (po dogovoru z naročnikom),
– druge sorodne dejavnosti.
6. člen
Javna služba se financira iz:
– najemnin za grobove,
– plačila za opravljanje pogrebnih storitev,
– drugih virov.
Najemnine iz prve in cene storitev iz druge alinee prejšnjega odstavka se v skladu s predpisi določijo s koncesijsko
pogodbo, koncesionar pa jih lahko ob upoštevanju predpisov
spremeni s soglasjem koncedenta.
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Najemnine iz prve alinee prvega odstavka tega člena
vključujejo tudi stroške vzdrževanja in urejanja pokopališča
in skupnih naprav.
7. člen
Uporabniki storitev javne službe imajo, poleg drugih,
naslednje pravice in obveznosti:
– pravico do uporabe storitev javne službe pod enakimi
pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi;
– pravico opozoriti koncesionarja na nepravilno oziroma neustrezno izvajanje javne službe ter oblikovati predloge
in pobude za boljše izvajanje. Koncesionar je dolžan uporabniku pisno odgovoriti v 10 dneh;
– obveznost, da najem grobov uredijo z najemno pogodbo in spoštujejo določila pogodbe;
– obveznost spoštovanja pokopališkega reda in navodil, ki jih v zvezi s tem v skladu s predpisi izda koncesionar.
8. člen
Koncesionarju s pridobitvijo koncesije pripade pravica
opravljanja dejavnosti ali dela dejavnosti javne službe na
območju Občine Kamnik ali njenem delu za čas trajanja
koncesijske pogodbe, razen v primerih, ko je z zakonom ali
na njegovi podlagi sprejetim predpisom posamezno opravilo
naloženo drugi osebi.
9. člen
Koncesionar je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran oziroma ima obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
– da pripravi in predloži program izvajanja dejavnosti,
– da ima izkušnje in reference pri opravljanju koncesionirane dejavnosti,
– da ima ustrezno opremo, delovne priprave in zadostno
število delavcev, usposobljenih za opravljanje javne službe,
– da ni v postopku prisilne poravnave ali stečaja,
– da izpolnjuje z drugimi predpisi določene pogoje.
10. člen
Koncesionar mora zagotoviti stalno in kakovostno izvajanje javne službe, pri tem pa predvsem:
– opravljati javno službo z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih,
– spoštovati sprejete predpise, standarde in normative
ter v okviru le-teh tudi krajevne običaje in programe, ki jih
za razvoj dejavnosti sprejema koncedent,
– zagotoviti koncedentu strokovno pomoč pri oblikovanju programov za razvoj dejavnosti,
– koncedentu omogočiti nadzor nad izvajanjem javne
službe,
– voditi evidence in katastre za potrebe koncesijske
dejavnosti,
– strokovno pripraviti poslovne načrte in poročilo za
potrebe koncedenta,
– pripraviti osnove za investicije in investicijska vzdrževanja,
– racionalno in namensko porabljati sredstva amortizacije,
– upravljati in vzdrževati pokopališča, pokopališke objekte in naprave kot dober gospodar,
– spoštovati ekološko strategijo v Občini Kamnik.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem javne službe izvaja koncedent,
ki za posamezna strokovna in druga opravila lahko pooblasti
ustrezno ustanovo.
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Koncesionar mora koncedentu in njegovim pooblaščencem omogočiti strokovni in finančni nadzor ter nadzor
nad zakonitostjo dela, vstop v svoje poslovne prostore, pregled naprav, vpogled v dokumentacijo, kataster javne službe
in zbirke podatkov, ki se nanjo nanašajo ter nuditi zahtevane
podatke in pojasnila v zvezi z javno službo.
12. člen
Koncesionar mora v roku 30 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Kamnik.
Škoda iz prve alinee prvega odstavka obsega zlasti
stroške, ki nastanejo zaradi izbiranja novega izvajalca javne
službe, ali za pokrivanje izrednih stroškov nujnega interventnega zagotavljanja storitev javne službe, če pride do
prenehanja opravljanja javne službe po krivdi koncesionarja.
13. člen
Koncesionarja pridobi občina na podlagi javnega razpisa, ki ga izda pristojni oddelek občinske uprave. Javni razpis
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Kamniškem občanu.
Javni razpis vsebuje predvsem naslednje sestavine:
– podrobnejše pogoje za pridobitev koncesije v skladu
s tem odlokom,
– rok za prijavo na razpis in način prijave,
– dokumentacijo, ki jo mora vsebovati prijava,
– rok za izbiro koncesionarja,
– postopek v primeru, da se v določenem roku ne prijavi noben koncesionar.
Pred izdajo odločbe o izbiri koncesionarja občinska
uprava pridobi mnenje občinskega sveta.
14. člen
S koncesijsko pogodbo, ki jo v imenu koncedenta podpiše župan, koncedent in koncesionar podrobneje uredita
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe.
Koncesija je podeljena z dnem, ko začne veljati koncesijska pogodba in traja največ 5 let.
15. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v drugačno obliko organiziranosti,
– v primeru stečaja ali izbrisa koncedenta iz ustreznega
vpisnika.
Odvzem koncesije se izvede z upravno odločbo, ki jo
izda koncedent.
16. člen
Prenehanje koncesijskega razmerja, ne glede na razlog
ali način, ne sme prizadeti pravic uporabnikov. Koncedent
lahko zato do ponovne ureditve razmer prevzame opravljanje javne službe, koncesionar pa mu je na njegovo zahtevo
proti plačilu dolžan omogočiti uporabo svojih delovnih
priprav.
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Ob prenehanju koncesijskega razmerja je koncesionar
dolžan neodplačno predati koncedentu ažurirane evidence o
grobovih in pokopanih ter katastre, vodene za opravljanje
koncesijske dejavnosti.
17. člen
Koncesija ni prenosljiva.
Koncesionar lahko v primerih, določenih s koncesijsko
pogodbo, s soglasjem koncedenta opravljanje posameznih
storitev javne službe prenese na za to usposobljenega podizvajalca, ki pri tem nastopa v imenu koncesionarja. Koncesionar odgovarja za storitve, ki jih je opravil podizvajalec,
kot bi jih sam opravil.
18. člen
Koncesionar je dolžan v okviru objektivnih možnosti
opravljati koncesijo tudi v primeru višje sile.
V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo povečanih stroškov,
ki so nastali zaradi opravljanja javne službe v takih pogojih.
O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata
stranki nemudoma medsebojno obvestiti in dogovoriti o izvajanju javne službe.
19. člen
Za oddajanje prostorov za grobove v najem se uporabljajo določbe odloka, ki ureja pokopališki red v Občini Kamnik.
20. člen
Občina Kamnik z lastniki pokopališč uredi lastninska
razmerja v skladu s predpisi.
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0097/96
Kamnik, dne 29. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

1772.
Na podlagi 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86
ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 36.
člena statuta (Uradni list RS, št. 39/95) je župan Občine
Kamnik sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta R-2
za odkop kalcita in apnenca
I
Javno se razgrne osnutek ureditvenega načrta R-2 za
odkop kalcita in apnenca, ki ga je pod št. projekta 37/96 v
marcu 1997 izdelal Projektivni atelje – Arhing.
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II
Osnutek odloka o ureditvenem načrtu R-2 za odkop
kalcita in apnenca se razgrne na sedežu Občine Kamik, Glavni trg 24 ter v prostorih Osnovne šole Stranje.
Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, kraj in čas le-te bo določen in objavljen v sredstvih
javnega obveščanja Občine Kamnik.
III
V času javne razgrnitve lahko dajo občani, organi, organizacije in skupnosti k osnutku ureditvenega načrta pripombe v knjigo pripomb na kraju razgrnitve oziroma jih
posredujejo v pisni obliki Oddelku za okolje in prostor –
Zavodu za urbanistično načrtovanje, Glavni trg 24.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 02101-50/97-5
Kamnik, dne 21. maja 1997.
Župan
Občine Kamnik
Tone Smolnikar l. r.

KIDRIČEVO
1773.
Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine Kidričevo
(Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 12/95 in 36/95) je
Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 29. 4. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Kidričevo za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Kidričevo za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotovijo sredstva za
financiranje javne porabe v Občini Kidričevo.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo 455,828.500 SIT.
3. člen
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, računov financiranja in v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1997 se
izplača 0,5% v rezerve Občine Kidričevo.
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5. člen
Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je
župan, oziroma od njega pooblaščena oseba. Za izvajanje
proračuna je odgovoren župan.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom
enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta
drugače določeno.
7. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni
uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki
so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo
določeno vrednost, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z
občinskim proračunom.
9. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovestiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabljajo sredstva rezerv
občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju
posojila odloča župan.
10. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v
predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
11. člen
Župan Občine Kidričevo je pooblaščen, da odloča o
uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi
ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061/97-22-38
Kidričevo, dne 8. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kidričevo
Franc Škrila l. r.
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Bilanca prihodkov in odhodkov
Zap.
št.

Vrsta prihodkov

Plan 1997 v SIT

PRIHODKI
Prihodki za zagotovljeno porabo
Prihodki, ki se razporejajo med
republiko in občino
1.
Dohodnina (30%)
B) Prihodki, ki pripadajo občini
C) Finančna izravnava
II.
Prihodki za druge naloge
D) Davki in druge dajatve
E) Prihodki od premoženja
F)
Prihodki iz naslova sofinanciranj
III. Prenos prihodkov iz preteklega leta
Vsi prihodki skupaj
ODHODKI
1.
Dejavnost občinskih organov
2.
Dejavnost uprave občine
3.
Izobraževanje
4.
Socialno varstvo
5.
Otroško varstvo
6.
Kultura
7.
Šport
8.
Zdravstvo
9.
Raziskave
10. Kmetijstvo in gospodarstvo
11. Varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami
12. Stanovanjska dejavnost
13. Poslovni prostori
14. Komunalna dejavnost
15. Cestna dejavnost
16. Drugi odhodki
Odhodki (1 do 16)
17. Investicijski odhodki na področju
komunalne in cestne dejavnosti
17.1. Komunalna dejavnost
17.2. Cestna dejavnost
17.3. Drugi odhodki na področju investicij
iz sredstev nadomestil za uporabo
stavbnih zemljišč
Skupaj (1 do 17)
I.
A)

258,789.450
129,067.000
4,338.660
125,383.790
191,389.294
161,296.294
7,986.000
22,107.000
5,649.756
455,828.500
19,155.756
32,747.593
37,777.060
24,308.600
52,722.000
10,622.210
5,467.000
7,900.000
426.300
21,500.000
9,000.000
7,536.000
3,150.000
22,057.862
31,408.207
18,504.853
304,283.441
151,545.059
30,000.000
45,850.000
75,695.059
455,828.500

KOČEVJE
1774.
Na podlagi 9. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za
območje Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 22/97) daje
Občinska volilna komisija občine Kočevje
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za
območje Občine Kočevje, ki je bil izveden 11. maja 1997
Na referendumu za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za območje Občine Kočevje, ki je bil
izveden 11. maja 1997 so bili ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:
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1. v volilne imenike je bilo vpisanih skupaj 13.258
volilnih upravičencev,
2. glasovanja se je udeležilo 7.082 volilnih upravičencev ali 53,42% od vpisanih v volilne imenike,
3. število oddanih glasovnic je bilo 7.082 od tega neveljavnih 105, veljavnih pa 6.977,
4. ”ZA” je glasovalo 3.083 volilnih upravičencev, kar
je 43,53% tistih, ki so glasovali.
“PROTI” je glasovalo 3.894 volilnih upravičencev.
Na podlagi 23. člena zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96) občinska volilna komisija ugotavlja, da odločitev na referendumu ni bila
sprejeta, ker se je zanjo odločilo manj kot 50% volilnih
upravičencev, ki so glasovali.
Kočevje, dne 11. maja 1997.
Predsednik
OVK Kočevje
Roman Poklač, dipl. jur. l. r.

KOPER
1775.
POROČILO
o izidu naknadnih (nadomestnih) volitev župana Mestne
občine Koper
Občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na
21. seji dne 27. maja 1997 na podlagi zapisnikov volilnih
odborov ugotovila naslednji izid naknadnih (nadomestnih)
volitev župana Mestne občine Koper.
I
Na naknadnih (nadomestnih) volitvah župana Mestne
občine Koper, ki so bile 11. maja 1997, je imelo pravico
glasovati 36.914 volivcev. Glasovalo je 16.403 volivcev ali
44,43%, od tega 16.369 volivcev na voliščih ter 34 volivce
po pošti. Oddanih je bilo 16.403 glasovnic, od katerih je bilo
630 glasovnic neveljavnih, ker iz njih ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 15.773. Za
izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc Malečkar
413
2,62%
2. Irena Fister
6.332
40,14%
3. Aljoša Žerjal
1.099
6,97%
4. Ivan Vinčec
951
6,03%
5. Jadranka Šturm Kocjan
3.145
19,94%
6. Edvina Gregorič
1.764
11,18%
7. Marijan Knez
1.555
9,86%
8. Marko Brecelj
515
3,27%
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče od
kandidatov ni dobil potrebne večine glasov, zato je razpisala
drugi krog naknadnih (nadomestnih) volitev na dan 25. maja
1997.
II
Na volitvah dne 25. maja 1997 je imelo pravico glasovati 36.907 volivcev. S potrdilom ni glasoval nihče.
Glasovalo je 10.697 volivcev ali 28,98%, od tega 10.668
na voliščih ter 29 po pošti. Oddanih je bilo 10.697 glasovnic,
od katerih je bilo 631 glasovnic neveljavnih, ker sta bili
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obkroženi obe številki pred imenom kandidatk oziroma ni
bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je
bilo 10.066. Za izvolitev župana je potrebna večina veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidatki sta dobili naslednje število glasov:
1. Irena Fister
6.411
63,69%
2. Jadranka Šturm Kocjan
3.655
36,31%.
Iz izida glasovanja izhaja, da je za župana izvoljena
Irena Fister.

4. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v
posebnem delu občinskega proračuna razporejena na posebne namene ali pa začasno zadrži uporabo le-teh sredstev, če
prihodki občinskega proračuna niso doseženi v predvideni
višini.
O ukrepu iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti
Občinski svet občine Kungota in predlagati ukrepe, oziroma
ustrezno spremembo občinskega proračuna.

III
Občinska volilna komisija ugotavlja, da iz zapisnikov
volilnih odborov izhaja, da na voliščih ni bilo nobenih nepravilnosti.

5. člen
Naloge, določene v občinskem proračunu mora župan
izvrševati v mejah sredstev, določenih s proračunom.
Trošenje proračuna se izvaja na osnovi navodil o izvrševanju proračuna, Uradni list RS, št. 13/95.

Št. 008-1/97
Koper, dne 27. maja 1997.
Predsednik
OVK Koper
Aleksander Lisjak l. r.

KUNGOTA
1776.
Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94) in statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je
Občinski svet občine Kungota na 21. redni seji, ki je bila dne
9. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Kungota za leto 1997
1. člen
Predvideni prihodki proračuna Občine Kungota za leto
1997 znašajo 347,098.730,60 SIT.
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in financiranje drugih nalog občine.
Predvideni odhodki proračuna Občine Kungota znašajo
363,098.730,60 SIT.
Razlika med prihodki in odhodki je 16,000.000 SIT, ki
jo Občina Kungota pokrije z najemom kredita, ki je prikazan
v računu financiranja.
Prihodki in odhodki občinskega proračuna in njihova
razporeditev, vključno s predvidenimi investicijami so zajeti
v bilanci, ki je sestavni del proračuna. Natančnejša razdelitev odhodkov je podana v posebnem delu, ki je tudi sestavni
del proračuna.
Občinski svet občine Kungota pooblašča župana Občine
Kungota, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov
in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za
področje javnih financ.
2. člen
V rezerve Občine Kungota se izloča 0,5% skupno doseženih prihodkov.
3. člen
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.

6. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Kungota je odgovoren župan Občine Kungota.
7. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja tekočo proračunsko rezervo za financiranje
posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju
proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče
predvideti zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 12. člena
zakona o financiranju občin,
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje
nalog javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
8. člen
Občinski svet občine Kungota odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na območju
Občine Kungota v dovoljenem obsegu, ki ne presega 10%
javne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Kungota.
9. člen
V skladu s 46. členom statuta Občine Kungota nadzorni
odbor pri občinskem svetu opravlja nadzor nad:
– namenskostjo in smotrnostjo porabe občinskega proračuna,
– finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– financiranjem investicij, za katere se sredstva delno
ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima pristojni odbor pravico
zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o
tem obvesti župana občine.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997

11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 401-1/97
Kungota, dne 9. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

1777.
Občinski svet občine Kungota je na podlagi 39. in
40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list
RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93) in 18. člena
statuta Občine Kungota na 21. redni seji dne 9. maja 1997
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu naselja Svečina
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta za naselje Svečina (Medobčinski uradni
vestnik št. 11/93), ki jih je izdelal Landart, d.o.o., Svečina,
Plač 7. Sprememba obravnava del ureditvenega območja
“Stara vas s cerkvijo” po projektu JD-5/94, LandART94.
Območje “Stara vas s cerkvijo”, za katero se s tem
odlokom sprejemajo spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta, leži v k.o. Plač in je omejeno na zahodu in jugozahodu s Svečinskim potokom parc. št. 615, do parc. št. 204/2,
kjer obrne na njenem južnem in vzhodnem robu proti severu,
zavije 10 m proti vzhodu, nato 50 m proti severu, deloma ob
robu parc. št. 205/1, do kanaliziranega potoka s parc. št.
613/6, kjer poteka do skrajno južne meje območja pri parc.
št. 8, nato zavije ob južnem robu parcel štev. 8 in 11, prečka
cesto parc. št. 406/1 in nadaljuje ob jugovzhodnem in severovzhodnem robu parcele štev. 8 in 5 ob južnem robu parc.
št. 20/1, obrne ob robu iste parcele proti zahodu in severozahodu ob robu parc. št. 21, parc. št. 22/2 in parc. št. 32/2,
nato zavije 60 m proti zahodu po parc. št. 30/1 do parc. št.
30/2 se obrne 40 m proti severu ob parc. št. 30/2 in zavije čez
cesto s parc. št. 406/1 proti zahodu v ravni liniji 100 m ob
južnem robu parc. št. 28 do izhodišča, t.j. Svečinskega potoka parc. št. 615.
2. člen
Dopolni se 2. člen odloka o ureditvenem načrtu naselja
Svečina in sicer na koncu člena kot sledi:
Vsebina navedenih grafičnih prilog se za območje “Stara vas s cerkvijo” smiselno nadomesti z vsebino opredeljeno
v projektu JD-5/94 LandART94 (Karta – ureditvena situacija M = 1:500), ki je sestavina spremenjenega in dopolnjenega ureditvenega načrta za naselje Svečina.
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(1) Ureditvena enota “A” – okolica cerkve z župniščem, ki sestoji iz dveh tlakovanih in z živico zarobljenih
rondojev premera 20 m, t.j. vstopnega rondoja s klopmi in
rondoja z znamenjem – križem, osrednjega, radialno tlakovanega in s hrasti obdanega, rondoja premera 24 m, ter
ploščadi pred vhodom v župnišče, t.j. polovičnega rondoja s
premerom 13,50 m.
(2) Ureditvena enota “B” – javni vaški trg, ki sestoji iz
rondoja s prešo, gostinskega vrta s pergolo in trto, pergole
nad sprehajalno potjo in parkiriščem, rondoja z jambori,
osrednje informacijske table ter latnika s trto na slepi fasadi
dvorane zadružnega doma.
(3) Ureditvena enota “C” – novi poslovno-stanovanjski
objekt s trgom, ki sestoji iz objektov dozidanih v tlorisnem
gabaritu “zrcalnega” značaja k objektu zadružnega doma,
trga s pergolo pred lokali novega poslovno-stanovanjskega
objekta, zeliščnega vrta pred novim objektom in vrtne ureditve ob poti do lokalov.
(4) Ureditvena enota “D” – vstop v vas, ki sestoji iz
rekonstrukcije mostu nad Svečinskim potokom, povečane
vodne ploskve pod mostom in ureditve podslapja potoka z
zajezitvijo potoka, ter ureditve obrežne vegetacije.
(5) Ureditvena enota “E” – parkiranje, ureditev mirujočega prometa, ki sestoji iz 6 PM za kratkotrajno parkiranje
pred objektom zadružnega doma, preureditve obstoječega
gospodarskega objekta v garažo z 8 garažami, dozidave novega objekta z 9 garažami ter novega osrednjega parkirišča z
37 PM.
Elementi urejanja se glede izbora materialov, vrst in
habitusov rastlinskega materiala in značilnosti mikrourbane
opreme podrejajo detaljnemu krajinsko-arhitekturnemu načrtu.
4. člen
Izvajanje tega odloka nadzira: Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za
graditev – Območna enota Maribor.
5. člen
Ta odlok je stalno na vpogled:
– Občina Kungota – občinski urad.
– Upravna enota Pesnica, oddelek za okolje in prostor,
kmetijstvo in ekonomske odnose.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352/01-97
Kungota, dne 9. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kungota
Anton Škamlec l. r.

LENDAVA
1778.

3. člen
Vsebina 6. člena odloka o ureditvenem načrtu naselja
Svečina (Vas s cerkvijo) se v celoti nadomesti s tekstom kot
sledi:
Stara vas s cerkvijo
Del ureditvenega območja Stara vas s cerkvijo se deli
na pet ureditvenih enot:

Na podlagi 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86
in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 24.
člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95,
20/96, 21/97), je Občinski svet občine Lendava na 20. seji
dne 22. 5. 1997 sprejel

Stran 2804

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

ODLOK
o lokacijskem načrtu za zahodno obvoznico mesta
Lendava in Dolge vasi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije
ter sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, sprejme lokacijski načrt za zahodno obvoznico mesta Lendave in Dolge
vasi (v nadaljevanju: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje tekstualne opise in grafične
prikaze, ki se nanašajo na območje obvoznice ter na lego,
potek, namen, zmogljivost, velikost in oblikovanje objektov,
naprav in ureditev.
Tekstualni del obsega:
– Splošni del s prilogami;
– obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta in
obrazložitev predhodnega izbora variante;
– povzetek iz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana;
– prostorski pogoji za izgradnjo obvoznice;
– podatki o infrastrukturnih objektih in napravah;
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih;
– varstvo naravne in kulturne dediščine;
– ukrepi za varovanje bivalnega in delovnega okolja;
– varstvo kmetijskih zemljišč;
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov;
– zasnova ureditve zelenih površin;
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi
nesrečami;
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi (parc. št.), površini,
vrsti rabe in lastništvu;
– oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta;
– etape izvajanja lokacijskega načrta;
– soglasja pristojnih organov in organizacij, predpisanih z zakonom ter mnenja;
– poročilo o vplivih na okolje;
Grafični del obsega:
– pregledna karta vloge obvoznice
v širšem prostoru
– M 1: 25.000
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin republiškega
dolgoročnega in srednjeročnega plana
za obravnavano območje
– M 1:250.000
– prikaze iz sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin občinskega
dolgoročnega in srednjeročnega plana
s programsko zasnovo
– M 1: 25.000
– M 1: 5.000
– situacija obstoječega stanja
(po topografskem posnetku)
– M 1: 1.000
– ureditvena situacija lokacijskega načrta v M 1:1000
(na topografski osnovi), ki vsebuje:
– tehnične rešitve (trase, priključkov, objektov, deviacij, podvozov, nadvozov in drugih objektov);
– krajinske, oblikovalske, urbanistične, arhitektonske,
okoljevarstvene ter vodnogospodarske rešitve in ureditve;
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– prikaz območja izključne in omejene rabe;
– idejne rešitve komunalnih in
energetskih ureditev in ureditev s področja
prometa in zvez ter drugih objektov in
naprav s področja gospodarskih javnih
služb;
– M 1:1000
– karakteristični prečni profili in normalni
vzdolžni profil obvoznice;
– M 1: 200
– M 1:1.000/100
– podrobnejši prikazi ureditev po
posameznih področjih:
– vodnogospodarske
– krajinske
– M 1:1000
– prometne
– M 1: 500
– obodno parcelacijo in načrt gradbenih
parcel
– M 1:1.000
– tehnični elementi za zakoličenje

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
3. člen
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele ali dele parcel v:
k.o. Dolga vas:
5469, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326/1, 1326/2,
1327, 1328, 1329, 925, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344,
1345/2, 5467, 1540/1, 1540/2, 1542, 1541, 1346, 1347, 1348,
1350, 1351/2, 1353, 1354, 1355, 5450, 1535, 1536, 1537,
1538, 1539, 1394, 1395, 1393, 1391, 1390, 1389, 1388,
1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381, 1380, 1379,
1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 5454, 1444, 1443, 1442,
1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433,
1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 1426, 5466, 866, 867,
865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855, 854,
853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842,
841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831, 830,
829, 828, 827, 826, 825, 824, 5508, 5461, 2078, 2077, 2076,
2075/2, 2075/1, 2074/2, 2074/1, 2073, 2071, 2070, 2069,
2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063/2, 2062, 2061, 2059,
2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 1445, 5511, 386, 387,
364, 340, 5512, 313, 5462, 312, 311, 310, 309, 308, 307,
306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296, 295,
294, 2201, 2200, 2199, 2198, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206,
2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217,
2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223/1, 2223/2, 2224, 2225,
2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234,
2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243,
2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249/1, 2249/2, 2250, 2251,
2252, 2299, 2298, 2297, 2296, 2295, 2294, 2293, 2292,
2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2285, 5463, 2425,
2424, 2423, 2422/2, 2422/1, 5449, 5522, 5523, 5515, 5527
k.o. Lendava:
6602/1, 121, 6605, 148/4, 148/3, 148/1, 148/2, 6603,
6736, 6726, 6738, 6739, 148/6, 148/5, 6606, 6608, 6609,
4258, 6729, 6604, 6744, 6752, 6746, 707/2, 707/1, 710, 711,
712, 713/1, 713/2, 707/5, 714, 715, 716, 6648/1, 730, 731/2,
720, 719, 718/2, 717
Za potrebe prestavitev in preureditev infrastrukturnih
objektov in naprav so kot začasna raba dodatno potrebna
zemljišča naslednjih parcel:
Prestavitev električnih daljnovodov:
k.o. Lendava
136, 139, 140, 142, 6602/1, 145, 148/4, 148/1, 148/6,
6603, 6726, 6738, 6739, 6729, 6604, 6744, 6752, 6746,
6745, 707/3, 707/2, 707/1, 708, 709, 710, 712, 713/1, 713/2
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Prečkanje obstoječih daljnovodov:
k.o. Lendava
6744, 6753
k.o. Dolga vas
2883, 2884, 5449, 5515, 2223/2, 2224, 2225, 2226,
2183, 2182/2, 2182/1, 2182/3, 5463, 1337, 1336, 1335, 1334,
1333, 1332, 1331, 1330, 2181, 2180, 2179, 2178
Plinovodno razdelilno omrežje in reducirna postaja:
k.o. Lendava
730, 719, 718/2, 715, 716
Vodovod:
k.o. Lendava
6744, 6753
k.o. Dolga vas
1325/1, 1324, 5469, 310, 311, 2286, 2425, 2424, 2423,
2422/2, 2422/1
Telefonski zračni vod:
k.o. Lendava
707/5, 707/2, 713/2, 711, 710, 6632, 6726, 6603, 6736
k.o. Dolga vas
303, 304, 305, 306
Telefonski zemeljski kabel:
k.o. Lendava
122, 6602/1, 121, 6746
k.o. Dolga vas
954, 5469, 1324, 293/1, 312, 5527, 5449, 2884
Optični kabel
k.o. Dolga vas:
311, 312, 1325/1, 1324, 954, 925.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S PROMETNO TEHNIČNIMI
POGOJI UREJANJA OBMOČJA
4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena te uredbe obsega:
– območje izključne rabe obvoznice (cestno telo) z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami (nasipi, deviacije
cest in poti, viadukti, nadvozi, podvozi, mostovi, prepusti,
priključki),
– območje vodnogospodarskih ureditev (preusmeritve
in regulacije vodotokov, nasipi, jarki, rekultivacija ipd.),
– območje ureditve obcestnega prostora, vključno rekultivacijo in ponovno funkcionalno usposobitvijo zemljišč,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območja ukrepov in ureditev za preprečitev prekomernih vplivov na okolje.
5. člen
Potek obvoznice
Obvoznica Dolge vasi in Lendave je dolga 6,800 km
(od severne do južne niveletne vklopitve na obstoječe ceste).
Na severu se obvoznica navezuje na obstoječi (že rekonstruiran) odsek magistralne ceste M 12-1 Dolga vas – mednarodni mejni prehod Dolga vas/Redics v km 0,800 že izven
severnega obcestnega zaselka Dolge vasi ter se v loku odkloni od obstoječe sedanje mag. ceste proti zahodu po tem, ko
se v km 1,025 nanjo le-ta priključi z juga. Po nekoliko
vkopanem poteku prečka z mostom Borosni potok ter nato
naprej, v vkopu v kmetijske površine, s podvozom, traso
opuščene železniške proge Lendava – Redics. Iz smeri zahod-sever-zahod se nato v loku proti zahodu in jugozahodu
spusti preko zaokroženih melioriranih kompleksov kmetijskih površin proti regionalni cesti R-357 (Lendava-Dobrovnik), ki jo nivojsko prečka in naprej preko njiv, do starega
Kobiljskega potoka, ki ga v loku prečka nad propustom.
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Desno brežno (zahodno) in vzporedno s starim Kobiljskim
potokom ter levobrežno z dodatnim predvidenim Kobiljskim
potokom za višje vode na vzhodnem robu melioriranih in
komasiranih kmetijskih površin, v katerega se steka tudi
Radmožanski kanal, se nato usmeri proti jugu-vzhodu-jugu
in prečka rob manjših gozdnih površin ter nato nadaljuje
preko melioriranih kompleksov njivskih površin naprej proti
jugu z daljšim viaduktom, s katerim v končni fazi prečka
reko Ledavo in ob njenem desnem bregu potekajoči rezervat
predvidene trase železniške proge
(Murska Sobota) Beltinci – Lendava ter lokalno (njivsko) cesto. V nasipu nato poteka naprej proti jugu, z mostom
prečka potok Črnec, s propustom pa melioracijski odvodnik
MJ-A iz Dolnjega Lakoša. Z zahoda se, v podaljšku obstoječe ceste, s 140 m dolgo novo izravnano traso, iz smeri
Lakoša pravokotno nivojsko priključi v km 7,200 sedanja
magistralna cesta M 10-1; nekoliko južneje, v km 7,365 pa iz
zahodne strani še vpadnica v mesto Lendava (sedaj cesta M
12-1). V km 7,600 se obvoznica po predhodni trasi, še nivojsko vklopi v obstoječo cesto M 12-1 proti Petišovcem.
6. člen
Priključki in križanja
Poleg začetnega in dveh končnih priključkov iz 5. člena, obvoznica z nivojskim križiščem prečka regionalno cesto
št. 357 Lendava – Dobrovnik v km 2,530. V km 5,865
omogoča most (viadukt) obvoznice preko Ledave obenem
prečkanje s predvideno železniško progo (M. Sobota) Beltinci – Lendava, v končni fazi, ko bo ta zgrajena, do takrat pa
je na nižje speljani obvoznici omogočeno nivojsko križanje
z dovozno potjo na kmetijski kompleks, v km 1,570 pa se, z
vkopom obvoznice, omogoči prečkanje predvidene železniške proge Lendava– Rédics po opuščeni trasi v nadvozu. Pod
viaduktom nad Ledavo in predvideno železniško progo je
nato v končni fazi omogočeno sicer deviirano funkcioniranje
ceste na melioriran kompleks kmetijskih površin v km 5,894
z nivojskim križanjem železniške proge.
7. člen
Tehnični elementi trase
Trasa obvoznice je zasnovana kot dvopasovnica z robnimi pasovi in bankinami v skupni širini normalnega profila
9,5 m (brez brežin), in sicer:
– vozni pasovi
2 x 3,25
– robni pasovi
2 x 0,30
– bankine
2 x 1,20
Brežine se glede na terenske prilike izvedejo v naklonu
1:2 ali blažje. Potek trase je pretežno ravninski in v nasipu.
Horizontalni in vertikalni elementi so izbrani za računsko
hitrost 80 km/h, (horizontalni min. 400 m, vertikalni max.
3,7%).
8. člen
Deviacije in nadomestne trase obstoječih cest in poti ter
nadomestni plato za peso
Izvedejo se nadomestne povezovalne in poti za dostop
do kmetijskih površin na obvoznici na naslednjih lokacijah:
v k.o. Dolga vas od obvoznice:
– severno od km 0+857 – 1+321

v dolžini 464 m

– južno od km

1+270 – 1+300

v dolžini 32 m

– južno od km

1+435 – 1+800

v dolžini 365 m

– severno od km 1+383 – 1+624

v dolžini 241 m

v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi
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– zahodno od km 2+725 – 3+140

v dolžini 390 m

– zahodno od km 3+024 – 4+780

v dolžini 1810 m

v k.o. Lendava od obvoznice:
– vzhodno od km 5+852 – 5+970

v dolžini 177 m

– dodatno v 2. fazi še podaljšanje
od km 5+819 – 5+852

v dolžini 80 m

– vzhodno od km 6+550 – 7+340

v dolžini 839 m

v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi
v mak.
izvedbi

Vse nadomestne poti se izvedejo v širini 4 m (3 + 2 x
0,5 m).
Izvedejo se deviacije obstoječih poti pri nivojskem prečkanju obvoznice v 1. fazi in navezavi istih poti (takrat pod
viaduktom) še na most čez Ledavo v 2. fazi, ko ta več ni
potreben za obvoznico.
– prečkanje med km 5+839 – 5+921 v dolžini 120 m v
asfaltni izvedbi
– zahodno (navezava na prečkanje) od km 5+866 –
6+115 v dolžini 249 m v asfaltni izvedbi.
Deviacije se zaradi prečkanja in večjega prometa izvedejo v širini 6 m (5 + 2 x 0.5).
– plato za deponiranje sladkorne pese in ostalih kmet.
pridelkov se preseli na zahodno (njivsko) stran obvoznice ob
deviirano pot med km 5+866 – 6+115 (parcele kompleksa št.
6726).
9. člen
Objekti
Na obvoznici bodo izvedeni naslednji objekti:
mostovi:
– čez nereguliran potok Borosnjak v km 1 + 337 (dolžina 8.0 m, širina 9.7 m)
– čez reko Ledavo – v 1. fazi v km 5 + 8560 (dolžina
60,0 m, širina 10.82)
– čez reko Ledavo – v 2. fazi (kot viadukt čez želez.
progo) v km 5 + 866 (dolžina 200 m)
– čez potok Črnec v km 6 + 413 (dolžina 14.0 m, širina
9.70 m)
propusti:
– na melioracijskem odvodniku (MJ-A) v km 6 + 566
(5 x 3 m, dolžine 34 m)
– na depresiji (odvodniku iz Lakoša) v km 6 + 883 (2 x
2 m, dolžine 34 m)
– pred križiščem z reg. cesto R-357 (b.c. Ø120, dolžine
22 m)
– za preliv novega v stari Kobiljski potok v km 3 + 336
(2 x 2 m, dolžine 36,5 m), vključno z zaporn. objektom
– nadvoz železnice – pred uvedbo povezave Lendava –
Redics po opuščeni trasi v km 1.570 (dolžine 32,90, širina
6,50 m) v 2. fazi.
Izvedejo se še številni manjši objekti na obvoznici
(predvsem propusti za odvodnjo).
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Trasa obvoznice in nasipi:
– Odbojne ograje na obvoznici so praviloma v kovinski
izvedbi in ne presegajo 0,75 m. Na območju povišanj trase:
na viaduktu čez Ledavo in mostu čez Kobiljski potok se
ograja oblikuje po posebnem načrtu.
– Nasipi in useki so zatravljeni ali zasajeni z grmovnicami ter z nakloni prilagojeni ravninskemu okolju (naklon
1:2 in blažji, razen pri nadvišenju nasipa za viadukt v 2. fazi,
kjer je 1:1,5).
Objekti na obvoznici:
– Viadukt, mostovi, prepust v stari Kobiljski potok in
podvoz morajo biti oblikovani tako, da so vizuelno čimbolj
usklajeni z okoljem pri čemer je za načrt viadukta potrebno
posebej obdelati vizualno podobo.
Območje ob obvoznici:
– Med gradnjo naj se posega v obstoječo vegetacijo le
toliko kot je nujno potrebno.
– Robovi posega v okolje je treba sanirati v skladu z
avtohtono vegetacijo in rabo zemljišč.
– Še neregulirani potoki se uredijo za potrebe posega le
v najnujnejšem obsegu in sonaravno sanirajo. Odseki vodotokov, ki se zaradi preusmeritev zasipajo se rekultivirajo v
skladu z rabo na sosednjih zemljiščih. Obstoječi Kobiljski
potok se na odseku, ki ne bo služil več za visoke vode
sonaravno uredi po posebni dokumentaciji.
– Obstoječe ceste in poti, ki se po izgradnji obvoznice
ukinejo, je treba urediti v skladu z rabo sosednjih zemljišč,
tiste, ki pa ostanejo v funkciji pa je potrebno urediti po
gabaritih in obliki novim funkcijam.
– Pred začetkom gradnje je potrebno pripraviti foto
dokumentacijo ničelnega stanja.
V. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTURNO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen
Elektrika
Zaradi gradnje obvoznice in spremljajočih ureditev se
na elektroprenosnem omrežju izvedejo naslednji posegi:
* Demontaža in prestavitev zračnih daljnovodov proti
vzhodu:
– DV 20 kV Dobrovnik od km 5 + 077 do km 7 + 016
– DV 20 kV Lendava /mesto od km 5 + 065 do km 6 +
456
* Kabliranje (v zemljo) na mestu obvoznice (in tudi
melior. jarka MJ-A)
– odcepnega DV od DV Lendava za vodovodno črpališče Lendava v km 6 + 446
* Ureditve obstoječih zračnih križanj daljnovodov z
obvoznico:
– DV 20 kV Lendava/meja v km 1 + 141
– DV 20 kV Dobrovnik v km 2 + 849
– odcepnega DV od DV Lendava za zadrževalnik Radmožanci (tudi čez oba Kobiljska potoka) v km 4 + 810
Nizkonapetostno napajanje predvidene razsvetljave križišč z obst. M 12-1 in reg. cesto R-357 v Dolgi vasi se izvede
iz obstoječega omrežja in TP v vasi, križišče na jugu z M 101 in M 12-1 se izvede iz obstoječega omrežja in TP v Dolnjem Lakošu.
Vse prestavitve in prilagoditve se izvedejo v skladu s
predpisi ter soglasji upravljalca in po posebnem projektu.

10. člen
Projekt za pridobitev dovoljenja za graditev obvoznice
mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:

12. člen
Vodovod
Zaradi gradnje obvoznice bodo tangirani naslednji vodovodni cevovodi, ki jih bo potrebno prilagoditi oziroma
zaščititi v skladu s predpisi in soglasji upravljalca:
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– v km 990 – podolžno prečkanje cevovoda PE-110
(Lendava-MMP Dolga vas) ob priključku obstoječe ceste M
12-1. Potrebna poglobitev in zaščita v dolžini ca. 200 m.
– v km 2+57 – prečno prečkanje cevovoda PVC 200
(Lendava-Mostje) ob južnem robu križišča s cesto R-357.
Potrebna je ustrezna zaščita v dolžini ca. 40 m.
– v km 3+31 – poševno prečkanje cevovoda PE Ø90 ob
levem bregu Kobiljskega potoka. Potrebna je ustrezna zaščita na dolžini ca. 120 m.
– v km 6+70 – pravokotno prečkanje cevovoda Salonit
Ø250 iz črpališča za Lendavo. Potrebna je zamenjava cevi v
dolžini ca. 100 m.
13. člen
Omrežje zvez
Telekomunikacijsko omrežje je z gradnjo obvoznice
tangirano na naslednjih mestih:
– v km 0+960 podolžno prečkanje optičnega kabla na
dolžini ca. 250 m in zemeljskega kabla v dolžini ca. 300 m
ob priključku ceste M 12-1,
– v km 2+536 prečkanje kabla ob južni strani križišča s
cesto R-357 (ob njej) v dolžini ca. 300 m,
– v km 2+550 prečkanje mednarodnega optičnega kabla ob južni strani križišča s cesto R-357 (vzporedno z njo) v
dolžini ca. 50 m,
– v km 2+610 prečkanje zračnega telefonskega voda v
dolžini ca. 110 m,
– v km 4+830 prečkanje zemeljskega telefonskega voda v dolžini ca. 125 m,
– v km 5+893 prečkanje zračnega telefonskega voda v
dolžini ca. 240 m,
– v km 6+709 prečkanje zemeljskega telefonskega voda v dolžini ca. 55 m,
– v km 7+152 prečkanje zračnega telefonskega voda v
dolžini ca. 120 m.
Omrežje je potrebno prilagoditi v skladu s predpisi ter
pogoji in soglasji upravljalca po posebnem projektu.
14. člen
Plin
Z gradnjo obvoznice je prizadet lokalni razvodni plinovod Lendava–Lakoš–Hotiza, ki poteka ob cesti M 10-1 in
prečka obvoznico podolžno v km 7.277. Prav tako prečka (in
poteka ob njem) isti plinovod novi priključek sedanje ceste
M 10-1 vse v skupni dolžini ca. 260 m. Tu je tudi locirana
merilno reducirna postaja, ki jo je skupaj s tem plinovodom
potrebno prestaviti zahodno od obvoznice, nasproti priključka cestne vpadnice v mesto. Plinovod se zaščiti s PE obbetonirano cevjo in oddušniki na obeh straneh cestišča.
15. člen
Javna razsvetljava
Razsvetita se oba končna priključka in križišče s cesto
R-357. Napajanje se izvede iz lokalnega omrežja v Dolgi
vasi in Dolnjem Lakošu.
VI. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
ZA IZVEDBO POSEGA
16. člen
Vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov
Zaradi gradnje obvoznice se izvedejo naslednje vodnogospodarske ureditve:
– Borosni potok se regulira v km 1 + 337 – premostitev
v dolžini 65 m, širina dna 2,0 m, naklon brežin 1:2, niveleta
korita pod mostom 169,20;
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– Kobiljski potok dobi, zaradi večje poplavne varnosti
mesta Lendava, dodatno vzporedno strugo ob zahodni strani
obvoznice za pretok 10 do 20-letnih voda (67 m 3/s), ki se
odcepi od stare struge v km 3+095 do novega vtoka v Ledavo
v km 5+820. Dno je širine 2,0 m, profil pa je izveden z
vmesnimi širšimi bermami, spodnje brežine so v naklonu 1:1
do višine 0,5 m, berme 1:10, zgornje brežine pa 1:3. Vzporedno in posledično novi strugi Kobiljskega potoka se uredi še:
– vtok vode iz nove v staro strugo Kobiljskega potoka do srednjega letnega pretoka (1,3 m3/s) pred prelivnimi
robovi (0,5 m nad niveleto) skozi pohoden propust 2 x 2 m z
zaproničnim objektom – v km 3+300;
– novi vtok Radmožanskega kanala v novi Kobiljski
potok preko izpusta 5 x 2 m, vključno z zaporničnim objektom
ter propustom s povratno zaklopko za odtočni jarek ob desnem
bregu Kobiljskega potoka – od km 5 + 113 do 5 + 164;
– razširitev korita Ledave s 5 m na 11 m ter poglobitev od starega vtoka Kobiljskega potoka do profila iznad
novega vtoka v dolžini 173 m, vključno s premestitvijo drče
gorvodno od novega vtoka;
– ponovna speljava obstoječe struge Kobiljskega potoka v staro opuščeno, ki teče bližje mestu ter zasip s sanacijo dosedanje struge vtoka v Ledavo ter dela obstoječe struge
nad prelivom iz nove v obstoječo strugo Kobiljskega potoka;
– jarek ob zunanji – zahodni strani nasipa novega
Kobiljskega potoka z vtoki v Radmožanski kanal in gozdno
depresijo vključno z vgradnjo povratnih zaklopk.
Ureditve premositev in zavarovanj (podrobneje določeno v 9. členu):
– most pri prečkanju Borosnjaka
– propust (križišče regionalne ceste in obvoznice)
– most preko Ledave
– most preko Črnca
– propust na melioracijskem jarku
– propust na depresiji (odvodnik iz Lakoša) v km
6 + 883
Odvodnjavanje cestnega telesa
Na celotnem poteku obvoznice se posredno odvodnjava cestno telo v Borosni potok, Kobiljski potok, melioracijski jarek MJ-A in jarek iz Lakoša izključno kot čista meteorna voda. Na sistem odvodnje ne smejo biti priključeni nobeni
iztoki sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških)
vod.
Varovanje podtalnice
Potek obvoznice ne tangira zaščitnih pasov zajetij pitne
podtalnice, kot so opredeljeni z občinskimi odloki. Vsi odvodniki, v katere se steka le meteorna voda z obvozni, potekajo tako po trasi kot po smeri dolvodno od osrednjega
črpališča Lakoš in Gaberje ob Črncu.
Upoštevati pa je nujno, da je celotno ravninsko območje po prostorskih sestavinah republiškega plana opredeljeno
kot območje pomembne pitne podtalnice.
Ostali pogoji
Vse vodnogospodarske ureditve se načrtujejo in izvajajo tako, da ne poslabšajo življenskih pogojev živih bitij v in
ob vodotokih.
Med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodnikov ali naravnih depresij ali preusmerjanje vode iz ustaljenih
strug brez soglasja upravljalca vodotokov.
Vse ureditve vodotokov se izvedejo po načelih sonaravnosti.
17. člen
Gozdno gospodarske ureditve in varovanje gozdov:
– gradnja na območju gozda (vzhodni rob gozda ob
Radmožanskem kanalu) se mora izvajati tako, da se čim
manj poseže v njegovo globino;

Stran 2808

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

– posek za gradnjo in sanacija gozdnega roba se mora
izvesti strokovno – po načrtih oziroma strokovnih navodilih;
– na območju gozda je potrebno med in po gradnji
obvoznice ohraniti sedanje mikroklimatske in hidrološke razmere – poplavni gozd;
– gradnjo in obratovanje ceste spremlja v smislu varovanja gozda, pristojna gozdarska služba.
18. člen
Ureditve v območju kmetijskih zemljišč in varstvo kmetijskih zemljišč
Investitor gradnje obvoznice je po končani gradnji dolžan plačati stroške, ki nastanejo v zvezi s prostorsko ureditvenimi operacijami, ki so posledica posega na večje zaokrožene komplekse kmetijskih zemljišč. Na območjih, kjer
obvoznica preseka in prizadene že zgrajene melioracijske
komplekse (severno od reg. ceste R-357, zahodno od Kobiljskega potoka, ob Črncu) je le-te nujno rekonstruirati in zagotoviti nadaljnje nemoteno funkcioniranje teh sistemov.
O odstranjeni rodovitni plasti prsti se v sklopu projektne dokumentacije ugotovijo količine, opredeli način odstranjevanja po globinah (slojih), lokacije in način deponiranja
ter načinih in namen uporabe za sanacije in rekultivacije.
19. člen
Varovanje območij naravne in kulturne dediščine
Za varovanje naravne in kulturne dediščine se morajo
izvesti naslednji ukrepi:
– pred pričetkom gradnje je potrebno ustrezno dokumentirati stanje prostora z naravno in kulturno dediščino;
– v času gradnje je potrebno zagotoviti arheološki nadzor nad zemeljskimi deli in izvedbo zaščite izkopavanj potencialno odkritih nahajališč. To posebej velja za območje
Gaborkert;
– zaradi ublažitve posega v krajinski podobi pokrajine
so potrebne dodatne ustrezne zasaditve še zlasti ob Kobiljskem potoku.
20. člen
Poglavitne migracijske poti živali potekajo preko obstoječega dela magistralne ceste M 12-1 med Dolgo vasjo in
mejnim prehodom.
Možnost prehajanja preko obvoznice se vsem živalskim vrstam zagotovi v obliki prečkanja z blagimi nakloni
nasipov in preko interventnih nivojskih prehodov ob predhodni prometni signalizaciji (visoka divjad); nižjim živalskim vrstam (dvoživke, plazilci, mali sesalci, plazilci) je
omogočen prehod pod mostovi in skozi prepuste po posebnih poličkah. V drugi fazi izvedbe obvoznice se vsem živalskim vrstam zagotovi prehajanje tudi v obliki prostega prehoda pod viaduktom.
21. člen
Varstvo pred hrupom in varstvo zraka:
– zaradi poteka obvoznice v zadostnih odmikih od naseljenih objektov (razen v začetku in na koncu obvoznice)
niso predvideni posebni aktivni protihrupni ukrepi razen
močnejših zasaditev zahodno od Dolge vasi, za stanovanjske
objekte ob severnem priključku se uredi pasivna protihrupna
zaščita – dodatna zvočna izolacija bivalnih prostorov;
– zasaditev višje vegetacije v smeri naselja omogoča
tudi zmanjšanje negativnih vplivov emisij izpušnih plinov.
22. člen
Varstvo pred požarom
Požarna varnost se z ukrepi prilagoditve tangiranih vodovodov in zagotovitve nadomestnih dostopnih in interventnih poti ne zmanjša.
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23. člen
Rušenje drugih objektov, prestavitev
Rušenja objektov niso potrebna. Deponija za sladkorno
peso med Ledavo in Črncem je umestno preseliti na zahodno
– to je njivsko stran obvoznice.
24. člen
Na osnovi idejnega projekta je ugotovljeno, da bo na
trasi manjkalo materiala za gradnjo nasipov. Iz ukopov bo na
razpolago težko gnetna glina in glinast melj, ki so vgradljivi
v nasipe le pogojno in v omejenih količinah. Neuporabni
viški materiala se uporabijo za zasip in sanacijo obstoječe
struge Kobiljskega potoka na odseku pred vtokom v Ledavo,
ki bo opuščena.
Deponiranje eventuelno še ostalih nenosilnih materialov izven ureditvenega območja tega lokacijskega načrta, se
mora izvajati na podlagi posebne prostorske dokumentacije
in dovoljenj za poseg v prostor (npr. na območju speedway
stadiona v Petišovcih).
Začasne in stalne deponije ne smejo ovirati odtoka vode, prav tako pa morajo biti zaščitene pred erozijo in imeti
urejen odtok padavinskih voda.
Dovoz vgradnih materialov iz območij izven lokacijskega načrta mora biti organizirano iz gramoznic, ki imajo
urejena dovoljenja za eksploatacijo in končno sanacijo.
Investitor obvoznice mora k zahtevku za dovoljenje
gradnje obvoznice predložiti bilanco mas in dokazilo o zagotovljenih deponijah.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
25. člen
Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– prestavitve, zamenjave in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov;
– obvoznica se izvede v dveh etapah:
– 1. etapa: brez upoštevanja prečkanje predvidene železniške proge Murska Sobota–Lendava in Lendava–Redics,
– 2. etapa: z upoštevanjem izvennivojskih prečkanj
predvidene železniške proge M. Sobota–Lendava (v viaduktu) in predvidene železniške proge Lendava–Redics (v podvozu);
– obvoznica se izvede v celotni trasi v eni etapi kot
funkcionalna celota.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
26. člen
Investitor in izvajalci morajo poleg že navedenih nalog:
– zagotoviti nemoteno odvijanje prometa v času gradnje in po njenem zaključku na obeh obstoječih magistralnih
in regionalni cesti;
– zagotoviti nemotene dostope do vseh zemljišč na obeh
straneh obvoznice;
– skupaj z upravljalci natančneje preveriti trase in stanje podzemnih in nadzemnih infrastrukturnih naprav, ki jih
prečka predvidena obvoznica;
– pred pričetkom gradnje odstraniti vrhnjo plast zemlje
in jo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri obdelavi
brežin in sanaciji ostalega poškodovanega terena;
– pred pričetkom del urediti in protiprašno zaščititi vse
lokalne ceste v naseljih, skozi katera bo potekal gradbiščni
promet;

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997

– zagotoviti zavarovanje gradbišča;
– v času gradnje in v času obratovanja obvoznice izvajati meritve hrupa v skladu z zakonskimi določili;
– po ureditvi nove struge Kobiljskega potoka za visoke
vode, sonaravna ureditev stare struge Kobiljskega potoka, ki
ostane za stalne vode po posebni dokumentaciji;
– v času obratovanja vzdrževati brežine in ostale površine, ki so del cestnega sveta;
– po potrebi v času gradnje sanirati tudi dovozne poti,
ki z gradnjo niso neposredno tangirane, se je pa zaradi prekinitve običajnih dostopov na njih povečal promet, če se s tem
poslabša stanje (zatečeno stanje je potrebno dokumentirati
pred začetkom gradnje);
– investitor obvoznice mora po končanih delih poskrbeti tudi za posnetek zemeljskih in drugih naprav, ki jih je
bilo potrebno prestaviti zaradi gradnje obvoznice;
– v času izgradnje upoštevati vse predpise o varstvu
okolja. Gradbišče je potrebno urediti tako, da ne bo povzročalo dodatnih obremenitev okolja;
– preprečiti je potrebno morebitni izliv mineralnih in
drugih olj iz delovnih strojev.
IX. TOLERANCE
27. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se
morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev dovoljenja za graditev.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo
tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi pa se
ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji ter posegati
v zemljišča, ki lastniški niso urejena.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v delovno področje katerih spadajo ta odstopanja.
X. NADZOR
28. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
29. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Lendava.
30. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0002/95
Lendava, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
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1779.
Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 24. člena statuta Občine Lendava
(Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97) je Občinski svet
občine Lendava na 20. seji dne 22. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
1. člen
(uvodne določbe)
Dopolnijo in spremenijo se prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, objavljene v Uradnem listu RS, št. 11/95, ki so bile sprejete za
območje nove Občine Lendava na osnovi predhodno sprejetih planskih dokumentov za bivšo Občino Lendava in sicer:
dolgoročni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87),
družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87) ter
spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92).
2. člen
Dopolnitve in spremembe prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se nanašajo na predviden poseg izgradnje zahodne obvoznice mesta
Lendava in Dolge vasi, v sestavinah, ki niso bile obdelane ali
pa so bile zastavljene drugače v spremembah in dopolnitvah
planskih dokumentov iz člena 1, ko je v tistih iz leta 1992 v
dodatnem besedilu točke 7.22 navedena obvoznica mesta
Lendava, kot magistralna cesta od Dolnjega Lakoša do mednarodnega mejnega prehoda v Dolgi vasi.
3. člen
Besedilo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava se
spremeni oziroma dopolni:
– poglavje VII. razvoj v prostoru dolgoročnega plana –
v točki 7.2.1: “Urbanistična zasnova mesta Lendava se v
potrebnih sestavinah prilagodi na novo izbrani trasi zahodne
obvoznice Lendave in Dolge vasi.”
– poglavje 11.3.2. srednjeročnega družbenega plana se
dopolni: “Izdela se lokacijski načrt za zahodno obvoznico
mesta Lendava in Dolge vasi.”
4. člen
Kartografski del sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava, se spremeni za območja, ki jih tangira obvoznica in
sicer:
Tematske karte v merilu 1: 25000:
– zasnova primarne rabe prostora,
– zasnova prometnega omrežja,
– usmeritve za načine urejanja s prostorsko izvedbenimi akti,
– zasnova vodnogospodarskih ureditev,
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
– zasnova energetskega omrežja.
Kartografska dokumentacija v merilu 1: 5000 (namembnost) – listi Turnišče 49,50 in Ljutomer 9,10.
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5. člen
Za predvideno zahodno obvoznice mesta Lendava in
Dolge vasi je kot podrobna razdelava družbenega plana pripravljena Programska zasnova.
5.1 Območje
Obvoznica (telo ceste z nasipi, useki, odvodnimi jarki,
dovoznimi potmi, priključki, mostovi, podvozi, viadukti) ter
spremljajoče ureditve (premestitve in regulacije potokov,
deviacije cest, prestavitve infrastrukturnih objektov in naprav, ureditve obcestnega prostora in ukrepov za preprečitev
prekomernih vplivov na okolje) zavzema parcele in dele
parcel (po katastrskih občinah):
k.o. Dolga vas:
5469, 1324, 1325/1, 1325/2, 1325/3, 1326/1, 1326/2,
1327, 1328, 1329, 925, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344,
1345/1, 1345/2, 5467, 1540/1, 1540/2, 1542, 1541, 1346,
1347, 1348, 1350, 1351/2, 1353, 1354, 1355, 5450, 1535,
1536, 1537, 1538, 1539, 1394, 1395, 1393, 1391, 1390,
1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1382, 1381,
1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 5454, 1444,
1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435,
1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 1429, 1428, 1427, 5466, 866,
867, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859, 858, 857, 856, 855,
854, 853, 852, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843,
842, 841, 840, 839, 838, 837, 836, 835, 834, 833, 832, 831,
830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 5508, 5461, 2078, 2077,
2076, 2075/2, 2075/1, 2074/2, 2074/1, 2073, 2071, 2070,
2069, 2068, 2067, 2066, 2065, 2064, 2063/2, 2062, 2061,
2059, 2058, 2057, 2056, 2055, 2054, 2053, 1445, 5511, 386,
387, 364, 340, 5512, 313, 5462, 312, 311, 310, 309, 308,
307, 306, 305, 304, 303, 302, 301, 300, 299, 298, 297, 296,
295, 294, 2201, 2200, 2199, 2198, 2202, 2203, 2204, 2205,
2206, 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216,
2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223/1, 2223/2, 2224,
2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233,
2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242,
2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249/1, 2249/2, 2250,
2251, 2252, 2299, 2298, 2297, 2296, 2295, 2294, 2293,
2292, 2291, 2290, 2289, 2288, 2287, 2286, 2285, 5463,
2425, 2424, 2423, 2422/2, 2422/1, 5449, 5522, 2323, 5523,
5514, 5515, 5527.
k.o. Lendava
6602/1, 121, 6605, 148/4, 148/3, 148/1, 148/2, 6603,
6736, 6726, 6738, 6739, 148/6, 148/5, 6606, 6608, 4258,
6729, 6604, 6744, 6752, 6746, 707/2, 707/1, 710, 711, 712,
713/1, 713/2, 707/5, 714, 715, 716, 6648/1, 730, 731/2, 720,
719, 718/2, 717.
Območje, ki bo namenjeno izgradnji in funkcioniranju
obvoznice jo grafično opredeljeno z obodno parcelacijo zemljišč.
5.2 Značilnosti in namen posega
Zahodna cestna obvoznica Lendave in Dolge vasi predstavlja pomemben člen v reševanju prometnega omrežja v
skrajnem severovzhodnem delu Slovenije (lendavsko vozlišče). Po kategorizaciji predstavlja ta cesta prestavitev magistralne ceste M 12-1 (Mednarodni mejni prehod Petišovci
– Mednarodni mejni prehod Dolga vas), ki poteka sedaj kot
glavna prometnica sredi mesta Lendava in Dolge vasi, zahodno in severno od obeh naselij – od križišča obeh magistralnih cest (tudi M 10-1 Lendava – M. Sobota) pri Dolnjem
Lakošu do ponovne vklopitve na M 12-1 na koncu Dolge
vasi (v začetku njene razširitve za čakalni pas tovornjakov
pred MMP Dolga vas). Dolžina od priključka do priključka
je 6,166 km (končna faza), dolžina urejanja pa je skupaj 6,8
km ter ureditev priključkov na severu (M12-1), v sredini
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(R-357) ter na jugu (M 10-1 in vpadnica v mesto). Poleg
tega, da bo že takoj prevzela ves tranzitni promet, ki sedaj od
MMP Dolga vas po M 12-1 na cesto M 10-1 in dalje na
zahod (M. Sobota – Maribor) poteka skozi obe naselji, pa bo
ob obvoznico priključena navezovalna cesta od bodoče avtoceste Maribor – madžarsko/slovenska meja pri Radmožancih. Dokler ne bo določena stična točka na meji in preko nje
zgrajena avtocesta od Radmožanec na Madžarsko (predvidoma južno od Genterovec), bo po izgraditvi avtoceste od
Maribora do Radmožanec ta navezovalna cesta prevzela in
speljala na severni del obravnavane obvoznice ter preko nje
na rekonstruiran MMP Dolga vas ves mednarodni in tranzitni promet. Na jugu obvoznica navezuje sedanji M 10-1 (M.
Sobota) in M 12-1 (Mursko Središče) ter za sedaj posredno,
slej ko prej po neposredno (obvozno) cestno povezavo R357 za MP Pince.
Obvoznica, ki poteka na ravninskem območju bo imela
sledeča tehnična izhodišča in elemente:
– računska hitrost – 80 km/h,
– glede na gostoto prometa – 3. razred,
– pri horizontalnih in vertikalnih elementih se upošteva, da je koridor možno uporabiti za eventualni potek avtoceste proti MP Pince (če ne bi bilo upoštevano stališče
Slovenije za stično točko pri Genterovcih),
– uporabljen minimalni horizontalni element na obvoznico – 400 m (dovoljen – 250 m, za AC – 750 m),
– uporabljen max. vzdolžni sklon – 3,5%,
(dovoljen za obv. – 7,0%, za AC – 5,0%),
– normalni prečni profil (širine):
– vozni pasovi 2 x 3,25 m = 6,50 m,
– robni pasovi 2 x 0,30 m = 0,60 m,
– bankine 2 x 1,20 m = 2,40 m,
Skupaj NPP = 9,50 m.
Cesta bo potekala na nasipu, razen delno na severnem
delu – pri prečkanju trase opuščene železnice (predviden
podvoz) in pred priključkom na obstoječo cesto M 12-1 pri
Dolgi vasi zaradi reliefnih prilik – kjer so predvideni useki.
Neposredno ob obvoznici ni predvidenih novih objektov ali dejavnosti, razen tistih, ki so v dosedanjih planskih
dokumentih že bile predvidene (razširitev ureditvenega območja naselja na južnem koncu obvoznice – zahodno od
železniške postaje).
Zaradi specifičnih pogojev pred MMP Dolga vas za
izstopajoča tovorna vozila je možno, poleg že izgrajenega
odstavnega pasu na obstoječi cesti M 12-1 v dolžini 700 m
pred mejnim prehodom (od km 0 + 300 do km 1 + 000), le
pod izrednimi vzporednimi prometnimi režimi, uporabiti en
vozni pas za čakajoča tovorna vozila še na odseku od km 1 +
600 do km 2 + 300 (med traso opuščene železniške proge in
križišča z R-357, po kateri bi v tem primeru stekel ostali
promet po stari cesti).
5.3 Zasnova infrastrukture
– Cestno omrežje in poti, železnica
Obvoznica bo poleg potrebnih funkcionalnih navezav
na obstoječo magistralno in regionalno cestno omrežje, povzročila tudi vrsto prekinitev lokalnih in poljskih poti, ki jih
bo potrebno nadomestiti, deviirati ali kako drugače funkcionalno preurediti tako, da bodo kot dosedaj zagotavljale dostop do vsake parcele.
Trasa obvoznice prečka bodoči koridor predvidene železniške povezave Lendave z Beltinci oziroma M. Soboto, ki
bo potekal predvidoma (ni še definirano v nobeni prostorski
dokumentaciji) ob desnem bregu Ledave. Zato je v končni
fazi, ko bo šla v gradnjo železnica, potrebno obvoznico
dvigniti na viadukt (izvennivojsko prečkanje). V lokacijskih
pogojih za obvoznico bo za predvideno ponovno železniško
povezavo Lendave z Redicsem (Madžarska) upoštevana
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opuščena trasa železnice (izvennivojsko prečkanje v podvozu oziroma začasno v useku na severnem delu obvoznice).
– Podzemeljski komunalni telekomunikacijski in energetski vodi,
Zaradi gradnje obvoznice je potrebno ustrezno zavarovati in prestaviti:
– krajevni in medkrajevni ter optični mednarodni telefonski kabel, ki prečkajo traso ob magistralni cesti pri severnem priključku, ob regionalni cesti pri križanju obvoznice z
njo ter v južnem delu trase (Lendava–Lakoš),
– vodovod, ki prečka traso vzporedno in južno od potoka Črnec (črpališče Lakoš–Lendava) vzporedno z regionalno
cesto v križišču z obvoznico (Lendava–Mostje) ter vzporedno z magistralno cesto v severnem priključevanju obvoznice
na njo,
– plinovod – razvodno oskrbno omrežje Lendava–Lakoš v južnem križišču z magistralno cesto.
– Zračni elektroprenosni in telefonski vodi
Trasa obvoznice pogojuje ustrezne prilagoditve (višine) in prestavitve zračnih vodov:
– dva 20 kV daljnovoda (Dolga vas, Dobrovnik), ki
potekata vzporedno s koridorjem obvoznice in traso večkrat
prečkata pod neugodnim kotom, ter dva priključna 20 kV
daljnovoda iz njiju (za vodovodno črpališče in zadrževalnik
Radmožanci),
– telefonski medkrajevni vod iz Lakoša za Lendavo in
iz Mostja za Lendavo.
5.4 Usmeritve za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje
Glede na prostor, po katerem poteka je pri urbanističnem, arhitektonskem in krajinskem oblikovanju obvoznice
potrebno upoštevati naslednje usmeritve:
– brežine nasipa obvoznice in starega ter novo trasiranega Kobiljskega potoka ob njej naj se izvedejo v blagem
naklonu (max. 1:2) ter ustrezno ozelenijo (zatravitev, grmovnice),
– objekti in oprema ceste naj se izvedejo standardno,
razen večjih (viadukt), ki se obdelajo po posebnih načrtih,
– izgradnja obvoznice naj poseže le z najnujnejšim koridorjem v okolje, robovi pa se naj takoj sanirajo v skladu z
okolno vegetacijo in rabo zemljišč.
5.5 Usmeritve za varovanje in izboljšanje bivalnega in
delovnega okolja
Glede na izbran potek obvoznice, se ne pričakuje bistvenih škodljivih vplivov na bivalno in delovno okolje, razen
eventualno na severnem in južnem priključku ceste M 12-1
(hrup, emisije). Vsekakor pa bo obvoznica imela blagodejni
vpliv na mesto Lendava in Dolgo vas, ker bo tranzitni,
predvsem tovorni promet preseljen iz obeh naselij. S tem se
v naseljih bistveno zmanjša hrup, emisije in tresljaji od težkega motornega prometa.
5.6 Faznost
Obvoznica se izvede v celotni trasi v eni etapi – kot
funkcionalna celota.
Po izgraditvi bo glede na rok izgradnje železnice Lendava–Beltinci potrebno v 2. fazi zgraditi izvennivojsko prečkanje le-te z nadvozom oziroma viaduktom, prav tako pa bo
potrebno nad izgrajenim usekom v 1. fazi, v 2. fazi, če bo
ponovno stekla železniška proga Lendava–Redics zgraditi
most – nadvoz za progo.
Potrebno je zagotoviti tehnično-prostorske možnosti za
naknadno usposobitev t. i. “srednjega priključka” za mesto
Lendava severno od predvidenega viadukta.
5.7 Grafični del programske zasnove za obvoznico sestavlja naslednja kartografska dokumentacija:
– Namenska raba površin s predvidenimi
ureditvami:
M 1:5000
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– prometa
– komunalne in energetske infrastrukture
– vodnega gospodarstva
ter usmeritvami za
– krajinsko, urbanistično in arhitektonsko oblikovanje
– varovanje in izboljšanje okolja
– Območja obdelave
M 1:2500
6. člen
Kartografski del plana in kartografska dokumentacija
sta stalno na vpogled občanom na sedežu Občine Lendava in
Upravni enoti Lendava, organizacijski enoti za okolje in
prostor, ki opravlja upravne naloge za Občino Lendava v
zvezi z urejanjem prostora.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35200-0001/95
Lendava, dne 22. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

MEŽICA
1780.
Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list Republike Slovenije, št. 80/94) je Občinski svet
občine Mežica dne 14. 5. 1997, sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Mežica za leto 1997
1. člen
S proračunom Občine Mežica za leto 1997 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva
za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom
opravljajo občine.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo 291,110.000 SIT in se razporejajo na:
– tekoče obveznosti,
– investicijske obveznosti.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občine po virih in vrstah, odhodki pa v skupnih zneskih po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po
natančnejših namenih.
4. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene,
ki so določeni s proračunom in opredeljeni v posebnem delu,
ki je sestavni del tega odloka.
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5. člen
Med odhodki proračuna se predvidi tudi tekoča proračunska rezerva kot nerazporejeni del prihodkov, za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvidati ali zanje ni
bilo dovolj predvidenih sredstev.
6. člen
Občina oblikuje stalno proračunsko rezervo, v katero se
izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov
in odhodkov, vendar najmanj 0,5% prihodkov zagotovljene
porabe.
7. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve se uporabljajo:
1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih
nesreč, kot so suša, potres, požar, poplave in druge naravne
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom ter za odhodke, ki so posledica epidemije, živalske kužne bolezni in
škode, ki jo povzročijo rastlinski škodljivci,
2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki
pritekajo neenakomerno,
3. za kritje proračunskega primanjkljaja.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se med letom delijo
enakomerno med vse porabnike v okviru doseženih prihodkov, razen če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega
sveta drugače določeno.
9. člen
Sredstva za redno dejavnost se proračunskim porabnikom nakazujejo praviloma kot mesečne akontacije v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoševanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
10. člen
Nabavo opreme, investicijska, vzdrževalna dela in storitve je potrebno oddajati s pogodbo v skladu s predpisi, ki
veljajo za državni proračun.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge s svojega delovnega področja v mejah sredstev, ki so jim
s tem proračunom odobrena.
Za izvajanje določb tega člena ter za zakonito, smotrno
in primerno uporabo sredstev je odgovoren ravnatelj šole,
direktor zavoda oziroma druga odgovorna oseba kot odredbodajalec.
12. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
13. člen
Občina se lahko zadolžuje le za financiranje investicij v
infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje
gospodarskih in drugih javnih služb.
Občina se lahko zadolžuje le v obsegu, ki ne presega
10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
14. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj je
občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
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15. člen
Občina lahko daje porošvo za izpolnitev obveznosti
javnih podjetij in javnih zavodov, vendar največ do 5%
zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
16. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor:
– nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov po namenu, obsegu in dinamiki porabe,
– nad financiranjem investicij, za katere se sredstva
delno ali v celoti zagotavljajo iz občinskega proračuna.
Če se pri upravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso porabljena za tiste namenen, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta
sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti občinski svet.
17. člen
Uporabniki občinskega proračuna so dolžni predračune
in finančne načrte za leto 1997 ter zaključne račune za leto
1995 dostaviti občini najpozneje do 28. 2. 1997.
18. člen
V proračun občine za leto 1997 se vključi občini pripadajoči del prihodkov in odhodkov od 1. 1. 1997 dalje.
19. člen
Pregled prihodkov v proračunu za leto 1997 in njegova
razporeditev sta zajeta v bilanci proračuna, ki je sestavni del
tega odloka.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednnji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1997.
Št. 401-1/97
Mežica, dne 14. maja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

1781.
Na podlagi 9. člena statuta Občine Mežica (MUV 7/95)
in 3. člena odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Mežica (Uradni list RS, št. 38/96) je
Občinski svet občine Mežica na 28. seji dne 14. 5. 1997
sprejel
S K L E P,
da se za upravljanje komunalno-cestnega nadzora v
Občini Mežica pooblasti Jelko Klemenc komunalno-cestno
inšpektorico Občine Ravne-Prevalje.
Št. 061-28-9/97-1
Mežica, dne 15. maja 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.
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PODČETRTEK

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1782.

1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino komunalnih taks na
območju Občine Podčetrtek. V Občini Podčetrtek se plačujejo komunalne takse za naslednje predmete, storitve in površine:
1. za glasbene avtomate v javnih lokalih,
2. za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori,
3. za igralna sredstva v javnih lokalih (igralni avtomati,
biljard, igralne karte in podobno),
4. za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na krajevnih mestih,
5. za vitrine, v katerih se razstavlja blago zunaj poslovne stavbe,
6. za uporabo javnega prostora za parkiranje, šotorjenje
ali za druge začasne namene,
7. za uporabo trgov in drugih prostorov, razen pločnikov, za razstavljanje predmetov, prirejanja razstav in drugih
zabavnih prireditev za gospodarske namene,
8. za storitve na mejnih prehodih.
Komunalna taksa iz 4. točke prejšnjega odstavka tega
člena se ne more predpisovati za napise firm, ki so po zakonu
ali odloku občine obvezni.

Občinski svet občine Podčetrtek je na podlagi 29. člena
zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90),
13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94) ter na podlagi 78. člena statuta Občine Podčetrtek
(Uradni list RS, št. 30/95), na 16. redni seji dne 28. 4. 1997
sprejel
ODLOK
o potrditvi zaključnega računa proračuna
Občine Podčetrtek za leto 1996
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek
za leto 1996 katerega sestavni del je tudi zaključni račun
rezerv.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
prihodke v višini
304,111.472,00 SIT
odhodke v višini
300,901.109,00 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
v znesku 3,210.363 SIT se prenese v proračun Občine Podčetrtek za leto 1997 za odpravo posledic elementarnih nesreč.
2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
prihodke v višini
2,705.790,00 SIT
odhodke v višini
856.446,60 SIT
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
sredstev rezerv Občine Podčetrtek v znesku 1,849.343 SIT
se prenese v sredstva rezerv Občine Podčetrtek za leto 1997.
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa za
leto 1996 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 061-145/97
Podčetrtek, dne 5. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

1783.
Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih
taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list
RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS,
št. 10/91, 13/93 in 66/93) in 19. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 30/95), je Občinski svet občine
Podčetrtek na 16. redni seji dne 28. 4. 1997 sprejel
ODLOK
o komunalnih taksah v Občini Podčetrtek

2. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za
posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v
posebnem delu – tarifi komunalnih taks, ki je sestavni del
tega odloka.
Vrednost točke določa občinski svet do konca meseca
decembra za naslednje leto.
3. člen
Taksni zavezanec so pravne osebe, zasebniki in druge
fizične osebe, ki opravljajo storitve ali uporabljajo taksne
predmete, za katere so predpisane komunalne takse.
4. člen
Takse so določene v dnevnih, mesečnih in letnih zneskih. Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v
letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetkom uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil občino o odstranitvi
taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec
začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksne obveznosti.
5. člen
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem znesku ali
dnevnem znesku, je taksni zavezanec dolžan prijaviti nastanek taksne obveznosti občini in plačati predpisano takso
pred pričetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta.
6. člen
Taksni zavezanec je dolžan prijaviti občini nastanek
taksne obveznosti osem dni pred njenim nastankom.
Prijava taksne obveznosti mora vsebovati:
– podatke o zavezancu,
– podatke o času in kraju uporabe oziroma namestitve
taksnega predmeta,
– opis taksnega predmeta.
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7. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci vnaprej,
če ni v tem odloku drugače določeno.
Taksnemu zavezancu, ki ne plača takse vnaprej, mu
občina predpiše plačilo takse z odločbo. Takso je zavezanec
dolžan plačati v roku osem dni od prejema odločbe.
Pritožba na izdano odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.

predmete, za katere je s tem odlokom predpisana komunalna
taksa, so dolžni taksno obveznost prijaviti občini najkasneje
v roku tridesetih dni po uveljavitvi tega odloka.

8. člen
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi nastanka
taksne obveznosti občini, ta odmeri takso po podatkih, ki jih
ugotovi sama oziroma pristojna občinska služba.

18. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, se na območju Občine Podčetrtek prenehajo uporabljati določila odloka o komunalnih taksah v Občini Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št.
82/94).

9. člen
Pravne in fizične osebe, ki opravljajo storitve nameščanja taksnih predmetov, so dolžne pred namestitvijo taksnih
predmetov ugotoviti, če je komunalna taksa odmerjena in
plačana.
10. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks se opravlja v skladu
z veljavnimi predpisi. Izterjavo taksnih obveznosti opravlja
Davčna uprava Republike Slovenije.
Pravica do izterjave komunalnih taks zastara v dveh
letih po preteku leta, v katerem bi morala biti taksa plačana.
Pravica do povrnitve preveč plačane takse zastara v
dveh letih po preteku leta, v katerem je bila plačana.
11. člen
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna
občine.
12. člen
O odmeri komunalne takse oziroma njenem plačilu se
taksnemu zavezancu izda potrdilo o plačilu takse ali ustrezno potrdilo o odmeri takse.
13. člen
Komunalne takse odmerja, obračunava in pobira občinska uprava. Odmera, obračun in pobiranje komunalnih taks
se lahko s posebno pogodbo prenese na Davčno upravo
Republike Slovenije.
14. člen
Nadzor nad izvajanejm tega odloka opravlja občinska
inšpekcija Občine Podčetrtek.
II. KAZENSKE DOLOČBE
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik:
– če ne prijavi taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 061-146/97
Podčetrtek, dne 5. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.
TARIFE KOMUNALNIH TAKS
Tarifna številka 1
Za uporabo vsakega glasbenega avtomata v javnih lokalih se plača taksa letno.
1.1. za vsak glasbeni avtomat
3.000 točk
Pojasnilo:
1. taksni zavezanec je pravna in fizična oseba, ki ima v
lokalu glasbeni avtomat ne glede na to, ali je lastnik avtomata ali ne,
2. ta taksa se plačuje le od uporabe glasbenih avtomatov, ki proti vplačilu avtomatično reproducirajo glasbo, ne
pa uporabe drugih naprav, ki s pomočjo električne energije
na kak drug mehanični način reproducirajo glasbo (gramofoni, magnetofoni ipd.). Med glasbene avtomate se po tej tarifi
ne štejejo radijski in televizijski sprejemniki, nameščeni v
javnih lokalih,
3. javni lokali so poslovni prostori (gostilne, restavracije, kavarne, nočni lokali, društveni prostori, bifeji, okrepčevalnice ipd.), kot tudi k tem lokalom pripadajoči vrtovi,
terase in drugi prostori, v katerih se zadržujejo gostje.
Tarifna številka 2
Za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori
ter za opravljanje gostinsko turistične dejavnosti in drugih
gospodarskih dejavnosti, se plača taksa po naslednjih kriterijih:
a) dnevno od m2 površine v uporabi za gostinsko –
turistično dejavnost se določi število točk:
2.1. glede na namen uporabe
– za gostinstvo, slaščičarstvo
3 točke
– za trgovino
2 točki
2.2. glede na opremljenost:
– nadstrešek
1 točka
– ograja
1 točka
2.3. glede na čas uporabe:
– v turistični sezoni (od 1. 5. do 30. 9.)
1 točka
b) dnevno od m2 površine v uporabi za namene
gradbeništva (adaptacije poslovnih in stanovanjskih
prostorov ter obrti).
– v turistični sezoni
2 točki
– izven sezone
1 točka
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Taksni zavezanec plača takso pred pridobitvijo dovoljenja za uporabo javne površine po tej tarifni številki.
Pojasnilo:
1. z javnim prostorom po tej tarifi je mišljena celotna
površina cest, pločnikov in trgov pred poslovnimi in drugimi
prostori,
2. taksni zavezanec po tej tarifi je vsakokratni uporabnik javne površine,
3. kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača pristojno takso v dvojnem znesku,
4. višina komunalne takse v točki a) se izračuna tako,
da se število točk 2.1, 2.2 in 2.3 sešteje in dobljeni seštevek
točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v m 2), s številom dni uporabe in veljavno vrednostjo
točke,
5. takse za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih namenov se ne plača, če je investitor javni zavod, občina ali krajevna skupnost.
Tarifna številka 3
Za igralna sredstva v javnih lokalih.
3.1. za elektronske igralne aparate na denarne dobitke v
igralnicah
– za vsak igralni aparat mesečno
1.000 točk
3.2. za rulete in mize za igranje kart v
igralnicah
– za vsako ruleto in mizo za igranje
kart mesečno
5.000 točk
3.3. za elektronske igralne aparate na
denarne dobitke izven igralnic
– za vsak igralni aparat mesečno
1.000 točk
3.4. za vse ostale mehanske in elektronske
igralne aparate
– za vsak igralni aparat mesečno
500 točk
3.5. za avtomatska kegljišča
– od steze mesečno
100 točk
Pojasnila:
1. taksni zavezanci so lastniki oziroma uporabniki poslovnih prostorov, v katerih so nameščeni taksni predmeti,
2. taksni predmeti po tej tarifi so vse mehanske in
elektronske igralne naprave, katerih uporabo morajo stranke
plačati ne glede na obliko plačila (gotovina, žetoni ipd.).
Tarifna številka 4
Za reklamne napise, objave in oglase
4.1. reklamni objekti, razen tistih pod točko 4.2., 4.3.,
4.4. in 4.5.
4.1.2. za čas nad tri mesece do 1 m2 letno 2.000 točk
– za vsak nadaljni m2
1.000 točk
4.1.2. za čas do treh mesecev do 1 m2 dnevno 20 točk
– za vsak nadaljnji m2 dnevno
16 točk
4.2. elektronske table in drugi svetlobni
5.000 točk
napisi do 2 m2 letno
– nad 2 m2 letno
7.000 točk
4.3. transparenti in druge oblike visečih
15 točk
reklam do 2 m 2 dnevno
25 točk
– nad 2 m2 dnevno
4.4. za t.i. JUMBO panoje, ne glede na
lokacijo
– za vsak dvostranski pano, letno
20.000 točk
– za vsak enostranski pano, letno
15.000 točk
4.5. reklamni napisi na javnih prevoznih
sredstvih, letno
2.000 točk
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4.6. za vsak javni pano za plakatiranje,
letno

3.000 točk
4.7. baloni in druge reklame, projicirane
v zrak, dnevno/kos
100 točk
1.000 točk
4.8. reklamne table do 0,5 m2 letno
Pojasnila:
1. smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu
oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven v odprt prostor, ne glede
na lastništvo nepremičnine, na katerih je taksni predmet
nameščen,
2. taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične
osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako
opremljenih taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so
taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov oziroma površin, na katerih je taksni predmet,
3. plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru
svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih
organov, organov krajevnih skupnosti, objave političnih
strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih
prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s
sedežem v Občini Podčetrtek, reklamni napisi, ki opozarjajo
na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih
in humanitarnih organizacij.
Plačila komunalne takse so po tej tarifi oproščeni tudi
občani Občine Podčetrtek v okviru svoje dejavnosti in sicer
za en reklamni objekt do 1 m 2,
4. za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna
označba firme, na zgradbi firme. Za taksni predmet se po tem
odloku ne šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki
se postavlja v okviru turistično premotivne dejavnosti v občini in katerega lastnik je občina.
Tarifna številka 5
Za vsako vitrino, v kateri se razstavlja blago zunaj
poslovne stavbe, se plača taksa od velikosti:
– do 2 m2 900 točk letno,
– nad 2 m2 1800 točk letno.
Zavezanci za plačilo takse po tej tarifi morajo Občinski
upravi občine Podčetrtek sporočiti do 28. februarja v letu,
število in velikost vitrin, sproti pa vsakokratno spremembo
podatkov, potrebnih za odmero komunalne takse.
Če se zavezanec ne ravna po določilu prejšnjega odstavka, se mu odmeri komunalna taksa v dvojni višini od 1.
januarja do 31. decembra tekočega leta.
Tarifna številka 6
6.1. za parkiranje po avtomobilu dnevno:
– osebni avtomobil
10 točk
– za tovorna vozila
30 točk
– za avtobuse
40 točk
6.2. Za začasne gradbene objekte po m2 dnevno:
– za gradbene objekte
1 točka
Tarifna številka 7
Za uporabo javnega prostora za začasne namene se
plača taksa dnevno:
a) za vsak uporabljeni m 2 površine po naslednjih kriterijih:
7.1. za kioske:
– prodaja pijač, hrane, sadja in zelenjave
10 točk
– prodaja cvetja, sveč, časopisov, spominkov
in knjig
5 točk
– prodaja obrtnih izdelkov
5 točk
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7.2. za stojnice:
– prodaja sadja in zelenjave
10 točk
– prodaja hrane in pijače na prireditvah
10 točk
– prodaja cvetja, sveč, časopisov, spominkov
in knjig
5 točk
– prodaja obrtnih izdelkov
5 točk
7.3. za cirkus in zabavni park:
3 točke
7.4. za prekope in druge začasne namene
3 točke
b) za ostale načine uporabe, po naslednjih
kriterijih:
– za premične gostinske prikolice dnevno
150 točk
Pojasnilo:
1. taksni zavezanec je vsakokratni uporabnik javnega
prostora. Pozimi se taksa plačuje tudi za stojnice, kioske in
premične gostinske prikolice, ki so postavljene, ob in na
smučiščih oziroma poleti postavljeni ob kopališčih,
2. za zasedeno površino se šteje vsa površina, katere
uporaba je začasno omejena ali izključena zaradi uporabe v
namene, določene v tej tarifni številki,
3. pri kioskih in stojnicah se šteje za zasedeno površino
vsa površina pod kioskom oziroma stojnico ter pod razmeščeno robo in opremo, povečana za 1 m na vse strani od
zaokroženega roba tako zasedene javne površine,
4. taksa za uporabo javnih površin se ne plača:
– za namene gradbišča, prekopov in drugih začasnih
namenov, če je investitor občina ali krajevna skupnost,
– za uporabo javnega prostora na organiziranih tržnicah, ki so v upravljanju občine,
– za uporabo javne površine, za katero je uporaba in
plačilo urejeno s pogodbo, sklenjeno s pristojnim občinskim
organom, če je v pogodbi to izrecno navedeno,
5. zavezanci po tej tarifni številki morajo pet dni pred
uporabo javnega prostora sporočiti pristojnemu organu Občine Podčetrtek, v kakšne namene in kako dolgo nameravajo
uporabljati pločnik, pridobiti ustrezno dovoljenje in hkrati
plačati takso,
6. kdor uporablja javni prostor brez dovoljenja občine,
oziroma v nasprotju z določbami v izdanem dovoljenju,
plača komunalno takso v trojnem znesku od 1. januarja do
31. decembra, oziroma za dejanski čas uporabe, če gre za
začasno uporabo.
Tarifna številka 8
Za plačilo komunalnih storitev na mejnem prehodu v
Bistrici ob Sotli se plača enkratna taksa v znesku 60 točk.
Pojasnilo:
1. taksni zavezanci za plačilo takse so pravne in fizične
osebe, ki so uporabniki komunalnih objektov na mejnem
prehodu v občini in vstopajo ali izstopajo iz države in imajo
carinske in cestninske obveznosti ali opravljajo izvozne in
uvozne posle,
2. takso zaračunavajo in pobirajo špediterske organizacije, ki opravljajo svojo dejavnost na mejnih prehodih in jo
nakazujejo na račun občine do 5. v mesecu za pretekli mesec.

1784.
Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 25. člena poslovnika občinskega sveta
je Občinski svet občine Podčetrtek sprejel na 16. redni seji
dne 28. 4. 1997
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SKLEP
o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997
I
Usklajena vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v letu 1997 znaša 0,100 SIT.
II
Vrednost točke iz tega sklepa se uporablja od 1. januarja 1997 dalje.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 061-140/97
Podčetrtek, dne 5. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Podčetrtek
Marko Stadler l. r.

POSTOJNA
1785.
Na podlagi 33. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), 36. in 99. člena
statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/95), 37. člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93 in 71/93) izdajam naslednji
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka prostroskih ureditvenih
pogojev za območje Občine Postojna
1
Javno se razgrne osnutek prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Postojna, ki ga je izdelal AGA,
d.o.o., Postojna, pod št. 10/96 v aprilu 1997.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen v avli v 1.
nadstropju Občine Postojna, Ljubljanska 4, Postojna in na
sedežu Krajevnih skupnosti Planina, Postojna, Prestranek,
Hrašče, Hruševje, Razdrto, Veliko Ubeljsko, Hrenovice in
Bukovje – 30 dni od objave v Uradnem listu Republike
Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.
3
Občani in organizacije lahko podajo pisne pripombe,
mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo prizadetim krajevnim skupnostim ali Občini Postojna.
4
Ta sklep začne veljati takoj.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.
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PUCONCI
1786.
Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta
Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na 22. redni
seji dne 8. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Puconci
za leto 1996
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna
Občine Puconci za leto 1996, ki zajema vse prihodke in
odhodke proračuna Občine Puconci.
2. člen
Po bilanci zaključnega računa proračuna Občine Puconci za leto 1996 so znašali:
– prihodki
350,358.667 SIT,
– odhodki
350,003.945 SIT.
3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 354.722 SIT se prenesejo med prihodke proračuna Občine Puconci za leto 1997.
4. člen
Saldo sredstev rezervnega sklada na dan 31. 12. 1996 je
2,265.000 SIT:
– stalna proračunska rezerva
1,765.000 SIT,
– tekoča proračunska rezerva
500.000 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/97
Puconci, dne 8. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.
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občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter
premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodki
408,046.806 SIT,
– odhodki
408,046.806 SIT.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in
drugi dohodki in načrtovani odhodki.
3. člen
Prihodki proračuna občine za leto 1997 se določijo v
višini 408,046.806 SIT in se razporedijo za:
– tekoče obveznosti
217,528.896 SIT,
– investicijske obveznosti
190,517.910 SIT.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je
sestavni del proračuna občine.
4. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del tega proračuna.
5. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno
in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma
uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z
odlokom ali aktom občinskega sveta ni drugače določeno,
oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev
ni drugače določeno.
6. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma
enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike
proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob
upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.
7. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge odhodke.

1787.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in 20. člena statuta
Občine Puconci je Občinski svet občine Puconci na 22. redni
seji dne 8. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Puconci za leto 1997
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna
Občine Puconci za leto 1997 (v nadaljevanju: proračuna

8. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih
mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi
republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost
in delovno dobo.
9. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje
naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska
sredstva.
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10. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu občine predložiti finančne načrte za leto 1997 ter zaključne
račune za leto 1996 do 31. maja 1997.
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo
in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor.
12. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1997 izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov, se izloči 0,5% v rezerve občine.
Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in
statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere s proračunom niso
zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se
razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča
župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna občine je odgovoren župan.
15. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih
presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitvi tekoče likvidnosti proračuna,
– o podpisu pogodb za financiranje investicijskih objektov in opreme ter drugih materialnih stroškov do vrednosti 3,000.000 SIT.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v
občinskem svetu.
16. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
17. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnjo občinskih
cest in lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so
določeni v odloku proračuna, ali jih pa v skladu s politiko
investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
18. člen
Krajevna skupnost, na katere območju se gradi občinska cesta, mora z lastnimi sredstvi zagotoviti delež, ki ustreza najmanj 5% predračunske vrednosti investicije. Krajevna
skupnost je upravičena do sofinanciranja izgradnje vaških
cest, ki so v upravljanju KS, kolikor sama zagotovi najmanj
65% sredstev po predračunski vrednosti.
Pri investicijah v primarno komunalno omrežje in primarno vodovodno omrežje mora krajevna skupnost, na območju katere se to izgrajuje, zagotoviti lastno udeležbo v
višini najmanj 50% sredstev po predračunski vrednosti, ozi-
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roma občinski svet lahko udeležbo krajevne skupnosti v
specifičnih primerih spremeni.
19. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun,
dokler ne bo sprejet ustrezen predpis.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Sredstva iz naslova presežkov proračuna in ostalih računov bivše Občine Murska Sobota po zaključnem računu
za leto 1994 in 1995 se po delitveni bilanci med novo nastalimi občinami naknadno vključijo v proračun občine.
21. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun
in krajevne skupnosti se za leto 1997 vodijo v računovodski
službi občine Puconci. Krajevne skupnosti se lahko odločijo,
da še naprej vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1997 dalje.
Št. 401-3/97
Puconci, dne 8. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Puconci
Branko Drvarič, dipl. ek. l. r.

RADENCI
1788.
Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, odločba
US RS 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 in 73/95) in 3. člena
statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci na seji dne 10. maja 1997 sprejel
ODLOK
o grbu in zastavi Občine Radenci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Radenci ima grb in zastavo, ki se uporabljata v
skladu z določbami tega odloka.
Grb in zastava sta stalni oznaki Občine Radenci, ki
simbolizirata občino kot lokalno skupnost.
2. člen
Geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje
grba in zastave so sestavni del tega odloka.
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3. člen
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.
Grba in zastave ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z
javnimi redom in tako, da se krni ugled Občine Radenci.
4. člen
Grba, zastave ali njunih sestavnih delov se ne sme
avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot blagovno znamko, vzorec ali model
za označevanje blaga in storitev.
5. člen
Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih, ki se
odvijajo na območju Občine Radenci, postavljena, položena
oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike
Slovenije, morata biti grb in zastava Republike Slovenije
postavljena na častno mesto.
II. GRB
6. člen
Grb občine je upodobljen na ščitu z dnom polkrožne
oblike.
Predstavitev grba: rob je srebrn, polje ščita je razpolovljeno po vertikali na zeleno in rumeno polje.
V vertikalno os so postavljeni trije liki, ki simbolizirajo
vrelce mineralne vode in griče. Liki imajo v spodnjem delu
pravokotno obliko, ki pa se na vrhu zaključi s polkrožno
konico obrnjeno k dnu in navzven.
Spodnji (sprednji) lik je modre barve s konico na zeleno polje. Srednji lik je zelen s konico na rumeno polje.
Zgornji (zadnji) je moder s konico na zelenem polju.
Med zgornjo in spodnjo polkrožno konico so trije srebrni krogci – mehurčki. Pod lokom srednjega lika je šest
tesno skupaj postavljenih krogcev, ki predstavljajo grozd.
Nad istim lokom je stilizirana cerkvica v srebrni barvi.
Upodobitev grba v narisu v črno belem odtisu, heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi,
so sestavni del tega odloka.
7. člen
Grb Občine Radenci se uporablja zlasti:
– v pečatu, žigu in štampiljki občine in kot oznaka na
uradnih dokumentih občine,
– v pečatu, žigu in štampiljki ter na oznakah dokumentov in na drugih oznakah krajevnih skupnosti v občini,
– na poslopju in v uradnih prostorih občine ter krajevnih skupnosti v občini,
– na neprometnih znakih, ki označujejo območje očine,
– na prireditvah, ki jih organizira, se jih udeležuje ali
predstavljajo občino,
– na listinah oziroma priznanjih, ki jih v svečani obliki
izdaja oziroma podeljuje občina,
– na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih
izkazih, ki jih v službene namene uporabljajo funkcionarji in
uslužbenci občine ter člani občinskega sveta,
– v vseh drugih primerih, ko občinski svet ali župan to
ocenita za primerno.
8. člen
Uporabo grba v namene izven določb 7. člena dovoljuje občinska uprava. V dovoljenju iz prejšnjega odstavka se
lahko uporaba omeji samo za določen namen ali za določen
čas. Dovoljenje se prekliče, če uporabnik ne upošteva pogojev, ki so v njem zajeti, če ne skrbi za primeren videz grba ali
če s svojim poslovanjem krni ugled občine.
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9. člen
Če se grb občine na območju občine uporablja poleg
drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani, razen kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali
grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.
Če se grb občine na območju občine uporablja skupaj z
dvema grboma, mora biti grb občine v sredini, razen, če se
uporablja skupaj z državnim grbom in v primerih, določenih
z zakonom.
III. ZASTAVA
10. člen
Zastava Občine Radenci je rumena in zelena, grb je
osno postavljen na obe polji. Razmerje višine “V” proti
dolžini “L” (V:L) je 1:2 (ena proti dva) s tem, da je zastavina
ruta razdeljena na zgornje rumeno in spodnje zeleno barvno
polje, tako, da vsako polje zavzema 50% celotne širine rute.
Grb je obrnjen pokončno, kadar se zastava obeša za njen prvi
rob na vertikalni drog.
Za primere horizontalnega pripenjanja se izdela zastava
z grbom obrnjenim pravokotno na horizontalo.
Detajlni prikaz razmerij zastavnih polj in kode njenih
barv so sestavni del tega odloka.
11. člen
Zastava se izobeša zlasti:
– v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov,
– ob pomembnejših kulturnih, športnih in drugih prireditvah,
– ob uradnih obiskih tujih delegacij,
– v drugih primerih, ko občinski svet ali župan to ocenita za primerno.
Zastava je stalno izobešena v sejni sobi občine.
12. člen
Zastava je pravilno izobešena tako, da je pritrjena za
njen prvi rob na vertikalni drog ali sidrno vrv. Morebitni
nagib droga oziroma sidrne vrvi ne sme biti bližji od 45
kotnih stopinj glede na horizontalo.
Zastava je lahko napeta po svojem zgornjem robu horizontalno, zanj pripeta ali tudi položena.
Če je napeta, pripeta ali položena poševno, tedaj kot
med njenim spodnjim robom in horizontalo ne sme presegati
45 kotnih stopinj.
Vsi drugi načini izvešanja zastav niso dopustni.
13. člen
Glede položaja zastave v konkurenci drugih zastav se
analogno uporablja 9. člen tega odloka.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
14. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če izdeluje ali uporablja grb ali zastavo v nasprotju z
njeno grafično podobo, opredeljeno s tem odlokom (2. člen),
2. če uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali
po zunanjosti neprimerna za uporabo (prvi odstavek 3. člena),
3. če uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim
redom tako, da je krnjen ugled občine (drugi odstavek 3.
člena),
4. če postavlja ali izobeša grb oziroma zastavo v nasprotju s pravili (5., 9., 12. in 13. člena),
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5. če uporablja grb brez dovoljenja ali v nasprotju z
izdanim dovoljenjem (8. člen).
Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
fizična oseba z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 tolarjev.
15. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi občinska
uprava, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge, izdaja
dovoljenja in vodi evidenco o njih.
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-0001/97
Radenci, dne 13. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci
Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

RAVNE-PREVALJE
1789.
Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni
metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih
hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št.
8/87), 5. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 33/89) in 17. člena
statuta Občine Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 43/95 in
1/97) je občinski svet na seji dne 15. 5. 1997 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni
stavbnega zemljišča v Občini Ravne-Prevalje
1. člen
Ta sklep določa povprečno gradbeno ceno koristne stanovanjske površine v družbeni gradnji, povprečne stroške
komunalnega urejanja stavbnih zemljišč ter osnovno ceno
stavbnega zemljišča, za določitev prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin v letu 1997.
2. člen
Gradbena cena za m 2 koristne stanovanjske površine v
družbeni gradnji brez cene zemljišča in brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča znaša na dan 31. 12.
1996 96.000 SIT.
3. člen
Stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III.
kategorijo opremljenosti pri 2. skupini gostote poselitve znašajo:
– za individualno komunalno rabo 4.000 SIT/m 2,
– za kolektivno komunalno rabo 5.800 SIT/m2.
4. člen
Osnovna cena za m2 stavbnega zemljišča se določi po
območjih, v odstotkih od povprečne gradbene cene koristne
stanovanjske površine kot je navedeno v 2. členu tega sklepa:
I. A) območje – Centralni del mesta: Ravne na Koroškem in centralni del naselja Prevalje, ožji mejni prehod
Holmec – 3,0%–6,0%
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I. območje – Ožje območje mesta Ravne na Koroškem,
ožje območje naselij: Prevalje, Kotlje, Dobja vas, Strojnska
Reka, Dobrije, Leše, Šentanel, Dolga brda – 2,0%–5,0%
II. območje – Območje mesta Ravne na Koroškem,
območje naselij: Prevalje, Kotlje, Dobja vas, Strojnska Reka, Dobrije, Šentanel, Dolga brda – 1,5%–4,0%
III. območje – Širše območje mesta Ravne na Koroškem, območje naselij: Prevalje, Kotlje, Dobja vas, Strojnska
Reka, Dobrije, Šentanel, Dolga brda – 1,0%–3,0%
IV. območje – V ostalem območju občine opredeljena
stavbna zemljišča in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti
določena kot stavbna zemljišča – 0,5%–1,5%
I.O) C) območje – Industrijske in obrtne cone – 1,5%–
4,5%
Meje območij so določene v grafični prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
5. člen
Občinski svet lahko na predlog župana določi za izjemne lokacije drugačno vrednost za m2 stavbnega zemljišča,
kot je določeno v 4. členu tega sklepa.
6. člen
Podana cena za m 2 stanovanjske površine in komunalna
opremljenost se valorizirajo z indeksom porasta cen, ki ga
objavlja gospodarska zbornica Republike Slovenije – sekcija
gradbeništva in IGM Slovenije. Vrednost zemljišča se valorizira z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga
objavlja Zavod za statistiko Republike Slovenije.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati Sklep
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Ravne-Prevalje
(Uradni list Republike Slovenije, št. 22/96, številka sklepa
3/95-3 z dne 21. 3. 1996).
8. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 433-1/96-3
Ravne na Koroškem, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ravne-Prevalje
Marjan Berložnik, dipl. org. l. r.

ROGAŠKA SLATINA
1790.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85), 3. ter 56. člena zakona o referendumu in
o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 in 38/96), sklepa
o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica (Uradni list RS,
št. 15/97) in izida glasovanja na referendumu dne 6. aprila
1997 je Svet krajevne skupnosti Kostrivnica na 9. redni seji
dne 11. 5. 1997 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Kostrivnica
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1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica se uvede
krajevni samoprispevek v denarju za sofinanciranje:
a) razširitve ceste Zgornja Kostrivnica–Zgornji Gabrnik in modernizacijo drugih krajevnih cest,
b) izgradnje telovadnice pri podružnični osnovni šoli v
Kostrivnici,
c) izgradnje avtobusnih postajališč na Podplatu, v Zgornji in Spodnji Kostrivnici, v Čači vasi, Zagaju pod Bočem in
v Spodnjem Gabrniku,
d) izgradnje pločnika za pešce na Podplatu.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po ocenah iz
meseca februarja 1997 ocenjen na 50 milijonov tolarjev.
S krajevnim samoprispevkom se bo v petih letih zbralo
predvidoma 25 milijonov tolarjev, od katerih se za izvedbo
posameznih nalog iz 1. člena tega sklepa namenja:
– 30% od vseh zbranih sredstev za program naveden v
točki “a” 1. člena;
– 30% od vseh zbranih sredstev za program naveden v
točki “b” 1. člena;
– 25% od vseh zbranih sredstev za program naveden v
točki “c” 1. člena in
– 15% od vseh zbranih sredstev za program naveden v
točki “d” 1. člena.
Razliko do ocenjenega programa bo Krajevna skupnost
Kostrivnica zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v
denarju in delu ter sredstvi iz proračuna Občine Rogaška
Slatina.
3. člen
Sredstva samoprispevka se zbirajo na računu Krajevne
skupnosti Kostrivnica, št. 50700-842-106-0082378 odprtem
pri Agenciji za plačilni promet Celje, Podružnica Šmarje pri
Jelšah. Denarna sredstva, ki se zberejo od krajevnega samoprispevka, so strogo namenska. Nadzor nad zbiranjem in
porabo sredstev samoprispevka opravlja Svet krajevne skupnosti Kostrivnica.
4. člen
Samoprispevek se uvede za obdobje petih let, in sicer
od 1. maja leta 1997 do 30. aprila leta 2002.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani s stalnim prebivališčem v KS Kostrivnica, in sicer v naslednji višini v denarju:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila
plače ter nagrade, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 6% od katastrskega dohodka,
– 2% od neto zavarovalne osnove obrtnikov oziroma
samostojnih podjetnikov s stalnim prebivališčem oziroma
sedežem dejavnosti v Krajevni skupnosti Kostrivnica,
– 1% od neto pokojnin,
– 2% mesečno zaposleni v tujini od povprečne plače v
gospodarstvu RS za preteklo trimesečje.
150 DEM letno v tolarski protivrednosti plačujejo samoprispevek lastniki nepremičnin (stanovanjskih hiš, počitniških objektov, vinskih kleti zgrajenih iz različnih materialov, vinogradov, sadovnjakov in drugih kmetijskih površin
ter gozdov), na območju Krajevne skupnosti Kostrivnica, ki
nimajo stalnega prebivališča na območju Krajevne skupnosti
Kostrivnica.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa zakon o samoprispevku.
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7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavalo in odtegovalo samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje –
izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v
tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov, plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na osnovi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo
po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov
občanov.
8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 061-001/97
Kostrivnica, dne 12. maja 1997.
Predsednik
Sveta krajevne skupnosti
Kostrivnica
Jože Erjavec l. r.

1791.
UGOTOVITEV
Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti
Kostrivnica, ki je bil dne 6. aprila 1997
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka,
za obdobje od 1. 5. 1997 do 30. 4. 2002 za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica, so bili ugotovljeni naslednji izidi
glasovanja:
– v volilne imenike je bilo vpisanih 988 volivcev,
– po volilnih imenikih je glasovalo 524 volivcev,
– s potrdili ni glasoval noben volivec,
– skupno število volivcev, ki so glasovali je 524,
– neveljavne glasovnice so bile 4,
– veljavnih glasovnic je bilo 520,
– ZA uvedbo krajevnega samoprispevka je glasovalo
344 volivcev,
– PROTI uvedbi krajevnega samoprispevka je glasovalo 176 volivcev.
Na podlagi izida glasovanja Občinska volilna komisija
občine Rogaška Slatina ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka za obdobje od 1. 5.
1997 do 30. 4. 2002 za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica, ker se je zanj izrekla večina volivcev, ki so glasovali.
Rogaška Slatina, dne 10. aprila 1997.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Rogaška Slatina
Milan Birsa, dipl. jur. l. r.
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SEŽANA
1792.
Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 9. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 9/92, 26/92, 45/94, 37/95 in 8/96) so Občinski
sveti občine Sežana na podlagi 16. člena statuta Občine
Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) na seji dne 17.
aprila 1997, Občine Divača na podlagi 16. člena statuta
Občine Divača (Uradni list RS, št. 38/95) na seji dne 24. 4.
1997, Občine Hrpelje-Kozina na podlagi 16. člena statuta
Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 33/95) na seji dne
16. 5. 1997 in Občine Komen na podlagi 16. člena statuta
Občine Komen (Uradne objave PN, št. 10/95) na seji dne 28.
4. 1997 sprejeli
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi
Zdravstvenega doma Sežana
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana (Uradni list RS, št. 10/97).
2. člen
V 6. členu se četrta alinea spremeni in se pravilno glasi:
– dispanzersko zdravstveno varstvo (otrok in mladine,
žena, diabetikov, psihohigiensko zdravstveno varstvo in drugo dispanzersko zdravstveno varstvo),
3. člen
V 14. členu se v prvem odstavku črta zadnji stavek
“Zavod upravlja s premoženjem v imenu in na račun ustanovitelja”.
Zadnji odstavek se glasi:
S prostori, ki jih ne uporablja več javni zavod gospodari ustanovitelj – občina, kjer se nepremičnine nahajajo in jih
oddaja v najem za opravljanje zdravstvene dejavnosti; z
opremo pa upravlja svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
4. člen
Spremeni se 34. člen tako, da glasi:
V skladu z 8. členom tega odloka, morajo ustanovitelji
in zavod za zdravstveno zavarovanje imenovati svoje predstavnike v svet zavoda v 20 dneh po uveljavitvi tega odloka.
Dosedanji svet zavoda pa mora v roku 10 dni po uveljavitvi
tega odloka sprejeti sklep o razpisu volitev v svet zavoda v
skladu s tem odlokom in pravilnikom zavoda.
Dosedanji predsednik sveta v nadaljnih 10 dneh po
imenovanju in izvolitvi članov sveta skliče 1. sejo novoizvoljenega sveta zavoda, na kateri se izvoli predsednika sveta.
5. člen
Za 34. členom se dodata 34.a člen in 34.b člen.
34.a člen
Z dnem konstituiranja sveta zavoda preneha mandat
dosedanjemu v.d. direktorju.
Upoštevajoč določbo prvega odstavka tega člena svet
na isti seji sprejme sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja, za čas do imenovanja pa imenuje vršilca dolžnosti
direktorja.
34.b člen
V primeru, da svet in njegov predsednik ne bosta izvoljena oziroma imenovana v rokih kot so določeni v 34. členu
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imenujejo vršilca dolžnosti direktorja v skladu s šestim odstavkom 10. člena v naslednjih osmih dneh soglasno župani
občin ustanoviteljic zavoda.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 501-12/96
Sežana, dne 17. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Pavel Macarol, dipl. inž. l. r.
Št. 24/01
Divača, dne 24. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Divača
Drago Škamperle l. r.
Št. 143/96
Hrpelje-Kozina, dne 16. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Hrpelje-Kozina
Karlo Kastelic l. r.
Št. 287-19/96
Komen, dne 28. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

SLOVENSKA BISTRICA
1793.
Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni
list SRS, št. 35/85) in 56. člena zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), sklepa o razpisu
referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje (Uradni list RS, št. 14/97) in
izida glasovanja na referendumu dne 11. maja 1997 je Svet
krajevne skupnosti Tinje na seji dne 18. maja 1997 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Tinje
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Tinje se uvede krajevni
samoprispevek v denarju za financiranje:
a) posodobitev mrliške veže in ureditev pokopališča,
b) sofinanciranje nabave gasilskega vozila – cisterne,
c) vzdrževanje in posodobitev vaških cest,
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d) obnova vodovodov, namestitev hidrantov, ureditev
kanalizacij in razširitev javne razsvetlajve in
e) izvajanja nalog po sklepu sveta KS.
2. člen
Program nalog iz 1. člena tega sklepa je po cenah
december 1996 ocenjen na 70,000.000 SIT, od tega se iz
zbranih sredstev samoprispevka za izvedbo nalog pod točko
a) namenja 15% zbranih sredstev,
b) namenja20% zbranih sredstev,
c) namenja 50% zbranih sredstev,
d) namenja10% zbranih sredstev,
e) namenja 5% zbranih sredstev.
Zgoraj navedena razdelitev sredstev služi hkrati tudi za
razmerje pri delitvi sredstev v primeru več ali manj zbranih
sredstev od pričakovanih.
Razliko do ocenjenega programa bo krajevna skupnost
zagotavljala z dodatnimi prispevki krajanov v denarju in
delu, s prispevkom Gasilske zveze Slovenska Bistrica ter
sredstvi proračuna Občine Slovenska Bistrica.
3. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu
Krajevne skupnosti Tinje št. 51810-842-113-82128. Z njimi
bo v skladu s programom razpolagal svet krajevne skupnosti.
O uresničevanju programa in porabi sredstev samoprispevka bo svet krajevne skupnosti poročal zboru krajanov
Krajevne skupnosti Tinje enkrat letno.
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7. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja,
zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali
nadomestil in pokojnin.
Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom obračunava in
odteguje samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke – izpostava Slovenska Bistrica.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka
se Krajevni skupnosti Tinje dostavi seznam zavezancev za
katere se samoprispevek nakazuje.
8. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s sredstvi samoprispevka opravlja nadzorni odbor
Krajevne skupnosti Tinje. Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet,
nadziranje in informiranje RS ter Republiška uprava za javne
prihodke – izpostava Slovenska Bistrica v okviru svojih
pristojnosti.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1997 dalje.
Tinje, dne 18. maja 1997.
Predsednik
Sveta KS Tinje
Maks Tramšek l. r.

1794.
4. člen
Samoprispevek je uveden za dobo pet let, in sicer od
1. 7. 1997 do 30. 6. 2002.
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Tinje, in sicer:
– vsi zaposleni krajani po stopnji 1,5% mesečno od
bruto plač zmanjšane za prispevke in davke;
– zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali
poklicno dejavnost od bruto zavarovalne osnove zmanjšane
za prispevke in davke po stopnji 1,5%;
– upokojenci po stopnji 1,5% mesečno od bruto pokojnine zmanjšane za prispevke in davke, razen tistih, ki prejemajo varstveni dodatek;
– krajani, lastniki zemljišč od katastrskega dohodka
gozdnih in negozdnih površin po stopnji 5%;
– zavezanci, ki se jim davek odmerja od dopolnilne
dejavnosti (popoldanska obrt) od davčne osnove – dobička,
zmanjšane za odmerjene davke po stopnji 1,5%;
– zavezanci, ki dosegajo dohodek s pogodbenim delom, avtorskimi honorarji in najemninami po stopnji 1,5%
od bruto prejemka zmanjšanega za prispevke in davke;
– zavezanci, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov v
navedenem času, plačujejo za vsak vir posebej.
Krajani, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, ki
imajo na območju Krajevne skupnosti Tinje zgrajene hiše ali
počitniške hišice in stalno bivajo drugje, plačujejo letno
100 DEM v tolarski protivrednosti.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih
določa 12. člen zakona o samoprispevku.

Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje KS Tinje (Uradni list
RS, št. 14/97) daje volilna komisija Krajevne skupnosti Tinje
POROČILO
o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Tinje dne 11. maja 1997
Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Tinje so bili ugotovljeni
naslednji izidi glasovanja:
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 668 volivcev.
2. Po volilnem imeniku je glasoval 401 volivec, kar je
60,02%.
3. S potrdilom ni glasoval noben volivec.
4. Neveljavna je bila 1 glasovnica.
5. Veljavnih glasovnic je bilo 400.
6. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 308 volivcev, kar je 77% volivcev, ki so glasovali.
7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 92 volivcev, kar je 23% volivcev, ki so glasovali.
Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o
referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija Krajevne skupnosti Tinje ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za
uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne
skupnosti Tinje, ker se je zanj izrekla večina volivcev, ki so
glasovali.
Tinje, dne 11. maja 1997.
Predsednik
volilne komisije KS Tinje
Milan Čretnik l. r.
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Št. 902-2/90
Škofja Loka, dne 15. maja 1997.

1795.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

Na podlagi 5. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na
seji dne 15. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju
priznanj Občine Škofja Loka
1. člen
V odloku o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 10/92) se v 1. členu doda novi drugi
odstavek, ki glasi:
“O podelitvi priznanj odloča Občinski svet občine Škofja Loka na predlog komisije za odlikovanja in priznanja,
razen, če ta odlok ne določa drugače”.
Prejšnji drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se dopolni z novo 5. točko,
ki glasi:
“5. Spominska plaketa Občine Škofja Loka”.
V 2. členu se doda drugi odstavek, ki glasi:
“Občina Škofja Loka podeljuje tudi druga priznanja in
nagrade za dosežke z raznih področij življenja. Pogoji podeljevanja za posamezno področje, se uredijo s pravilnikom ki
ga sprejme občinski svet.”
3. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za besedilom ”Priznanja Občine Škofja Loka” doda besedilo ”razen spominske
plakete” in na koncu doda nov odstavek, ki glasi:
“Izjemoma za leto 1997, se lahko na obrazložen predlog župana, podeli naziv častni občan, brez razpisa.”

1796.
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in 18. člena
statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je
Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 15. 5. 1997
sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Škofja Loka
1. člen
V prvem odstavku 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 64/95)
se za zaporedno številko 12 doda zaporedna številka 13, z
naslednjim besedilom:”13. upravljanje s parkirišči”.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se številka”12” nadomesti
s številko”13”.

11. člen se črta.

3. člen
Tretji odstavek 9. člena se nadomesti z besedilom:
“Po končanem postopku komisija iz prvega odstavka
tega člena pripravi predlog za izbiro koncesionarja in ga
posreduje občinskemu svetu. Na podlagi sprejetega sklepa o
izbiri, občinska uprava izda upravno odločbo.”

5. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
“Priznanja Občine Škofja Loka izroča župan občine.”

4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

4. člen

6. člen
Za 12. členom se doda novo IV. poglavje, ki glasi” IV.
SPOMINSKA PLAKETA” in nov člen, ki glasi:
“Spominsko plaketo podeljuje župan občine ob posebnih priložnostih.
Spominsko plaketo predstavlja oblikovan pečat naveden v 8. členu tega odloka in besedilo ”Spominska plaketa
Občine Škofja Loka; podeljuje župan _ _.”
Zaporedje 12., 13., 14., 15. in 16. člena se ustrezno
spremeni.
7. člen
V celotnem besedilu odloka se besedi”občinska skupščina” nadomestita z besedama”občinski svet”.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 301-72/94
Škofja Loka, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1797.
Na podlagi 32. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 5. člena odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 65/95) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka
(Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja
Loka na seji dne 15. 5. 1997 sprejel
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ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju
gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije

ŠKOFLJICA

1. člen
V prvem odstavku 2. člena odloka o izvajanju gospodarskih javnih služb s podelitvijo koncesije (Uradni list RS,
št. 28/96) se za dvanajsto alineo doda alinea z naslednjim
besedilom:
– ”upravljanje s parkirišči”

Občinski svet občine Škofljica je na 19. redni seji dne
4. 3. 1997 sprejel

2. člen
Drugi odstavek 17. člena se nadomesti z besedilom:
“Po končanem postopku komisija iz prvega odstavka
tega člena pripravi predlog za izbiro koncesionarja in ga
posreduje občinskemu svetu. Na podlagi sprejetega sklepa o
izbiri, občinska uprava izda upravno odločbo.”
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-73/94
Škofja Loka, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

1799.

SPREMEMBE STATUTARNEGA
SKLEPA
1. člen
Spremeni se 2. člen statutarnega sklepa (Uradni list RS,
št. 20/96) tako, da se pravilno glasi:
Občinski svet ¸občine Škofljica sprejema sklep, s katerim določa, da KS Škofljica, KS Pijava Gorica in KS Želimlje, skladno z določilom 8. člena statuta Občine Škofljica
(Uradni list RS, št. 21/96), niso osebe javnega prava.
2. člen
Občinski svet občine Škofljica je na 16. redni seji, dne
1. 10. 1996, sprejel sklep, s katerim daje soglasje svetu KS
Lavrica, da kot pobudnik in predlagatelj, vodi postopek za
izločitev KS Lavrica iz Občine Škofljica. Zato se za KS
Lavrica določba 2. člena statutarnega sklepa, z dne 6. 2.
1996 (Uradni list RS, št. 20/96), upošteva še do konca leta
1998 (do naslednjih lokalnih volitev). Od 1. 1. 1999 se
določba 1. člena te spremembe upošteva tudi za KS Lavrica.
3. člen
Ta sprememba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 4. 1997 dalje.
Št. 933/97
Škofljica, dne 6. marca 1997.

1798.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95 in 20/95)
in 15. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč (Uradni Vestnik Gorenjske, št. 22/85, 18/86, 19/88,
14/89) je Občinski svet občine Škofja Loka na 21. seji dne
15. maja 1997 sprejel
1800.
SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč za leto 1997
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnih zemljišč na območju Občine Škofja Loka za leto
1997 znaša 0,683.
II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in se uporablja za leto 1997.
Št. 464-01/85
Škofja Loka, dne 15. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

V skladu s 26. členom in drugim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94), je Občinski svet občine Škofljica
na 21. redni seji dne 20. 5. 1997 sprejel
SKLEP
o določitvi nepremičnin na področju kulturne
infrastrukture v Občini Škofljica
1
V skladu z 29. členom in drugim odstavkom 63. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
(Uradni list RS, št. 75/94) postanejo javna infrastruktura na
področju kulture naslednje nepremičnine na območju Občine Škofljica, ki so bile dne 17. 12. 1994 družbena lastnina v
upravljanju občine ali krajevnih skupnosti in so pretežno
namenjene opravljanju kulturnih dejavnosti:
1. Knjižnica Prežihov Voranc, Šmarska c. 3, Škofljica,
2. Kulturna dvorana v krajevnem domu Škofljica, Šmarska c. 3, Škofljica, (prizidek k stari šoli: soba št. 1, soba št. 2,
hodnik),
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3. Kulturna dvorana v gasilskem domu Pijava Gorica,
Pijava Gorica 9, Škofljica,
4. Kulturna dvorana v domu krajanov Lavrica, Dolenjska c. 327, Škofljica, – v izmeri 120,92 m2,
5. Kulturna dvorana v gasilskem domu Želimlje, Želimlje 82, Škofljica,
6. Grad Lisičje, Lanišče 23, Škofljica.
2
Kot javna infrastruktura se ob istih pogojih in z istim
dnem razglaša tudi oprema v teh nepremičninah, ki služi
kulturnim dejavnostim.
3
Nepremičnine pod 1. točko tega sklepa se kot javna
infrastruktura na področju kulture na predlog občinskega
sveta zaznamujejo v zemljiški knjigi.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 31 – 30. V. 1997

SKLEP
o povečanju davka od premoženja
1. člen
Davek od premoženja iz 1. in 2. točke 14. člena zakona o davkih občanov se za območje Občine Škofljica za
leto 1997 poveča za petkrat (500%) in sicer zavezancem, ki
so lastniki oziroma uživalci premoženja na območju Občine Škofljica, vendar nimajo stalnega bivališča v Občini
Škofljica.
2. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 1997.
Št. 2295
Škofljica, dne 21. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

VITANJE
1801.

1803.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96 in 44/96) in 96. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine
Škofljica na 20. seji dne 6. 5. 1997 sprejel

Na podlagi 26. in 30. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93), 21. in 29. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 3., 25. in 241. člena
zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 42/85, 47/87,
5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93 in 66/93), 10., 98. in
101. člena statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95)
in 71., 72. in 82. člena poslovnika Občinskega sveta občine
Vitanje (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine
Vitanje na svoji 27. redni seji dne 25. 4. 1997 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Škofljica za leto 1997
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Škofljica za leto
1997 se določi v višini 0,0510 SIT.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 1997.
Št. 2295
Škofljica, dne 21. maja 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.

1802.
Na podlagi 22. in 37. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) ter 12. in 96. člena statuta Občine
Škofljica (Uradni list RS, št. 21/96) je Občinski svet občine
Škofljica na 20. seji dne 6. 5. 1997 sprejel

ODLOK
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vitanje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
S tem odlokom se določajo vrste komunalnih odpadkov
(v nadaljevanju: odpadki) in ravnanje z njimi na območju
Občine Vitanje (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki po tem odloku so:
– preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov,
– zajetje in ločeno zbiranje odpadnih materialov na izvoru nastanka po sistemu ločenega zbiranja odpadkov,
– vračanje odpadnih materialov v ponovno uporabo (recikliranje),
– sprejemljivost ukrepov za okolje,
– uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”,
– preprečevanje neorganiziranega oziroma divjega odlaganja odpadkov.
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3. člen
(subjekti ravnanja z odpadki)
Subjekti ravnanja z odpadki so:
– Občina Vitanje,
– izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki in druge
osebe javnega in zasebnega prava, kadar opravljajo dejavnost ravnanja z odpadki (v nadaljevanju: izvajalci) na podlagi koncesije občine,
– povzročitelji obremenitev, torej pravne in fizične osebe, ki so lastniki, uporabniki ali upravljalci stanovanjskih,
poslovnih in drugih prostorov ter površin in pri katerih nastajajo odpadki (v nadaljevanju: povzročitelji).
4. člen
(sistem ravnanja z odpadki)
Na področju ravnanja z odpadki se vzpostavi naslednji
sistem:
– ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka ter prevažanje, sortiranje in skladiščenje odpadkov,
– vračanje koristnih odpadkov v ponovno uporabo,
– okolju prijazno ravnanje z nevarnimi odpadki iz gospodinjstev,
– odlaganje preostalih odpadkov na urejenih odlagališčih,
– saniranje divjih odlagališč.
5. člen
(obveznost ravnanja z odpadki)
Na celotnem območju občine je obvezno ravnanje z
odpadki iz vseh virov na način, opisan v tem odloku.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo zahtevajo, da subjekti iz 3. člena tega odloka ravnajo po določilih, kot je
predpisano s tem odlokom.
6. člen
(opravljanje dejavnosti ravnanja z odpadki)
Dejavnost ločenega zbiranja odpadkov opravljajo izvajalci po programu ločenega zbiranja odpadkov, ki ga sprejme
občinski svet v skladu s predpisi in s tem odlokom.
II. ODPADKI
7. člen
(vrste odpadkov)
Komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo v gospodinjstvih, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v bivalnem okolju ter na površinah in v objektih, ki so v javni rabi.
Določbe tega odloka ne veljajo za posebne odpadke iz
industrije in obrti, ki vsebujejo nevarne snovi in je treba
ravnati z njimi v skladu s posebnimi predpisi.
Komunalni odpadki iz gospodinjstev so:
– trdi organski in anorganski odpadki (ostanki hrane
oziroma bioodpadki, ohlajen pepel, ohlajeni ogorki, steklo,
keramika, porcelan, manjši kovinski, tekstilni, papirni in
plastični odpadki),
– kosovni odpadki (pohištvo, gospodinjski stroji, ostanki vozil in koles, hišna oziroma stanovanjska oprema, kot
na primer školjke, umivalniki, kadi ipd…),
– nevarni odpadki iz gospodinjstev, s katerimi je treba
ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
Ostali komunalni odpadki so:
– odpadni gradbeni material, kamenje, jalovina iz manjših gradbenih posegov,
– večje vejevje, štori in drugi inertni materiali v urbanih
naseljih,
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– trde usedline cestne kanalizacije in usedline iz komunalnih čistilnih naprav ob upoštevanju ustreznih predpisov,
– fekalije iz greznic.
III. ZBIRANJE ODPADKOV
8. člen
(prostor za odjemno mesto)
Odjemno mesto za odpadke je ustrezno urejen prostor,
od koder izvajalci redno ali občasno odvažajo odpadke.
Povzročitelji, do katerih izvajalec zaradi odmaknjenosti od prevoznih cest ne more priti, odlagajo odpadke v
vrečke za odpadke iz tretje alinee prvega odstavka 12. člena
tega odloka, ki jih zagotovi izvajalec, ali v kesone iz druge
alinee prvega odstavka istega člena. Odpadke v vrečkah so
povzročitelji dolžni na dan odvoza dostaviti na odjemno
mesto.
Povzročitelji iz drugega odstavka tega člena si morajo
pri izvajalcu zagotoviti ustrezno število vrečk glede na količino odpadkov, letno pa najmanj 12.
9. člen
(pogoji za ureditev odjemnega mesta)
Odjemno mesto za odpadke mora ustrezati funkcionalnim, estetskim, higiensko-tehničnim ter požarno-varnostnim
pogojem in ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih
površinah.
10. člen
(določanje in vzdrževanje odjemnih mest)
Odjemna mesta določajo izvajalci v soglasju s povzročitelji, vzdržujejo pa jih povzročitelji. Ti se lahko dogovorijo
za skupno odjemno mesto z uporabo skupne posode za odpadke.
Kjer ni organiziran individualen odvoz, se v programu
izvajanja ravnanja z odpadki, ki ga potrdi svet občine,
določi število skupnih odjemnih mest. Lokacijo odjemnega
mesta določi izvajalec po predhodni pridobitvi ustreznega
zemljišča.
11. člen
(načrtovanje odjemnih mest)
Načrtovalci in projektanti morajo pri oblikovanju novih
stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri
prenovi zgradb in delov naselij upoštevati poleg splošnih
normativov in standardov tudi določbe tega odloka in tehnologijo izvajalcev.
12. člen
(vrste posod za odpadke)
Povzročitelji morajo odlagati odpadke v:
– tipizirane posode in zaboje na kolesih velikosti 80,
120, 240 do 11001,
– tipizirane velike zaboje (kesone), 4 do 8 m3,
– posebne vrečke za odpadke v soglasju z izvajalcem (v
nadaljevanju: posode za odpadke).
Vrsto in število posod za odpadke določijo izvajalci v
skladu s tehnologijo odvažanja oziroma strukturo in vrsto
odpadkov.
13. člen
(prepoved odlaganja odpadkov izven posod za odpadke)
Na odjemnih mestih je prepovedano odlagati odpadke
izven posod za odpadke.
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14. člen
(prepoved nepravilnega odlaganja v posamezne posode
za odpadke)
V tipizirane posode in zaboje na kolesih ter posebne
vrečke za odpadke je prepovedano odlagati:
– večje količine gradbenega materiala, kamenja in
zemlje,
– odpadke v večjih kosih (večja embalaža, kosovni odpadki, komunalnim odpadkom podobni odpadki iz drugih
virov),
– usedline iz kanalizacije in cestnih požiralnikov.
V katerokoli posodo za odpadke iz 12. člena tega odloka
pa je prepovedano odlagati:
– odpadke v tekočem stanju,
– kužen odpadni material iz zdravstvenih in veterinarskih zavodov,
– tleče, lahko vnetljive, eksplozivne, reaktivne, jedke,
dražljive in strupene snovi ter radioaktivne odpadke skupaj z
embalažo oziroma vse nevarne snovi, s katerimi je treba
ravnati v skladu s posebnimi predpisi.
V tipizirane velike zaboje (kesone), ki so po programu
zbiranja in odvoza odpadkov namenjeni za zbiranje kosovnih odpadkov, navedenih v 7. členu tega odloka, je prepovedano odlagati katerekoli druge odpadke.
15. člen
(relacija zbirno mesto – odjemno mesto)
Povzročitelji so dolžni v času odvoza posode za odpadke, razen tipizirane velike zaboje (kesone), pripeljati iz zbirnega na odjemno mesto in jih po izpraznitvi vrniti nazaj.
16. člen
(vzdrževanje čistoče na odjemnih mestih)
Povzročitelji so dolžni vzdrževati čistočo na odjemnih
mestih in dovoznih poteh do odjemnega mesta. Povzročitelji
so tudi v zimskem času dolžni omogočiti izvajalcu dostop do
odjemnih mest.
Izvajalec je dolžan izprazniti tipizirane posode tako, da
ne onesnaži prostora ter ne poškoduje posode ali okolice,
kjer se opravlja delo. Kadar izvajalci pri praznjenju posod
onesnažijo odjemno mesto, so ga dolžni takoj očistiti.
Skupna odjemna mesta, navedena v drugem odstavku
10. člena tega odloka, vzdržuje in čisti povzročitelj.
17. člen
(ravnanje z ostanki hrane)
Obrati družbene prehrane, prehrambene trgovine, gostinska podjetja in zasebni gostinci so dolžni odlagati ostanke hrane in druge biološke odpadke (gnilo sadje, zelenjava
itd…) v zaprte posode za zbiranje in odvoz ostankov hrane,
ali pa morajo te vrste odpadkov odlagati v plastične vrečke,
le-te pa v posode za odpadke. Inšpekcijske službe določijo
mesto za posode in pogostost odvoza. Pristojne inšpekcijske
službe lahko zahtevajo tak način odlaganja tudi v drugih
primerih, kjer zbiranje bioloških odpadkov povzroča motnje
za okolico (smrad).
18. člen
(organiziranje javnih prireditev)
Organizatorji kulturnih, športnih in drugih javnih prireditev in aktivnosti na prostem morajo poskrbeti, da so prireditveni prostori v času trajanja prireditve opremljeni z ustreznimi posodami za odpadke. Po končani prireditvi,
najkasneje do 7. ure zjutraj istega dne, morajo poskrbeti, da
se prireditveni prostor očisti in da odpadke odpeljejo na
odlagališče pooblaščeni izvajalci za ravnanje z odpadki.
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19. člen
(vzdrževanje čistoče na javnih površinah)
Lastniki so dolžni na igriščih, avtobusnih postajah, parkih, parkiriščih in drugih javnih površinah namestiti potrebno število posod za odpadke, prazni pa jih izvajalec.
20. člen
(ravnanje s posodami za odpadke)
Izvajalci so dolžni posode za odpadke na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb čistiti in
vzdrževati. Dotrajane posode je potrebno nadomeščati z novimi ali rabljenimi na stroške povzročiteljev, kolikor poškodb in potrebne zamenjave niso povzročili izvajalci sami.
Povzročitelji so dolžni plačati stroške popravila, čiščenja oziroma zamenjave posode za odpadke, če so posodo
poškodovali.
21. člen
(nabava posod za odpadke)
Po sprejemu tega odloka izvajalci nabavijo tipizirane
posode za odpadke na svoje stroške in za njih zaračunavajo
obrabnino. Za še neizstrošene posode povzročiteljev izvajalci ne zaračunavajo obrabnine.
IV. ODVAŽANJE ODPADKOV
22. člen
(pogostost odvoza)
Izvajalci so dolžni posode za komunalne odpadke od
povzročiteljev prazniti skladno z razporedom odvoza. Letni
razpored odvoza, ki ga pripravijo izvajalci in ga potrdi občinski svet, se objavi v javnih občilih na krajevno običajen
način. Razpored mora ustrezati značilnostim in količini posameznih odpadkov. Pristojne inšpekcijske službe imajo pravico zahtevati večjo pogostost odvoza.
V primeru izpada odvoza zaradi višje sile ali večjih ovir
na dovozu (sneg, prekop dovoza ipd….) so izvajalci dolžni
opraviti odvoz odpadkov najkasneje v naslednjih dveh dneh
po prenehanju ovire oziroma po praznikih.
Inšpekcijski organi lahko z odločbo naložijo izvajalcu
večjo pogostost odvoza na stroške povzročitelja.
23. člen
(način odvoza)
Izvajalci smejo odvažati komunalne odpadke iz prve
alinee prvega odstavka 7. člena samo s posebej urejenimi
komunalnimi vozili, ki omogočajo brezprašno higiensko nakladanje, odvažanje in praznjenje.
24. člen
(odvoz posameznih vrst odpadkov)
Kosovne in nevarne odpadke iz gospodinjstev odvažajo izvajalci po posebnem naročilu in jih odložijo na za to
določena mesta oziroma predajo pooblaščenim organizacijam.
Kosovne odpadke lahko odvažajo tudi povzročitelji sami v dogovoru z izvajalci, vendar morajo za posamezne vrste
odpadkov uporabiti tehnično ustrezna vozila, ki omogočajo
brezprašno in higiensko nakladanje, prevažanje in praznjenje ali na način, ki omogoča takšno nakladanje, prevažanje
in praznjenje.
Izvajalci so dolžni najmanj dvakrat letno v spomladanskem in jesenskem času organizirati odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev na celotnem območju občine. Odvoz
teh odpadkov se objavi na krajevno običajen način.
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V. ODLAGANJE ODPADKOV
25. člen
(odlagališče odpadkov)
Izvajalci in povzročitelji morajo odlagati odpadke na za
to dejavnost določeno odlagališče komunalnih odpadkov (v
nadaljevanju: odlagališče).
26. člen
(sprejemljivost odlagališča)
Na odlagališče je dovoljeno odlagati odpadke iz prvega
in drugega odstavka 7. člena.
27. člen
(odlaganje odpadnih gradbenih materialov)
Odpadni gradbeni materiali se lahko uporabljajo na
odlagališču za lastne potrebe, možno pa jih je odlagati v
opuščenih gramoznicah ali pa jih uporabiti za izravnave pri
urejanju okolij ter za nasipe.
Investitor si mora pridobiti pred izdajo gradbenega dovoljenja soglasje za deponiranje gradbenega materiala izven
stavbnega zemljišča od upravnega organa za urbanistično
načrtovanje občine.
28. člen
(režim odlaganja odpadkov)
Odlagališče upravlja upravljalec. Upravljalec sprejme
poslovnik o upravljanju in vzdrževanju odlagališča. Poslovnik potrdi občinski svet.
Upravljalec s poslovnikom določi režim odlaganja odpadkov na odlagališču. Poslovnik ureja evidenco dovoza
odpadkov na odlagališče, ravnanje z odpadki na odlagališču,
tehnologijo deponiranja odpadkov, nadzor in dela, ki se
izvajajo na odlagališču, delovni čas odlagališča, postopek
izdaje dovoljenj za odlaganje posebnih odpadkov iz industrije, obrti in drugih dejavnosti, čiščenje izcednih vod in kontrolo vpliva na okolje, požarno varnost ter vzdrževanje okolice odlagališča.
29. člen
(obratovalni čas)
Obratovalni čas na odlagališču določi upravljalec. Povzročitelji so dolžni pripeljati odpadke na odlagališče v obratovalnem času in jih odložiti na mestu, ki ga določi upravljalec.
30. člen
(odlaganje odpadkov izven odlagališča)
Če se odpadki odloženi izven odlagališča odpadkov ni
mogoče odkriti povzročitelja, jih na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb odstrani izvajalec na stroške proračuna
občine.
31. člen
(prepoved kurjenja odpadkov)
Prepovedano je kuriti komunalne odpadke na prostem.
VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA RAVNANJA
Z ODPADKI
32. člen
(načelo plačila za obremenjevanje okolja z odpadki)
Stroške za ravnanje z odpadki so dolžni plačati vsi
povzročitelji odpadkov.
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33. člen
(določanje cen)
Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev se določajo na osnovi stroškovnih kalkulacij izvajalca
skladno z veljavnimi predpisi in v soglasju z občinskim
svetom oziroma na osnovi določil koncesijske pogodbe med
občino in izvajalci. Cena za ravnanje s komunalnimi odpadki iz gospodinjstev vključuje:
– stroške zbiranja in odvoza odpadkov,
– stroške odlaganja odpadkov na odlagališče in
– stroške ravnanja s posodami za komunalne odpadke
(stroški čiščenja, vzdrževanja in nabave posod – obrabnina).
Cene za ravnanje z ostalimi komunalnimi odpadki iz
industrije, obrti in drugih dejavosti se oblikujejo na podlagi
pogodbenih odnosov med povzročitelji in izvajalci in morajo pokrivati vse potrebne stroške ravnanja s temi odpadki.
Stroške za organiziran odvoz kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev krije občina iz proračuna.
34. člen
(izgradnja novih kapacitet odlaganja odpadkov)
Občinski svet lahko k stroškovni ceni ravnanja z odpadki določi tudi del cene za izgradnjo novih kapacitet za
odlaganje odpadkov in sanacijo divjih odlagališč. V tem
primeru mora izvajalec ravnanja z odpadki voditi posebno
evidenco zbranih sredstev za ta namen in jih v soglasju z
občinskim svetom namensko uporabljati.
35. člen
(način obračunavanja ravnanja z odpadki)
Cene za odvoz odpadkov od gospodinjstev se zaračunavajo na podlagi števila oseb v gospodinjstvu.
Cena ravnanja z odpadki iz poslovnih površin se obračunava na podlagi odpeljanih posod glede na velikost posod,
razen industrijskih obratov, kjer se računa po odpeljanih
zabojnikih. Za poslovne površine se štejejo vsi prostori, ki
služijo za izvajanje poslovne dejavnosti (vključno skladišča
in manipulativni prostori).
Cena ravnanja z odpadki, ki se odvažajo po naročilu ali
pogodbi, se obračunava po m3 odpeljanih in odloženih odpadkov.
Povzročiteljem, ki pripeljejo odpadke sami na odlagališče, se stroški odlaganja odpadkov zaračunavajo po m 3
pripeljanih odpadkov po veljavni ceni, ki je določena za
odlaganje (s stroški ureditve odlagališča) brez prevoza.
36. člen
(spremembe podatkov)
Povzročitelji so dolžni v roku 30 dni sporočiti izvajalcem podatke in spremembe, ki se nanašajo na prvi in drugi
odstavek 35. člena tega odloka.
37. člen
(pridobivanje podatkov)
Če povzročitelji v roku 30 dni ne sporočijo zahtevanih
podatkov, si izvajalci pridobijo podatke iz razpoložljivih
uradnih evidenc.
VII. OSTALE DOLOČBE
38. člen
(evidentiranje strukture in količine odpadkov)
Izvajalci so dolžni ocenjevati in evidentirati strukturo
in količino odpadkov, ki so zajeti v odvoz odpadkov in se
odlagajo na odlagališču ter zadevne podatke konec meseca
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januarja za preteklo leto posredovati upravnemu organu občine, pristojnemu za varstvo okolja.
Način evidence določi upravni organ občine, pristojen
za varstvo okolja.
39. člen
(obveznost sklenitve pogodbe za ravnanje z odpadki)
Vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko ali drugo dejavnost, so dolžne pred pričetkom opravljanja dejavnosti skleniti z izvajalcem pogodbo o ravnanju z
odpadki. Če ne sklenejo pogodbe v roku 30 dni, nadomesti
to pogodbo odločba upravnega organa občine, pristojnega za
komunalno dejavnost.
VIII. NADZOR
40. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo
pristojne inšpekcijske službe in občinski redar v okviru svojega delovnega področja in zakonitih pooblastil ter policija.
Organi iz prvega odstavka tega člena lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odrejajo druge ukrepe,
katerih namen je zagotovitev izvrševanja tega odloka.
Izvajalci in povzročitelji so dolžni ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki v skladu s tem odlokom. V primeru
kršitev določil tega odloka so dolžni kršitelje prijaviti pristojni inšpekciji.
IX. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznujejo za prekršek izvajalci, če:
– ne namestijo potrebnega števila posod za odpadke na
javnih površinah, jih ne praznijo redno, jih ne čistijo in
vzdržujejo (19. člen),
– na zahtevo povzročiteljev oziroma pristojnih inšpekcijskih služb ne čistijo in vzdržujejo posod za odpadke, jih
sproti ne popravljajo in dotrajanih ne nadomeščajo z novimi
ali rabljenimi (prvi odstavek 20. člena),
– ne praznijo posod za odpadke skladno z razporedom
odvoza oziroma pogosteje na zahtevo pristojnih inšpekcijskih služb (prvi odstavek 22. člena),
– ne opravijo odvoza komunalnih odpadkov najkasneje
v dveh dneh po prenehanju ovire ali višje sile (drugi odstavek 22. člena),
– ne odvažajo odpadkov iz prve alinee prvega odstavka
7. člena s posebej urejenimi komunalnimi vozili (23. člen),
– ne odvažajo odpadkov skladno s 24. členom,
– odlagajo odpadke izven določenega odlagališča
(25. člen),
– ne ocenjujejo in evidentirajo strukture in količine
odpadkov ter podatkov ne posredujejo upravnemu organu
občine, pristojnemu za varstvo okolja (prvi odstavek
38. člena),
– odlagajo na odlagališče posebne odpadke, ki vsebujejo nevarne snovi in odpadke, za katere si niso pridobili
mnenja upravnega organa občine, pristojnega za varstvo okolja oziroma mnenja strokovne institucije,
– ne ugotavljajo nepravilnega ravnanja z odpadki in
kršitelja ne prijavijo pristojni inšpekciji (tretji odstavek
40. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba izvajalca, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
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42. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja gospodarsko ali drugo dejavnost, če kot povzročitelj:
– ne vzdržuje zbirnega in odjemnega mesta (prvi odstavek 10. člena),
– ne odlaga odpadkov v posode za odpadke po
12. členu oziroma odlaga odpadke izven posod za odpadke
(13. člen),
– odlaga odpadke v nasprotju s 14. členom,
– v času odvoza ne pripelje posod za odpadke na odjemno mesto ali jih po izpraznitivi ne vrne na zbirno mesto
(15. člen),
– ne vzdržuje čistoče na zbirnih in odjemnih mestih ter
dovoznih poteh ali v zimskem času ne omogoči izvajalcu
dostopa do odjemnih mest (prvi odstavek 16. člena),
– ne odlaga ostankov hrane in drugih bioloških odpadkov v zaprte posode za odpadke ali v tipizirane posode za
odpadke v plastičnih vrečkah (17. člen),
– ne odvaža odpadkov z ustreznimi vozili (drugi odstavek 24. člena),
– odlaga komunalne odpadke izven odlagališča odpadkov (30. člen),
– si ne pridobi soglasja za deponiranje odpadnega gradbenega materiala izven stavbnega zemljišča pred izdajo gradbenega dovoljenja (drugi odstavek 27. člena),
– kuri odpadke na prostem in povzroča emisije, ki škodujejo okolju (31. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
43. člen
Z denarno kaznijo najmanj 35.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja dejavnost organizatorja kulturne dejavnosti, športnih ali drugih
prireditev, če ne poskrbi, da so prireditveni prostori v času
prireditve opremljeni s posodami za odpadke, po končani
prireditvi pa ne poskrbi za čiščenje prostora in za odvoz
odpadkov na odlagališče (18. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – organizatorja,
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
44. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, če stori prekršek, naveden v prvem
odstavku 42. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, če kot povzročitelj stori prekršek, naveden v 1.,
2., 3., 4., 5., 7., 8., 9 in deseti alinei 42. člena tega odloka.
45. člen
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje delavec izvajalca, ki takoj ne očisti odjemnega mesta, ki ga je pri praznjenju posod za odpadke onesnažil (drugi
odstavek 16. člena).
Z denarno kaznijo 5.000 tolarjev se na kraju samem
kaznuje posameznik, ki namerno poškoduje posodo za odpadke, jo prevrne ali razsipava odpadke.

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 31 – 30. V. 1997

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
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3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhod-

46. člen
V programu ravnanja z odpadki, ki ga pripravi izvajalec in ga sprejme občinski svet, se določi postopen prehod
na organizirano ravnanje z odpadki na celotnem območju
občine.
Občinski svet z odredbo določi način in časovni razpored zbiranja in odvažanja odpadkov za posamezna območja
občine.

kov.

47. člen
(obveznost plačila ravnanja z odpadki)
Obveznost plačila ravnanja z odpadki nastane z dnem,
ko izvajalec organizira odvoz odpadkov iz določenega območja občine in ko pismeno obvesti povzročitelja o načinu
odlaganja in o njegovih dolžnostih.
Za povzročitelje, za katere je z dnem uveljavitve tega
odloka že organiziran reden odvoz odpadkov, določilo iz
prvega odstavka tega člena ne velja.
Obveznost plačila ravnanja z odpadki za povzročitelje
iz 44. člena tega odloka nastane z dnem začetka izvajanja
dejavnosti.

5. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti v imenu občine le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za
posamezne namene.

48. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 061-027/97-07
Vitanje, dne 25. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Plankl, dip. jur. l. r.

VOJNIK
1804.
Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in na podlagi 9. člena ter v skladu s 66.
členom statuta Občine Vojnik je Občinski svet občine Vojnik na 28. redni seji dne 21. 5. 1997 sprejel
ODLOK
o proračunu Občine Vojnik za leto 1997
1. člen
S tem odlokom se ureja financiranje nalog, ki jih v
skladu z ustavo in zakonom opravlja občina.
2. člen
Proračun Občine Vojnik za leto 1997 znaša:
Prihodki:
I. Prihodki za zagotovljeno porabo
II. Ostali prihodki
Prihodki skupaj (I. in II.)
Odhodki:
I. Tekoči odhodki
II. Investicijski odhodki
III. Rezerve
Odhodki skupaj (I., II. in III.)
Presežek ali primanjkljaj

437,000.000
103,600.000
540,600.000
442,000.000
95,000.000
3,600.000
540,600.000
0

4. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov
in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni v odloku, v
splošnem delu proračuna, posebnem aktu občine ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno.

6. člen
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim zagotovljena v
proračunu uporabljati za namene, za katere so jim bila dana
in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
7. člen
Sredstva se lahko razporejajo na uporabnika do konca
leta, za katerega je proračun sprejet.
8. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan
skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim dotokom.
9. člen
Če prihodki proračuna med letom ne pritekajo v predvideni višini, lahko župan, da bi ohranil proračunsko ravnotežje, začasno zmanjša zneseke sredstev, ki so v proračunu
razporejena za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev.
10. člen
Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih
sredstev spreminjati namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene, če s tem ni bistveno
ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena
sredstva.
O odločitvah iz prejšnjega odstavka mora župan poročati občinskemu svetu.
11. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje uporabijo sredstva rezerve občine in
tekoče proračunske rezerve ali najame posojilo največ v
višini 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do
konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan.
12. člen
Vsako izplačilo iz proračuna mora imeti za podlago
listino, s katero se ugotavlja obveznost in višina izplačila.
13. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik ali poslovodni
organ uporabnika, oziroma druga pooblaščena oseba, kot
odredbodajalec. Poleg osebe iz prejšnjega stavka, je za zakonito uporabo sredstev odgovoren tudi vodja računovodstva
pri uporabniku.
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14. člen
Župan odloča o uporabi proračunske rezerve, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih ali premalo predvidenih proračunskih odhodkov.
15. člen
Od prihodkov iz 2. člena tega odloka izločamo 0,5% v
rezervni sklad Občine Vojnik. Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najpozneje do 31. decembra
tekočega leta.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o uporabi sredstev rezerv Občine Vojnik za namene iz 12. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94).
17. člen
Odbor za finance in nadzorni odbor opravljata nadzor
nad politiko in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna in o tem poročata županu oziroma občinskemu svetu.
18. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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III
Javna razgrnitev se prične osmi dan po objavi v Uradnem listu RS v prostorih Občine Vojnik in na naslednjih
krajevnih skupnostih: KS Vojnik, KS Nova Cerkev, KS
Dobrna in KS Frankolovo. Javne razprave bodo potekale v
posameznih krajevnih skupnostih, o natančnem datumu in
uri bodo obveščene vse KS naknadno. Javna razgrnitev bo
trajala 30 dni.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve lahko
pristojni organi KS in posamezniki posredujejo pripombe in
svoja stališča županu. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da
se KS strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge
pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne
osebe, se pošiljajo županu Občine Vojnik. Le-ta zavzame do
njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu
občine Vojnik.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 352-311/96
Celje, dne 8. maja 1997.

Št. 310/4-96
Vojnik, dne 17. aprila 1996.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk, dipl. inž. l. r.

ZREČE
1805.
Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84 in 37/85, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
52/93, 56/93 in 71/93) ter prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) je sprejel Občinski svet občine Vojnik
na seji dne 21. 5. 1997
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje
za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Vojnik, dopolnjenega leta 1997
I
Občinski svet občine Vojnik odreja javno razgrnitev
osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 za območje Občine Vojnik, dopolnjenega v letu 1997.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev se nanaša predvsem
na novo mejo Občine Vojnik glede na novo lokalno organiziranost ter na nova poselitvena območja glede na potrebe
posameznikov.

1806.
Na podlagi 29. in 61. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95 in 20/95 –
odločba US RS), 12. in 25. člena zakona o pokopališki in
pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS,
št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90), 3. in 25. člena zakona
o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in
Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93), 3. in 7. člena zakona
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3.
4. in 7. člena odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Zreče (Uradni list RS, št. 38/96) ter 20. člena
statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95), je
Občinski svet občine Zreče na seji dne 28. 4. 1997
ODLOK
o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti, ter urejanje pokopališč na območju Občine Zreče.
Na območju Občine Zreče so naslednja pokopališča:
– pokopališče Zreče,
– pokopališče Gorenje,
– pokopališče Stranice,
– pokopališče Skomarje.
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2. člen
Urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost je organizirana in nadzorovana lokalna gospodarska
javna služba.
Opravljanje pokopališke dejavnosti je:
– opravljanje pokopaliških storitev,
– opravljanje pogrebne dejavnosti,
– urejanje pokopališč.
S tem odlokom so določene tudi pogrebne svečanosti.
3. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost se opravlja na podlagi podeljene koncesije, urejanje pokopališč pa na krajevno
običajen način.
Pri oblikovanju razpisnih pogojev in sami izbiri koncesionarja sodeluje predstavnik sveta krajevne skupnosti.
4. člen
Pokopališke storitve se izvajajo na pokopališču in so
predvsem naslednje: zagotovitev uporabe mrliške vežice,
izvajanje pogrebnih svečanosti, izkop in zasip jame ter zaščita
sosednjih grobov, prva ureditev groba, izvajanje pokopališke dežurne službe in opravljanje drugih nalog, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
Občina lahko podrobneje uredi postopek izvajanja pokopališke dejavnosti z izdajo tehničnega pravilnika.
5. člen
Pogrebna dejavnost se praviloma izvaja izven pokopališč in zajema predvsem naslednje dejavnosti: urejanje dokumentacije, ureditev in prevoz pokojnika, oddajanje grobnih
prostorov, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence
o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah ter izvajanje
pogrebne dežurne službe in druga dela, ki so posebej dogovorjena z upravljalci pokopališč.
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odloči o tem oseba, ki je stalno živela z njim ali druga z
zakonom določena oseba oziroma za zadeve socialnega
skrbstva pristojni organ občine, v kateri je oseba umrla ali
bila najdena.
9. člen
Pokop odredi mrliški preglednik po ugotovljeni smrti
in določi okvirni čas pokopa. Praviloma mora preteči od
trenutka smrti do pokopa oziroma upepelitve najmanj 36 ur.
Točen čas pokopa določi koncesionar v dogovoru s svojci
umrlega in predstavnikom verske skupnosti, če gre za verski
pogreb.
Po ugotovljeni smrti se pokop prijavi koncesionarju, s
katerim se dogovori o vseh pokopaliških in pogrebnih storitvah.
10. člen
Če pokop in pogrebne svečanosti organizira lokalna
skupnost, društvo ali združenje, se umrli pred pokopom izjemoma lahko položi tudi na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom
položijo umrlega stanovskega predstavnika do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
11. člen
Umrli se položi v krsto in se pokoplje v grob za klasičen pokop, v vrstni grob ali grobišče.
Pokop zunaj pokopališča je dovoljen samo v izjemnih
primerih na podlagi za notranje zadeve pristojnega upravnega organa, po predhodnem soglasju za zadeve zdravstvenega
varstva pristojnega organa, kjer se pokop opravi.
Upepeljeni ostanki umrlega se shranijo v žaro in pokopljejo v grob za klasičen pokop, v žarni grob ali se raztresejo na posebej določenem prostoru na pokopališču oziroma
zunaj pokopališča na podlagi dovoljenja za notranje zadeve
pristojnega organa.

6. člen
Urejanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem
naslednja dela:
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– vzdrževanje poti,
– manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah,
– vodenja katastra pokopališč.

12. člen
Stroške pokopa morajo poravnati dediči umrlega oziroma oseba, ki je naročila pokop.
V primeru, ko poravna stroške pokopa občina, ima leta pravico do povračila pogrebnih stroškov iz zapuščine
umrlega.

II. NAČIN IN ČAS POKOPA

III. POGREBNE SVEČANOSTI

7. člen
Umrli se praviloma čuva v mrliški veži. V krajih, kjer
na pokopališču ni mrliške vežice, je dovoljeno čuvanje umrlih do pogreba na domu umrlega.
Prevoz umrlega s kraja smrti na kraj, kjer se čuva, je
dovoljen samo s posebej prirejenimi vozili, s katerimi razpolaga koncesionar oziroma na drug krajevno običajen način.
Prenos na pokopališče je dovoljen potem, ko je ugotovljen nastop smrti po predpisih o mrliški pregledni službi.

14. člen
Pogrebna svečanost je sestavni del pogreba in ima javni
pietetni značaj.
Če je bila želja pokojnika ali njegovih najbližjih svojcev, se lahko pokop opravi v ožjem družinskem krogu.

8. člen
Pokop umrlega se opravi na pokopališču v skladu s
krajevnimi običaji.
Način pokopa in pogrebne svečanosti je treba opraviti v
skladu z voljo umrlega. Če umrli ni izrazil svoje volje,

13. člen
Pokopi so vsak dan.
Uporabo vežice in njen obratovalni čas določa koncesionar. V času, ko je mrliška vežica zaprta, se lahko vstopi
samo na podlagi predhodnega dovoljenja koncesionarja.

15. člen
Pogrebna svečanost se opravi na pokopališču, kjer bo
pokop. O pogrebni svečanosti je koncesionar dolžan obvestiti javnost z obvestilom na oglasni deski pokopališča ali na
krajevno običajen način.
16. člen
Pogrebna svečanost se prične z dvigom in prenosom
pokojnika z mrliškega odra.
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Ta opravila in odvoz krste v pogrebnem sprevodu ter
položitev krste v jamo opravijo pogrebniki, za katere je
praviloma dolžan poskrbeti koncesionar. Pogrebniki so oblečeni v svečane obleke.
Če pri pogrebu sodeluje godba, ali poleg godbe še
pevci, zaigra godba žalostinko, zatem zapojejo pevci priložnostno pesem. Sledi govor.
17. člen
Pogrebni sprevod se odvija od mrliške vežice, s pokojnikovega doma, ali z določenega mesta pred vhodom na
pokopališče.
18. člen
Razpored v sprevodu je praviloma naslednji:
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda je na čelu
sprevoda državna zastava, nato pa križ, za njim pa prapori. V
primeru civilnega pogrebnega obreda pa je na čelu sprevoda
državna zastava nato pa prapori.
Za prapori pa gredo nosilci pokojnikovih odlikovanj in
priznanj, nosilci vencev, godba, pevci, pogrebni voz ali nosilci krste s pokojnikom oziroma žare, najožji svojci in za
njimi ostali udeleženci pogreba.
V primeru cerkvenega pogrebnega obreda gre duhovnik pred krsto ali žaro s pokojnikom v cerkev.
Razpored v sprevodu se lahko izvede na krajevno običajen način.
19. člen
Ob grobu se udeleženci pogrebnih svečanosti razvrstijo
tako, da so neposredno ob grobu svojci umrlega, nosilci
odlikovanj in priznanj, državne zastave ter prapor; v pimeru
cerkvenega obreda pa tudi duhovnik in križ.
Krsta z umrlim, ali žara s pepelom umrlega se položi v
grob. Nato se opravi del verskega obreda, če gre za cerkveni
pogrebni obred.
Temu sledijo poslovilni govori in se zaključi obred na
krajevno običajen način.
20. člen
Društvo, ki ima ob pogrebih svojih članov posebne
običaje (lovci, gasilci idr.) se lahko z njimi vključijo v pogrebne svečanosti.
Če pri pogrebni svečanosti sodeluje strelska enota, ki
izstreli častno salvo kot zadnji pozdrav pokojniku, mora biti
zagotovljena popolna varnost udeležencev pogreba, za kar je
odgovoren vodja enote.
21. člen
Če se umrli upepeli, se javna pogrebna svečanost lahko
opravi pred ali po upepelitvi pokojnika. Pri tem se smiselno
uprabljajo določbe tega odloka.
IV. UREJANJE POKOPALIŠČ
22. člen
Pokopališče se zgradi ali obstoječe razširi na območju,
ki je določeno s prostorskim planom občine na podlagi ureditvenega načrta.
Za pokopališče je lahko določeno zemljišče, ki ni močvirnato in kjer podtalne vode ne vplivajo na studence, vodnjake, ribnike, vodnorekreacijske površine in podobno.
Vsako pokopališče mora imeti ograjo, shrambo za
orodje, vodovodni priključek in urejen prostor za odlaganje
smeti.
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Pokopališče mora biti praviloma odmaknjeno od drugih objektov.
23. člen
Za vsako pokopališče mora biti izdelan načrt razdelitve
različnih zvrsti grobov. V načrtu pokopališča so določene še
površina, kraj in oblika različnih zvrsti grobov.
Na pokopališču so naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni in otroški grobovi ter
grobnice),
– vrstni grobovi,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– skupna grobišča,
– prostor za raztrositev pepela.
24. člen
Vsako pokopališče mora imeti pokopališki kataster in
načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in
grobove, evidenco grobov in pokopanih oseb v posameznem
grobu, datum pokopa ter oznako groba.
Za izdelavo pokopališkega katastra in načrta mora poskrbeti koncesionar.
25. člen
Vrstni grobovi so razporejeni drug ob drugem in so
oblikovani ter urejeni po enotnih kriterijih. Oddajajo se samo za določeno dobo, ki ni krajša od 10 let.
26. člen
V žarne grobove se shranjujejo žare s pepelom umrlih.
V en žarni grob je lahko shranjenih tudi več žar.
27. člen
Skupna grobišča so: kostnice, prostori za skupen pokop
ob morebitnih naravnih nesrečah, v vojni in v izrednih razmerah, ter skupna grobišča.
V skupna grobišča se prenesejo posmrtni ostanki iz
klasičnih in žarnih grobov, za katere ni podaljšana najemna
doba, in iz vrstnih grobov, po preteku določene dobe.
28. člen
V območju pokopališča so lahko oddelki za anonimne
pokope ter oddelki za raztrositev pepela. Na teh oddelkih
mora biti urejen skupen prostor za polaganje cvetja in prižiganje sveč. Na oddelku za raztrositev pepela so imena umrlih lahko napisana na skupnem nagrobniku.
29. člen
Globina klasičnih grobov je najmanj 1,80 m. Širina
enojnega groba je do 1 m, dolžina do 2,3 m. Širina dvojnega
groba je do 2 m, dolžina do 2,3 m. Za otroške grobove določi
koncesionar ustrezne manjše mere.
Poti med vrstami grobov morajo biti široke najmanj
0,5 m. Spomeniki, nagrobne ograje in druga znamenja ne
smejo segati izven meje določenega grobnega prostora, v
višino pa smejo segati največ do 1,5 m.
Na starih delih pokopališča se morajo grobovi prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljalec pokopališča na
osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen,bolj racionalen
načrt razdelitve.
Globina žarnega groba je najmanj 0,7 m, širina do 1 m,
dolžina pa do 1,2 m. Žarni grob se sme poglobiti za 0,3 m.
Globina vrstnih grobov je najmanj 1,80 m, širina do
1 m, dolžina pa do 2,3 m. Poglobitev vrstnih grobov ni dovoljena.
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30. člen
Prekop groba oziroma ponoven pokop v isti grob je
dovoljen po preteku mirovalne dobe.
Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega
pokopa na istem mestu in istem grobu. Mirovalna doba ne
sme biti krajša od 10 let, pri čemer je potrebno upoštevati
značilnosti zemljišča na katerem je pokopališče.
Pred potekom mirovalne dobe se sme grob odpreti le,
če to zahtevajo svojci ali druge fizične in pravne osebe, ki
imajo za to interes, da se umrli izkoplje in prenese na drugo
pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, po poprejšnjem soglasju najemnika groba sicer pa le z dovoljenjem občinskega urada.
31. člen
Ekshumacije, ki so uradno odrejene, se opravljajo ob
vsakem času. Ekshumacije po želji strank pa se izvajajo šele
po preteku 5 let od pokopa.
Za izkop se uporabljajo predpisi o izkopu umrlih.
V. ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE
V NAJEM
32. člen
Prostore za grobove daje v najem koncesionar. Najemna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki ter v skladu s
tem odlokom.
Najemna pogodba mora določati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema oziroma uporabe groba,
– vrsto, zaporedno številko in velikost groba,
– višino najemnine in način plačevanja,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizvrševanja obveznosti iz pogodbe.
33. člen
Prostor za grobe se daje v najem najmanj za 10 let,
nakar se lahko po poteku mirovalne dobe pogodba podaljša.
Najmanj dva meseca pred potekom najemne pogodbe
mora koncesionar pisno opozoriti najemnika o prenehanju
pogodbe in ga opozoriti na posledice, če pogodbe ne bi
podaljšal.
Če pogodbeni stranki najemne pogodbe ne podaljšata,
je najemnik dolžan odstraniti opremo groba v petnajstih
dneh po preteku ali razveljavitvi najemne pogodbe.
Če tega ne stori, stori to koncesionar na najemnikove
stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda drugemu v
najem.
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku, skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba
upravljalec pokopališča.
Sredstva za vzdrževanje iz prejšnjega odstavke tega
člena zagotavlja upravljalec.
34. člen
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, nakar se
prekoplje in odda drugemu najemniku.
35. člen
Najemnina za grobni prostor se plačuje letno.
Ob prijavi pokopa oziroma sklenitvi najemne pogodbe
se dodeli en grobni prostor (dvojni grob). Na izrecno željo
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najemnika se dodeli še dodatni grobni prostor (enojni grob),
za katerega se plača ekonomska cena v enkratnem znesku.
Ekonomska cena je enaka stroškom za pridobitev novega grobnega prostora.
36. člen
Koncesionar razveljavi sklenjeno pogodbo v naslednjih
primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna najemnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje groba kljub posebnemu opozorilu,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
37. člen
Pokopališke storitve in pristojbine se zaračunavajo po
ceniku, ki ga določi koncesionar na podlagi uredbe o načinu
oblikovanja cen pogrebnih storitev.
Cene pokopaliških storitev sestavljajo postavke, ki zagotavljajo pokritje stroškov pokopa ter enostavno reprodukcijo na objektih in napravah, vezanih na to dejavnost.
Cene pogrebnih storitev morajo biti tržno primerljive in
ne smejo presegati stroškov izvajanja dejavnosti.
Najemnine morajo pokriti stroške rednega vzdrževanja
pokopališča in objektov ter potrebne investicijske posege.
Višino najemnin za grobove ter ceno storitev določa
upravljalec v soglasju z občinskim svetom.
Občina Zreče pokriva morebitno razliko med priznano
in s strani koncesionarja izračunano najemnino za grobove,
če občinski svet ne da soglasja k predlogu cen, kot jih je
predložil in utemeljil upravljalec.
38. člen
O ustanovitvi novih, razširitvi ali opustitvi obstoječih
pokopališč odloča na predlog krajevne skupnosti v skladu s
prostorsko dokumentacijo pristojna komisija občinskega sveta, ki da nato predlog v obravnavo Občinskemu svetu občine
Zreče.
Preden se sprejme odločitev o opustitvi pokopališča
morata dati svoje mnenje pristojni organ sanitarne inšpekcije
in pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
VI. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA
POKOPALIŠČIH
39. člen
V območju pokopališča ni dovoljeno:
– nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje,
razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove,
– odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega
prostora,
– druge vrste onesnaženja pokopališkega prostora in
objektov v območju pokopališča,
– poškodovanje mrliške vežice, grobov nasadov in drugih naprav in predmetov v območju pokopališča,
– vodenje živali na pokopališče,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in jih shranjevati na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških
prostorov in iz objektov v območju pokopališča.
Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela,
ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi
prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem koncesionarja.
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40. člen
Koncesionar ima naslednje splošne pravice in obveznosti glede na obseg koncesije:
– skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča,
– izdela in vodi pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na pokopališke oddelke in grobove,
– oddaja grobne prostore v najem in vodi register sklenjenih pogodb,
– določa mesto, datum in uro pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,
– organizira in opravlja pogrebe,
– skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,
– vodi evidenco o grobovih in pokopih,
– opravlja prekope grobov in nadzira razna dela na
pokopališču,
– skrbi za red in čistočo na pokopališču in njegovi
neposredni okolici,
– skrbi za urejanje in vzdrževanje mrliške vežice in
njenega funkcionalnega zemljišča.
41. člen
Koncesionar je dolžan zagotoviti redno tekoče in investicijsko vzdrževanje vseh skupnih objektov in naprav na
območju pokopališča ter komunalnih objektov in naprav in
tehničnih ureditev, kot so:
– odlagališče smeti in odpadkov,
– ograje in poti v območju pokopališča,
– zadrževalniki vode za zalivanje,
– osvetlitev pokopališča,
– ozvočenje na območju pokopališča.
42. člen
Najemniki grobov so dolžni vzdrževati grobove in vmesne prostore med grobovi.
Če je grob tako zanemarjen, da kvari videz sosednjih
grobov in pokopališča, kot celote, se smatra, da je zapuščen.
Koncesionar je dolžan v takem primeru najemnika opozoriti
ter določiti rok za ureditev groba, kateri ne more biti daljši
od dveh mesecev. Po preteku tega roka postopa koncesionar
skladno z določbami četrtega odstavka 33. člena.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
43. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje koncesionar, če opusti predpisana ravnanja iz 41. člena tega
odloka.
Z denarno kaznijo 5.000 SIT se na kraju samem kaznuje, kdor krši določila iz devetintridesetega in prvega odstavka 42. člena tega odloka.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Uresničevanje tega odloka nadzorujejo pooblaščene
osebe za izvajanje lokalnega nadzora ter pristojne inšpekcijske službe.
45. člen
Koncesionar uskladi svoje poslovanje s tem odlokom v
roku enega leta od njegove uveljavitve.
46. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka Občina Zreče prenaha
uporabljati določila odloka o pokopališkem redu Občine
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Slovenske Konjice (Uradni list SRS, št. 17/87 in 28/89) in
odloka o javnih pogrebnih svečanostih Občine Slovenske
Konjice (Uradni list SRS, št. 17/87).
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-25/96
Zreče, dne 28. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.

1807.
Na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93 in 71/93) ter 20. člena statuta Občine Zreče
(Uradni list RS, št. 30/95 in 48/95) je Občinski svet občine
Zreče na seji dne 28. 4. 1997 sprejel
SKLEP
o začetku postopka za spremembe in dopolnitve
prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče
I
Začne se postopek za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov (Občine Slovenske Konjice) za
teritorij nove Občine Zreče:
a) Dolgoročni plan Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 23/87),
b) Družbeni plan razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1988–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87),
c) Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1993 (sklep Vlade RS, 8. 7. 1994),
č) Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu 1994 (sklep Vlade RS, 1. 12. 1994).
II
Program priprave odlokov o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov sprejme župan v
roku enega meseca od uveljavitve tega sklepa.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-7/97
Zreče, dne 28. aprila 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Zreče
Gorazd Korošec, dipl. ek. l. r.
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1808.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 71/93), 33. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94
in 14/95) in 33. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS,
št. 30/95 in 48/95), izdajam
SKLEP
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN
turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo
Terme Zreče
I
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ZN turistično-rekreacijskega območja s parkovno
ureditvijo – Terme Zreče.
Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN turističnorekreacijskega območja s parkovno ureditvijo – Terme Zreče, vsebuje obvezne sestavine:
a) grafični del, ki vsebuje prikaze prostorskih ureditev
obravnavanega območja,
b) tekstualni del, ki vsebuje obrazložitve, soglasja ter
besedilo odloka.
II
Odlok je na vpogled v prostorih Občine Zreče, v sejni
sobi in sicer trideset dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.
III
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali
pa jih pošljejo v istem roku na Občino Zreče.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-6/97
Zreče, dne 28. aprila 1997.
Župav
Občinskega sveta
občine Zreče
Jože Košir l. r.

1809.
Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93), 33.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94 in 14/95) in 33. člena statuta Občine Zreče (Uradni list
RS, št. 30/95 in 48/95), izdajam
SKLEP
o javni razgrnitvi odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih zadrževalniki za posebne namene Zreče
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I
Javno se razgrne osnutek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih zadrževalniki za posebne namene Zreče.
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih zadrževalniki
za posebne namene Zreče vsebuje obvezne sestavine:
a) grafični del, ki vsebuje prikaze prostorskih ureditev
obravnavanega območja,
b) tekstualni del, ki vsebuje obrazložitve, soglasja ter
besedilo odloka.
II
Odlok je na vpogled v prostorih Občine Zreče, v sejni
sobi in sicer trideset dni od dneva objave tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava. Javnost bo o tem pravočasno obveščena na krajevno
običajen način.
III
V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani podajo
pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali
pa jih pošljejo v istem roku na Občino Zreče.
IV
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 352-5/97
Zreče, dne 28. aprila 1997.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

ŽALEC
1810.
Upravni odbor Stanovanjskega sklada Občine Žalec je
na seji dne 12. 2. 1997 sprejel
PRAVILNIK
o kreditiranju nakupa stanovanj in stanovanjske
gradnje v Občini Žalec
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom ureja Občina Žalec (v nadaljevanju:
občina):
– strukturo namembnosti proračunskih sredstev za kreditiranje stanovanjske gradnje in nakupa stanovanj,
– osnove ter merila za kreditiranje stanovanjske gradnje in nakupa stanovanj.
II. NAMEMBNOST PRORAČUNSKIH SREDSTEV
ZA KREDITIRANJE STANOVANJSKE GRADNJE
IN NAKUPA STANOVANJ
2. člen
Proračunska sredstva za kreditiranje stanovanjske graditve se uporabljajo:
– za kreditiranje nakupa stanovanj,
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– za kreditiranje nakupa stanovanj pridobljenih z boljšo
izrabo obstoječih stanovanjskih površin in z racionalnejšo
izrabo skupnih delov ter naprav stanovanjskih hiš v okviru
kompleksne prenove stanovanjskih hiš s plani občine,
– za kreditiranje individualne graditve stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov,
– za kreditiranje prenove stanovanj in stanovanjskih hiš
v lasti občanov in
– za kreditiranje gradnje in adapatacije savinjskih kmečkih hiš v predpisanem slogu.
3. člen
Kreditiranje stanovanjske graditve se izvaja v skladu s
plani občine, v skladu z obsegom in dinamiko priliva sredstev za stanovanjske namene.
Občinski svet lahko med letom sklene, da se sredstva za
kreditiranje stanovanjske graditve razporedijo tudi v drugačnem razmerju, če se izkaže, da sredstva ob planski razporeditvi ne bi bila v celoti ali racionalno uporabljena.
4. člen
Za vodenje postopkov in za pripravo predlogov kreditiranja imenuje župan komisijo za dodeljevanje posojil (v
nadaljevanju: komisijo), ki šteje pet članov. Naloge in pristojnosti te komisije so določene s tem pravilnikom.
5. člen
Na podlagi posebne pogodbe med občino in banko, ki
nudi najugodnejše pogoje za opravljene storitve v zvezi z
izvedbo odobritve posojila o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti pri poslovanju s sredstvi za kreditiranje stanovanjske graditve opravlja banka v svojem imenu in za račun
občine v zvezi s poslovanjem s sredstvi za kreditiranje stanovanjske graditve vse bančne, finančne, knjigovodske in administrativno tehnične posle.
III. KREDITIRANJE ZASEBNE STANOVANJSKE
GRADNJE
1. Splošni in posebni pogoji za kreditiranje stanovanjske
gradnje in nakupa stanovanj občanov
6. člen
Občan ima pravico do posojila pod pogoji, ki so določeni s tem pravilnikom, za:
– kreditiranje nakupa stanovanj,
– kreditiranje nakupa stanovanj pridobljenih z boljšo
izrabo obstoječih stanovanjskih površin in z racionalnejšo
izrabo skupnih delov ter naprav stanovanjskih hiš v okviru
kompleksne prenove stanovanjskih hiš s plani občine,
– kreditiranje individualne graditve stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov,
– kreditiranje prenove stanovanj in stanovanjskih hiš v
lasti občanov in
– kreditiranje gradnje in adaptacije savinjskih kmečkih
hiš v predpisanem slogu.
7. člen
Upravičenec do posojila je občan:
– ki je državljan Republike Slovenije,
– ki ima stalno bivališče na območju Občine Žalec,
– ki gradi, prenavlja ali kupuje stanovanje oziroma stanovanjsko hišo na območju Občine Žalec,
– ki nima ustreznega standardnega stanovanja,
– ki je lastnik nepremičnine, če gre za prenovo ali gradnjo stanovanja ali stanovanjske hiše,
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– ki ima zgrajeno stanovanjsko hišo do najmanj tretje
gradbene faze, če gre za individualno gradnjo,
– ki ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo, če gre za
nakup stanovanja,
– ki ima veljavno gradbeno dovoljenje, če gre za gradnjo stanovanja ali stanovanjske hiše ali potrdilo o priglasitvi
del, če gre za prenovo stanovanja ali stanovanjske hiše.
8. člen
Za primerno oziroma standardno stanovanje se šteje po
tem pravilniku stanovanje, ki ima poleg dnevne sobe, kuhinje, sanitarnih prostorov in predsobe še toliko spalnega prostora, da zadošča stanovanjskim potrebam lastnika oziroma
najemnika in njunih ožjih družinskih članov, ki živijo z
njima v skupnem gospodinjstvu. Šteje se, da zadošča spalnica oziroma soba za dve osebi, kabinet pa za eno osebo. Za
primerno oziroma standardno stanovanje se šteje tudi stanovanje, ki glede na število družinskih članov dosega naslednjo
površino:
Število druž. članov

Minimalni standard m2

1
2
3
4

32 m2
45 m2
58 m2
70 m2

Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se stanovanjska površina poveča za 10 m2.
Ne glede na stanovanjsko površino in število bivalnih
prostorov pa se šteje za nestandardno oziroma neprimerno
tudi tisto stanovanje, ki je tako dotrajano, da ni več primerno
za bivanje.
9. člen
Upravičenec do posojila je tudi občan, ki je najemnik
primernega oziroma standardnega najemnega stanovanja, ki
je v lasti Občine Žalec:
– če bo z gradnjo ali prenovo stanovanjske hiše izpraznil najemno stanovanje in ga izpraznjenega predal najpozneje v dveh letih po dodelitvi posojila,
– če bo z odkupom lastniškega stanovanja izpraznil
najemno stanovanje in ga izpraznjenega predal najpozneje v
roku 30 dni od dneva, ko mu je bilo kupljeno stanovanje
izročeno v skladu s kupoprodajno pogodbo.
10. člen
V primerih iz prejšnjega člena skleneta občina in občan
pred odobritvijo posojila pogodbo, s katero uredita medsebojne pravice in obveznosti. Če občan ne izprazni najemnega stanovanja v roku, ki je določen v pogodbi, mora posojilo
v celoti vrniti v revalorizirani vrednosti.
11. člen
Do posojila ni upravičen občan, ki že stanuje v lastnem standardnem oziroma primernem stanovanju ali je sam
ali kdo od družinskih članov lastnik takega vseljivega stanovanja.
12. člen
Do posojila je upravičen le eden od investitorjev gradnje ali prenove istega stanovanja oziroma iste stanovanjske
hiše in le eden od kupcev istega stanovanja.
13. člen
Če več investitorjev oziroma kupcev istega stanovanja
ali iste stanovanjske hiše izpolnjuje pogoje za uvrstitev na
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prednostno listo upravičencev do posojila, se med seboj
sporazumejo kdo bo kandidat za posojilo.
14. člen
Občan je upravičen do posojila za gradnjo stanovanjske
hiše, dokler v hiši nima dograjenega standardnega oziroma
primernega stanovanja. Občan je upravičen do posojila za
prenovo stanovanja ali stanovanjske hiše, dokler nima v
okviru prenovitvenih del dograjenega standardnega oziroma
primernega stanovanja.
15. člen
Občan je v okviru prenove stanovanja ali stanovanjske
hiše upravičen do posojila le za tista prenovitvena dela s
katerimi se poveča koristna stanovanjska površina ali število
bivalnih prostorov v okviru stanovanjskih standardov, ki so
določeni s tem pravilnikom, izboljšajo nefunkcionalna stanovanja ali stanovanja, ki so neprimerna za bivanje, zgradijo
manjkajoče sanitarije ali s katerimi se prenovijo dotrajani
gradbeni elementi stanovanja ali stanovanjske hiše večjega
obsega.
16. člen
Za družinskega člana občana se po tem pravilniku štejejo njegov zakonec ali oseba s katero živi v dalj trajajoči
življenjski skupnosti, njuni otroci in posvojenci, starši ter
posvojitelji in osebe, ki sta jih po zakonu dolžna preživljati
in živijo z njima v skupnem gospodinjstvu.
17. člen
Pri ugotavljanju skupnih prihodkov občana in njegove
družine se v skladu s tem pravilnikom upoštevajo vsi doseženi dohodki, nadomestila osebnega dohodka, pokojnine,
invalidnine, socialne pomoči in drugi dokazljivi dohodki, ki
so podlaga za obračun dohodnine.
2. Osnove in merila za sestavo prednostne liste
upravičencev do posojila
18. člen
Posojila se dodeljujejo na podlagi prednostne liste. Pri
določanju prednostne liste se upoštevajo naslednje osnove in
merila:
– stanovanjske razmere prosilca in njegove družine,
– materialne, socialne in zdravstvene razmere.
Za ocenjevanje osnov in meril iz prejšnjega odstavka se
uporablja naslednji sistem točkovanja:
A) STANOVANJSKE RAZMERE
točk
1. Stanovanjski status
a) nima stanovanja, stanuje pri starših
ali sorodnikih kot uporabnik stanovanja, ki po
stanovanjskih standardih zadošča le za potrebe
staršev oziroma sorodnikov ali je podstanovalec,
15
b) stanuje v prostorih, ki po stanovanjskih
standardih ne štejejo za stanovanja (provizorij,
barake, odpisana ali popolnoma dotrajana
stanovanja in podobno),
12
c) stanuje v nestandardnem stanovanju
3
2. Pogoji bivanja
(po tem kriteriju se ocenjujejo stanovanjske razmere v
vseh primerih stanovanjskega statusa iz prejšnje točke):
a) vlažnost stanovanja
– stanovanje je zelo vlažno in je zaradi tega
neprimerno za bivanje
10
– vlažnost je močneje prisotna v večini
bivalnih prostorov in otežuje bivalne razmere
6
– stanovanje je zmerno vlažno
3

Stran 2839

b) mračnost stanovanja
– stanovanje je zelo mračno
5
– stanovanje je mračno
3
– stanovanje je delno mračno
1
c) stanovanjska površina, ki odpade na enega uporabnika stanovanja
8
– do 5 m2
– nad 5 do 7 m2
6
4
– nad 7 do 9 m2
2
– nad 9 do 11 m 2
d) stanovanje je brez posameznih pritiklin ali z njihovo
souporabo
– stanovanje je brez kuhinjske niše
3
– WC ni v stanovanju
3
– WC je skupen za več stanovanj
2
– stanovanje je brez kopalnice
4
– souporaba kopalnice, če vsi uporabniki
niso družinski člani
1
– v stanovanju ni vodovoda
4
e) utesnjenost v stanovanju
– dve družini v istem stanovanju
4
– tri ali več družin v istem stanovanju
6
f) funkcionalnost stanovanja
– visoki stropovi nad 3 m
1
– vhod v posamezni bivalni prostor je
neposredno iz hodnika, ki je v souporabi
z drugimi stanovanju (brez predsobe)
2
– vhod v posamezni bivalni prostor
je neposredno z dvorišča (brez vetrolova)
3
B) MATERIALNE, SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE
RAZMERE
1. Skupni dohodek na družinskega člana (po tem kriteriju se ocenjuje povprečni mesečni dohodek na družinskega
člana v preteklem letu, izražen v odstotkih od točk povprečnega mesečnega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu):
– do 50%
10
– nad 50–65%
8
– nad 65–80%
6
– nad 80–95%
4
– nad 95–110%
2
2. Zdravstvene razmere
a) zdravstvene razmere občana
– invalidnost (kategoriziran delovni invalid
ali invalid nad 40% invalidnostjo)
6
b) zdravstveno stanje družine
– invalidnost odraslega člana družine
(kategoriziran delovni invalid ali invalid
z nad 40% invalidnostjo)
4
– telesna ali duševna prizadetost otrok (upoštevajo se
otroci, ki so razvrščeni na podlagi odločbe pristojnega organa v skladu s pravilnikom o razvrščanju razvida otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem
in duševnem razvoju, ki ga je izdal Republiški sekretariat za
vzgojo in izobraževanje in je objavljen v Uradnem listu SRS,
št. 18/77)
– za vsakega otroka
4
3. Druge socialne razmere
– za vsakega otroka, ki ga občan preživlja
3
– mlada družina (po tem kriteriju
se ocenjujejo tiste mlade družine, ki imajo
najmanj enega otroka, pri katerih je najmanj eden
od staršev zaposlen in pri katerih oba starša nista
starejša od trideset let)
3
19. člen
Pri enakem številu točk ima prednost pri uvrstitvi na
prednostno listo in pri dodelitvi posojila po naslednjem vrstnem redu občan:
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– ki je dosegel več točk po kriterijih stanovanjskih
razmer,
– ki ima najnižji dohodek na družinskega člana v preteklem letu,
– ki ima več otrok za preživljanje.
3. Postopek za sestavo prednostne liste
in za dodeljevanje posojil
20. člen
Stanovanjska posojila se dodeljujejo v skladu s prednostno listo, ki se sestavi z evidentiranjem upravičencev, z
ugotavljanjem izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev
ter z ocenjevanjem osnov in meril iz 18. člena tega pravilnika.
21. člen
Evidentiranje upravičencev do posojila se opravi z javnim razpisom. Sklep o objavi razpisa posojila sprejme župan
na predlog Upravnega odbora Stanovanjskega sklada. Razpis posojila se objavi v lokalnem ali dnevnem časopisu.
22. člen
Z javnim razpisom posojil je treba seznaniti občana:
– o obsegu in namenu sredstev, ki so v tekočem letu na
razpolago za kreditiranje,
– o splošnih in posebnih pogojih za pravico do posojila,
– o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti prijavi na
razpis,
– o trajanju razpisa,
– o organu ali organizaciji, ki sprejema prijave na razpis in
– o načinu ter o roku objave razpisnih rezultatov.
Udeleženci razpisa vlagajo vloge v roku 15 dni po
objavi razpisa.
Rok za objavo razpisnih rezultatov je 90 dni po izteku
razpisnega roka.
23. člen
Po izteku razpisnega roka najprej pregleda vse prispele
prijave komisija, ki izloči vse prepozne ali nepopolne prijave
ter prijave udeležencev v razpisu, za katere je mogoče iz
prijave in priložene dokumentacije ugotoviti, da ne izpolnjuje splošnih ali posebnih pogojev za uvrstitev na prednostno
listo upravičencev do posojila.
Komisija nato imenuje potrebno število komisij za ogled in ocenitev stanovanjskih razmer udeležencev razpisa in
gradbenega stanja objektov, ki jih udeleženci razpisa gradijo
ali prenavljajo.
Komisijo za ogled stanovanjskih razmer in gradbenega
stanja objektov sestavljajo trije člani. O ogledih stanovanjskih razmer in gradbenega stanja objektov, ki se gradijo ali
prenavljajo, se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani
komisije.
24. člen
Po ogledu stanovanjskih razmer in gradbenega stanja
objektov, ki se gradijo ali prenavljajo in po razjasnitvi vseh
dejstev o pravici do posojila, se opravi točkovanje pri vseh
udeležencih razpisa, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za posojilo.
Po končanem točkovanju sestavi komisija predlog prednostne liste, na katero uvrsti posamezne udeležence razpisa
po vrstnem redu glede na število doseženih točk.

Št. 31 – 30. V. 1997

Komisija sestavi posebej:
– predlog prednostne liste upravičencev do posojil za
zasebno individualno gradnjo stanovanj ali stanovanjskih
hiš,
– predlog prednostne liste upravičencev do posojil za
prenovo zasebnih stanovanj in stanovanjskih hiš ter
– predlog prednostne liste upravičencev do posojil za
nakup novih stanovanj v okviru občinskega programa graditve stanovanj ali kompleksne prenove stanovanjskih hiš.
Predlog prednostne liste mora vsebovati tudi predlagane zneske dodeljenega posojila.
25. člen
Predlog prednostne liste predloži komisija Upravnemu
odboru stanovanjskega sklada, ki prouči delo komisije in
prednostno listo sprejme.
26. člen
Po sprejemu prednostne liste obvesti upravni organ,
pristojen za stanovanjske zadeve vse udeležence razpisa o
uvrstitvi na prednostno listo in o znesku dodeljenega posojila ter o morebitnih razlogih, zaradi katerih posamezni udeleženci razpisa ne izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na prednostno listo in za dodelitev posojila.
Udeleženci razpisa, ki menijo, da so bile kršene njihove
pravice, lahko ugovarjajo v 15 dneh po sprejemu odpravka
sklepa pri županu.
27. člen
Občana, ki je ob udeležbi na razpis zamolčal resnična
dejstva ali dal lažne podatke, ki so bistveno vplivali na
njegovo uvrstitev na prednostno listo in na obseg njegove
pravice do posojila, se ne uvrsti na prednostno listo upravičencev do posojil za tekoče leto, če je že uvrščen na prednostni listi, pa se njegova uvrstitev razveljavi.
4. Višina posojila
28. člen
Občanu pripada posojilo v znesku do največ 40% predračunske vrednosti. Pri določanju predračunske vrednosti se
upošteva samo tista stanovanjska površina, ki se v skladu z
določbami 8. člena tega pravilnika šteje za primerno glede
na število družinskih članov.
Ob vsakem razpisu se upošteva cena kvadratnega metra
stanovanjske površine, ki jo za tekoče leto določi Občina
Žalec in je podlaga za določitev predračunske vrednosti.
29. člen
Dejanska višina posojila, ki pripada občanu je odvisna
od doseženega skupnega dohodka na družinskega člana v
preteklem letu v primerjavi s povprečnim osebnim dohodkom na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu,
in sicer:
do 50% dohodka
pripada največ do 40% predrač.vred.
od 50% do 75% dohodka pripada največ do 35% predrač.vred.
nad 75%
pripada največ do 30% predrač.vred.
30. člen
Občan je za isto stanovanjsko hišo ali za isto stanovanje, ki ga gradi ali kupuje in za ista prenovitvena dela, ki jih
izvaja upravičen do posojila le enkrat, če mu je bilo dodeljeno do pripadajočega zneska do katerega je upravičen glede
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na osnove in merila v skladu s tem pravilnikom v letu v
katerem se je uvrstil na prednostno listo.
31. člen
Občanom se dodeljuje posojilo do pripadajočega zneska v okviru razpisane vsote za posamezne vrste posojila po
vrstnem redu, kot so se uvrstili na prednostno listo.
32. člen
V upravičenih primerih, predvsem pa, ko to narekujejo
interesi racionalne porabe sredstev, ki so namenjena za posojila ali če je število upravičencev do posojila, ki so se uvrstili
na prednostno listo v očitnem nesorazmerju z razpisano vsoto za posojila, lahko župan odloči, da se vsem upravičencem
linearno za določen odstotek, znižajo zneski posojila, vendar
največ do 50% predračunske vrednosti.
Če kljub linearnemu znižanju razpisana vsota ne zadošča, se posojila dodelijo le do zaporedne številke prednostne
liste do katere zadošča razpisana vsota.
V primerih iz prejšnjega odstavka lahko upravičenci
uveljavljajo razliko do pripadajočega zneska posojila pri
enem izmed prihodnjih razpisov posojil.
Dodeljeni zneski posojila se v tem primeru revalorizirajo po stopnji, ki je enaka gibanju cene m2 iz tretjega odstavka
28. člena tega pravilnika in se odštejejo od pripadajočega
zneska posojila, ki bi pripadal občanu ob ponovni udeležbi
na razpisu.
5. Poraba in vračanje posojila ter medsebojne pravice in
obveznost
33. člen
Po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi posojila sklene
upravičenec z banko, ki jo določi posojilodajalec, posojilno
pogodbo s katero se določajo medsebojne pravice in obveznosti v skladu s tem pravilnikom
Občan je dolžan skleniti posojilno pogodbo v enem
mesecu po pravnomočnosti sklepa o dodelitvi posojila oziroma v enem mesecu od dneva, ko je na vrsti za koriščenje
posojila. Posojilo mora izkoristiti najkasneje v treh mesecih.
Po preteku rokov iz prejšnjega odstavka preneha pravica do posojila oziroma do porabe neizkoriščenega dela dodeljenega posojila.
34. člen
Stanovanjsko posojilo je namensko in se lahko koristi
le za namen za katerega je bilo odobreno.
35. člen
Občani, ki jim je bilo dodeljeno posojilo, koristijo
posojilo po vrstnem redu kot so se uvrstili na prednostno
listo in v skladu z dinamiko oblikovanja proračunskih sredstev, namenjenih za kreditiranje stanovanjske graditve v
tekočem letu.
36. člen
Obrestna mera za stanovanjska posojila mora pokrivati
planirane stroške poslovanja s sredstvi za kreditiranje stanovanjske graditve v posameznem koledarskem letu.
Obrestna mera za posojila je enaka obrestni meri, ki jo
ima za posojila občanom Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
Stroški, ki jih zaračuna banka ob izvedbi odobritve
posojila, se vključijo v skupno obrestno mero.
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37. člen
Posojilno terjatev je dolžan občan zavarovati tako:
– da s posebno izjavo dovoli, da se mu od vseh njegovih osebnih dohodkov odteguje mesečna anuiteta in nakazuje banki ter
– da dodeljeno posojilo zavaruje pri zavarovalnici.
38. člen
Občan vrača posojilo v mesečnih anuitetah.
Občan, pri katerem znaša povprečni mesečni skupni
dohodek na družinskega člana v preteklem letu do 50%
povprečnega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v preteklem letu, odplačuje posojilo 10 let.
Za vsakih nadaljnjih 7,5% preseganja povprečnega
skupnega mesečnega dohodka na družinskega člana v preteklem letu se skrajša odplačilna doba za eno leto.
Odplačilna doba ne more biti krajša od 24 mesecev,
mesečna anuiteta pa ne nižja od 5% povprečnega mesečnega
osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki Sloveniji v
preteklem letu.
39. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena je občan dolžan
takoj v celoti vrniti dodeljeno posojilo:
– če delno ali v celoti ne izkoristi posojila v skladu z
njegovo namembnostjo,
– če se ugotovi, da je med postopkom za dodelitev
posojila zamolčal resnična dejstva ali dal lažne podatke, ki
so bistveno vplivali na njegovo pravico do posojila,
– če v pogodbeno dogovorjenem roku ne izprazni najemno stanovanje ter ga ne izroči občini kot lastniku,
– če pravočasno ne poravna najmanj tri zaporedne mesečne obroke in jih ne plača tudi v nadaljnjih tridesetih dneh
po dospelosti zadnjega neplačanega obroka.
V primerih iz prejšnjega odstavka se neodplačani del
posojila revalorizira po stopnji po kateri revalorizira stanovanjska posojila banka.

IV. KONČNA DOLOČBA
40. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200/003/97
Žalec, dne 22. aprila 1997.
Predsednik
Upravnega odbora
stanovanjskega sklada
občine Žalec
Peter Gominšek l. r.
Soglašam!
Predsednik
Občinskega sveta
občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
1811.

DRŽAVNI ZBOR

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o spremembi in dopolnitvi zakona
o davku na izplačane plače (ZDIP-A)
Razglašam zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o
davku na izplačane plače (ZDIP-A), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji dne 21. maja 1997.

1734. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije (ZDZFI-C)
1811. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona
o davku na izplačane plače (ZDIP-A)

1735. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije
v Republiki Armeniji

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O DAVKU NA IZPLAČANE PLAČE (ZDIP-A)
1. člen
V zakonu o davku na izplačane plače (Uradni list RS,
št. 34/96) se v 2. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Davka ne plačujejo invalidska podjetja.”
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Stopnje davka so:

do 110.000 tolarjev
od 110.001 do 130.000 tolarjev
od 130.001 do 400.000 tolarjev
od 400.001 do 750.000 tolarjev
nad 750.000 tolarjev

1732. Zakon o zagotovitvi sredstev za potrebe
Republike Slovenije v obdobju začasnega
financiranja v letu 1997 (ZZF97)
1733. Zakon o spremembah zakona o poroštvih
Republike Slovenije za obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja
dolgov (ZPOGD-C)
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Št. 001-22-44/97
Ljubljana, dne 29. maja 1997.

če znaša mesečna bruto plača zaposlenega
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znaša davek

0%
2%
4%
8%
15%.”

3. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1997.

Št. 435-03/96-3/3
Ljubljana, dne 21. maja 1997

2724

MINISTRSTVA
1736. Odredba o prepovedi prometa na cestah
in na morju v Republiki Sloveniji
1737. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem
1738. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne
politike zaposlovanja
1739. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih, ki morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje
s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1740. Seznam potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji
1741. Seznam domačih in udomačenih tujih sort
kmetijskih rastlin, ki so upravičeno v proizvodnji v Republiki Sloveniji

2725

2726

2726

2727

2728

2753

USTAVNO SODIŠČE
1742. Razveljavitev 10. in 11. člena pravilnika o
dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana in začetek postopka za oceno
ustavnosti drugega odstavka 67. in prvega odstavka 68. člena zakona o lokalni
samoupravi

2776

SODNI SVET
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

1743. Sklep o ponovnem javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur za prosta mesta namestnika predstojnika Okrajnega
sodišča na Jesenicah

2777
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE
1744. Pravilnik o arbitraži pri Zavarovalnici
Triglav, d.d.
1745. Stalna lista arbitrov pred arbitražo pri
Zavarovalnici Triglav, d.d.
1746. Sklep o potrditvi učbenika: Prehrana
1747. Sklep o potrditvi učbenika: Prehrana –
delovni zvezek
1748. Sklep o potrditvi učbenika: Splošna živinoreja
1749. Sklep o potrditvi učbenika: Tehnologija
knjigoveške dodelave
1750. Sklep o potrditvi učbenika: Digitalni sistemi
1751. Sklep o potrditvi učbenika: Krmilja –
zbirka nalog
1752. Sklep o potrditvi učbenika: Naravoslovje
s poznavanjem blaga
1753. Sklep o potrditvi učbenika: Kleklanje 2
1754. Sklep o potrditvi učbenika: Materiali v
elektrotehniki
1755. Sklep o potrditvi učbenika: Estetika oblačenja
1756. Sklep o potrditvi zbirke nalog: Zbirka vaj
iz statistike
1757. Sklep o potrditvi učbenika: Gospodarsko
poslovanje
1758. Sklep o potrditvi učbenika: Električne instalacije
1759. Sklep o potrditvi učbenika: Strežba
1760. Sklep o potrditvi učbenika: Naravoslovje
in poznavanje blaga III
1761. Sklep o potrditvi učbenika: Poslovna informatika Urejevalnik besedil word for
windows 6.0

2777
2782
2783
2783
2783
2784
2784
2784
2785
2785
2785
2785
2786
2786
2786
2787
2787

2787

OBČINE
1762. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture (Ljubljana)
1763. Sklep o izločitvi podružnice Cerkno – Lekarne Idrija iz javnega zavoda Lekarna
Ljubljana (Ljubljana)
1764. Sklep o javni razgrnitvi osnutka novelacije zazidalnega načrta za centralno turistično področje Bleda
1765. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za
člana sveta KS Velika Dolina iz 4. volilne
enote (Brežice)
1766. Odlok o grbu in zastavi Občine Cerknica
1767. Sklep o prenehanju uredbe o taksi za
obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica in dopolnitve uredbe o taksi
za obremenjevanje okolja na območju Občine Cerknica

2788

2791

2792

2792
2792

2794
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1768. Sklep o prenehanju sklepa o določitvi grobarine za najem grobov na pokopališčih
na območju Občine Cerknica
1769. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
krajevnega samoprispevka za območje
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica
(Gornja Radgona)
1770. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997
1771. Odlok o opravljanju gospodarske javne
službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za
grobove v najem ter pogrebnih storitev
(Kamnik)
1772. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta R-2 za odkop kalcita in apnenca (Kamnik)
1773. Odlok o proračunu Občine Kidričevo za
leto 1997
1774. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka za investicije v šolstvo in šport za območje Občine
Kočevje
1775. Poročilo o izidu naknadnih (nadomestnih)
volitev župana Mestne občine Koper
1776. Odlok o proračunu Občine Kungota za
leto 1997
1777. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu naselja Svečina (Kungota)
1778. Odlok o lokacijskem načrtu za zahodno
obvoznico mesta Lendava in Dolge vasi
1779. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava
1780. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto
1997
1781. Sklep o pooblastitvi za upravljanje komunalno-cestnega nadzora v Občini Mežica
1782. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1996
1783. Odlok o komunalnih taksah v Občini Podčetrtek
1784. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča v letu 1997 (Podčetrtek)
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2799
2800

2801
2801
2802
2803
2803

2809
2811
2812
2813
2813

2816

1785. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Postojna
1786. Odlok o zaključnem računu proračuna
Občine Puconci za leto 1996

2817

1787. Odlok o proračunu Občine Puconci za leto 1997
1788. Odlok o grbu in zastavi Občine Radenci

2817
2818

1789. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega
zemljišča v Občini Ravne-Prevalje

2820

2816
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1790. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Kostrivnica (Rogaška Slatina)

2820

1791. Ugotovitev Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina o izidu glasovanja
na referendumu za uvedbo krajevnega
smaoprispevka v Krajevni skupnosti Kostrivnica

2821

1792. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma
Sežana

2822

1793. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Tinje
(Slovenska Bistrica)

2822

1794. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Tinje (Slovenska Bistrica)

2823

1795. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka

2824

1796. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Škofja Loka

2824

Stran

1800. Sklep o določitvi nepremičnin na področju kulturne infrastrukture v Občini Škofljica
1801. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Škofljica za
leto 1997
1802. Sklep o povečanju davka od premoženja
(Škofljica)
1803. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Vitanje
1804. Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto
1997
1805. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega
plana Občine Celje za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Občine
Vojnik, dopolnjenega leta 1997 (Vojnik)
1806. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Zreče)
1807. Sklep o začetku postopka za spremembe
in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Zreče

1797. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarskih javnih
služb s podelitvijo koncesije (Škofja Loka)

2825

1798. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za
leto 1997 (Škofja Loka)

2825

1808. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev ZN turistično-rekreacijskega območja s parkovno ureditvijo Terme Zreče
1809. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih zadrževalniki za
posebne namene Zreče

1799. Spremembe statutarnega sklepa (Škofljica)

2825

1810. Pravilnik o kreditiranju nakupa stanovanj
in stanovanjske gradnje v Občini Žalec

2825
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