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VLADA

291. Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v
Sloveniji

Na podlagi 34. in 62. člena zakona o telekomunikaci-
jah (Uradni list RS, št. 35/97, 45/97 – odločba US) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94 – odločba US, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada
Republike Slovenije

U R E D B O
o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Sloveniji

1. člen
(vsebina uredbe)

Ta uredba določa meje radiofrekvenčnih območij, ki so
namenjena posameznim storitvam, in temeljne pogoje, ki jih
je treba upoštevati pri uporabi in dodeljevanju frekvenc.

2. člen
(opredelitev pojmov)

V tej uredbi uporabljeni pojmi pomenijo:
Telekomunikacije so vsak prenos, oddajanje ali spreje-

manje znakov, signalov, pisane besede, slik, zvoka ali spo-
ročil po žičnih, radijskih, optičnih ali drugih elektromagnet-
nih sistemih.

Radiokomunikacije so telekomunikacije s pomočjo ra-
dijskih valov.

Prizemeljske radiokomunikacije so kakršnekoli radio-
komunikacije, ki niso vesoljske radiokomunikacije ali radioa-
stronomija.

Vesoljske radiokomunikacije so kakršnekoli radioko-
munikacije, ki vključujejo uporabo ene ali več vesoljskih
postaj ali uporabo enega ali več odbojnih satelitov ali drugih
objektov v vesolju.

Radioastronomija je astronomija, zasnovana na spreje-
mu radijskih valov vesoljskega izvora.

Industrijska, znanstvena in medicinska (s tujo kratico
ISM) uporaba radiofrekvenčne energije je delovanje opreme
ali priprav, namenjenih za generiranje in lokalno uporabo
radiofrekvenčne energije za industrijske, znanstvene, medi-
cinske, gospodinjske ali podobne namene, ne pa za upora-
bo na področju telekomunikacij.

Radijski valovi so elektromagnetni valovi s frekvencami
do 3000 GHz, ki se v prostoru širijo brez umetnih vodil.

Radijska frekvenca je fizikalna veličina, ki opredeljuje
radijske valove.

Radiofrekvenčni spekter je naravno javno dobro, ki je
niz vseh radijskih frekvenc in katerega uporaba je mogoča
na način in pod pogoji, ki jih določa zakon.

Radiofrekvenčni pas je del radiofrekvenčnega spektra,
ki je omejen z določenima mejnima radijskima frekvencama.

Razporeditev radiofrekvenčnih pasov je akt, s katerim
se vpiše določen radiofrekvenčni pas v tabelo razporeditev
frekvenc z namenom, da se ta radiofrekvenčni pas po dolo-
čenih pogojih uporablja za eno ali več prizemeljskih ali ve-
soljskih radiokomunikacijskih storitev ali za radioastronom-
sko storitev.

Dodelitev radijske frekvence ali radiofrekvenčnega ka-
nala je dovoljenje, ki ga izda Uprava Republike Slovenije za
telekomunikacije kot pristojni organ za radijsko postajo, da z
določenimi pogoji uporablja radijsko frekvenco ali radiofrek-
venčni kanal.

Radiokomunikacijska storitev je storitev, ki vključuje
prenos, oddajo oziroma sprejem radijskih valov v posebne
telekomunikacijske namene.

Fiksna storitev je radiokomunikacijska storitev med do-
ločenimi fiksnimi točkami.

Satelitska fiksna storitev je radiokomunikacijska stori-
tev med zemeljskimi postajami na določenih fiksnih točkah,
kadar je vključena uporaba enega ali več satelitov. Dana
pozicija je lahko določena fiksna točka ali katerakoli fiksna
točka znotraj določenih območij. V nekaterih primerih ta
storitev vključuje povezave med sateliti in lahko deluje tudi v
medsatelitski storitvi. Satelitska fiksna storitev lahko vključu-
je dovodne povezave za druge vesoljske radiokomunikacij-
ske storitve.

Zrakoplovna fiksna storitev je radiokomunikacijska sto-
ritev med določenimi fiksnimi točkami, namenjena pred-
vsem potrebam zračne navigacije in rednemu, učinkovitemu
in gospodarnemu poteku zračnega prometa.

Medsatelitska storitev je radiokomunikacijska storitev,
ki zagotavlja povezave med umetnimi sateliti.

Vesoljska upravljalna storitev je radiokomunikacijska
storitev, ki se ukvarja izključno z delovanjem vesoljskih plo-
vil, zlasti z vesoljskim sledenjem, vesoljsko telemetrijo in
vesoljskimi telekomandami. Ta opravila so navadno zagotov-
ljena znotraj storitve, v kateri deluje vesoljska postaja.

Mobilna storitev je radiokomunikacijska storitev med
mobilnimi in kopenskimi postajami ali med mobilnimi posta-
jami.
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Satelitska mobilna storitev je radiokomunikacijska sto-
ritev:

– med zemeljskimi mobilnimi postajami in eno ali več
vesoljskimi postajami ali med vesoljskimi postajami, ki jih
uporablja ta storitev, ali

– med zemeljskimi mobilnimi postajami, s posredova-
njem ene ali več vesoljskih postaj.

Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so
potrebne za njeno delovanje.

Kopenska mobilna storitev je mobilna storitev med baz-
nimi postajami in kopenskimi mobilnimi postajami ali med
kopenskimi mobilnimi postajami.

Kopenska satelitska mobilna storitev je satelitska mo-
bilna storitev, pri kateri so zemeljske mobilne postaje na
kopnem.

Pomorska mobilna storitev je mobilna storitev med obal-
nimi postajami in ladijskimi postajami ali med ladijskimi po-
stajami ali med palubnimi postajami. V tej storitvi lahko sode-
lujejo tudi rešilne postaje in postaje javljalniki kraja nuje.

Pomorska satelitska mobilna storitev je satelitska mo-
bilna storitev, pri kateri so zemeljske mobilne postaje na
ladjah. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi rešilne postaje in
postaje javljalniki kraja nuje.

Zrakoplovna mobilna storitev je mobilna storitev med
zrakoplovnimi postajami in letalskimi postajami ali med letal-
skimi postajami, v kateri lahko sodelujejo rešilne postaje. V
tej storitvi lahko sodelujejo tudi postaje javljalniki kraja nuje
na frekvencah, ki so določene za klice v sili ali nesreči.

Zrakoplovna mobilna (R)* storitev je zrakoplovna mobil-
na storitev, rezervirana za komunikacije, povezane z var-
nostjo in regularnostjo letenja, predvsem vzdolž notranjih ali
mednarodnih civilnih zračnih poti.

Zrakoplovna mobilna (OR)** storitev je zrakoplovna mo-
bilna storitev, namenjena za komunikacije skupaj s tistimi
komunikacijami, ki so povezane s koordiniranjem letenja,
predvsem zunaj notranjih ali mednarodnih civilnih zračnih
poti.

Zrakoplovna satelitska mobilna storitev je satelitska mo-
bilna storitev, pri kateri so zemeljske mobilne postaje v leta-
lih. V tej storitvi lahko sodelujejo tudi rešilne postaje in
postaje javljalnikov kraja nuje.

Zrakoplovna satelitska mobilna (R)* storitev je zrako-
plovna satelitska mobilna storitev, rezervirana za komunika-
cije, povezane z varnostjo in regularnostjo letenja, pred-
vsem vzdolž notranjih ali mednarodnih civilnih zračnih poti.

Zrakoplovna satelitska mobilna (OR)** storitev je zrako-
plovna satelitska mobilna storitev, namenjena za komunika-
cije, skupaj s tistimi komunikacijami, ki so povezane s koor-
diniranjem letenja, predvsem zunaj notranjih ali mednarod-
nih civilnih zračnih poti.

Radiodifuzna storitev je radiokomunikacijska storitev,
pri kateri so oddaje namenjene neposrednemu splošnemu
javnemu sprejemu. Ta storitev lahko vključuje prenose zvo-
ka, televizijskih programov ali prenose drugih signalov.

Satelitska radiodifuzna storitev je radiokomunikacijska
storitev, pri kateri so signali, ki jih oddajajo ali prenašajo
vesoljske postaje, namenjene neposrednemu splošnemu
javnemu sprejemu. Pojem neposredni sprejem obsega tako
individualni kot tudi skupinski sprejem.

Radionavigacijska storitev je radiodeterminacijska sto-
ritev, katere namen je radionavigacija.

* (R) znotraj zračne poti
** (OR) zunaj zračne poti

Satelitska radionavigacijska storitev je satelitska radio-
determinacijska storitev, katere namen je radionavigacija.
Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, ki so
potrebne za njeno delovanje.

Radiolokacijska storitev je radiodeterminacijska stori-
tev za potrebe radiolokacije.

Pomorska radionavigacijska storitev je radionavigacij-
ska storitev, namenjena za potrebe in varno plovbo ladij.

Zrakoplovna radionavigacijska storitev je radionaviga-
cijska storitev, namenjena za potrebe in varno letenje letal.

Storitev meteorološke podpore je radiokomunikacijska
storitev, ki se uporablja pri meritvah, raziskavah in prenosu
meteoroloških in hidroloških podatkov ter podatkov o stanju
okolja.

Satelitska storitev za raziskovanje Zemlje je radiokomu-
nikacijska storitev med zemeljskimi postajami in eno ali več
vesoljskimi postajami, ki lahko vključuje tudi povezave med
vesoljskimi postajami, pri katerih:

– se z aktivnimi senzorji ali s pasivnimi senzorji na
zemeljskih satelitih dobivajo informacije, ki se nanašajo na
karakteristike Zemlje in na njene naravne pojave, skupaj s
podatki, ki se nanašajo na stanje okolja;

– se zbirajo podobne informacije iz opazovalnic v leta-
lih ali na Zemlji;

– se takšni podatki lahko pošiljajo zemeljskim posta-
jam znotraj določenega sistema;

– je lahko vključeno tudi pošiljanje vprašanj opazoval-
nicam.

Ta storitev lahko vključuje tudi dovodne povezave, nuj-
ne za njeno delovanje.

Satelitska meteorološka storitev je satelitska storitev za
raziskovanje Zemlje za meteorološke potrebe.

Storitev standardne frekvence in signala časa je radio-
komunikacijska storitev, ki za znanstvene, tehnične ali dru-
ge namene zagotavlja oddajanje določenih frekvenc, časov-
nih signalov ali obojega, z navedeno visoko točnostjo in je
namenjena splošnemu sprejemanju.

Satelitska storitev standardne frekvence in signala ča-
sa je radiokomunikacijska storitev, ki uporablja vesoljske
postaje na zemeljskih satelitih za iste namene kot storitev
standardne frekvence in signala časa. Ta storitev lahko vklju-
čuje tudi dovodne povezave, ki so potrebne za njeno delo-
vanje.

Storitev raziskovanja v vesolju je radiokomunikacijska
storitev, v kateri se vesoljska plovila ali drugi objekti v vesolju
uporabljajo za znanstvene namene ali za namene tehnolo-
škega razvoja.

Radioamaterska dejavnost je radiokomunikacijska sto-
ritev, namenjena za samoizobraževanje, medsebojno komu-
niciranje in tehnično raziskovanje, ki jo opravljajo radioama-
terji izključno iz osebnih nagibov, brez gmotnih koristi in
imajo za to opravljen predpisani izpit.

Satelitska radioamaterska dejavnost je radiokomunika-
cijska storitev, ki uporablja vesoljske postaje na zemeljskih
satelitih v iste namene kot radioamaterska dejavnost.

Radioastronomska storitev je storitev, ki vključuje upo-
rabo radioastronomije.

Varnostna storitev je katerakoli radiokomunikacijska sto-
ritev, ki se stalno ali občasno uporablja za varovanje člove-
kovega življenja ali lastnine.

Prizemeljska postaja je postaja, ki opravlja prizemelj-
ske radiokomunikacije.
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Zemeljska postaja je postaja, ki je postavljena na po-
vršju Zemlje ali v glavnem delu zemljinega ozračja in je
namenjena za komunikacijo:

– z eno ali več vesoljskimi postajami ali
– z eno ali več postajami iste vrste prek enega ali več

odbojnih satelitov ali drugih objektov v vesolju.
Vesoljska postaja je postaja, nameščena na objektu, ki

je nad glavnim delom zemljine atmosfere ali ki je namenjen,
da bo šel nad ali ki je bil nad njim.

Postaja radijskega svetilnika je postaja v radionavigacij-
ski storitvi, katere oddaje omogočajo mobilni postaji, da
določi svoj položaj ali smer glede na postajo radijskega
svetilnika.

Škodljivo motenje je elektromagnetno motenje, ki ogro-
ža delovanje radionavigacijskih storitev ali drugih varnostnih
storitev ali resno poslabšuje, pogosto moti ali prekinja radio-
komunikacijsko storitev, ki deluje v skladu s sprejetimi med-
narodnimi pogodbami, zakonom o telekomunikacijah ali
predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

Radiofrekvenčni kanal je radiofrekvenčni pas take širi-
ne, da omogoča delovanje določene radiokomunikacijske
storitve ali določenega sistema/naprave.

Državna uporaba je uporaba določenih radiofrekvenč-
nih pasov za potrebe Ministrstva za obrambo, Ministrstva za
notranje zadeve in vladnih varnostnih služb.

3. člen
(označevanje radiofrekvenčnih pasov)

(1) Za označevanje radiofrekvenčnih pasov se uporab-
lja veličina za frekvenco hertz (Hz) in naslednji mnogokrat-
niki:

kilohertz (kHz) = 1 000 Hz
megahertz (MHz) = 1 000 000 Hz
gigahertz (GHz) = 1 000 000 000 Hz
terahertz (THz) = 1 000 000 000 000 Hz

(2) Za označevanje posameznih delov radiofrekvenč-
nega spektra se uporabljajo naslednje delitve in poimenova-
nja frekvenc:

3 kHz do 30 kHz zelo nizke frekvence (VLF)

30 kHz do 300 kHz nizke frekvence (LF)

300 kHz do 3000 kHz srednje frekvence (MF)

3 MHz do 30 MHz visoke frekvence (HF)

30 Mhz do 300 MHz zelo visoke frekvence
(VHF)

300 MHz do 3000 MHz ultra visoke frekvence
(UHF)

3 GHz do 30 GHz super visoke frekvence
(SHF)

30 GHz do 300 GHz ekstremno visoke frekven-
ce (EHF).

4. člen
(uporaba radiofrekvenčnih pasov)

 (1) Radijskim postajam se lahko dodeli pravica do
uporabe radijskih frekvenc v skladu z razporeditvijo radio-
frekvenčnih pasov, ki so predvideni za storitve takih postaj.
Frekvenčni pasovi in frekvence so navedene v tabelah iz 6.
člena te uredbe.

(2) Posamezne frekvence oziroma radiofrekvenčne ka-
nale se dodeljuje in uporablja v skladu s frekvenčnimi načrti

za razdelitev radijskih frekvenc, ki urejajo določene radio-
frekvenčne pasove oziroma vrste radijskih postaj. Če za
kakšne radiofrekvenčne pasove oziroma vrste radijskih po-
staj ni predpisov, se uporabljajo odločitve in priporočila Kon-
ference evropskih uprav pošt in telekomunikacij (CEPT),
priporočila Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU), in
standardi Evropskega inštituta za telekomunikacijske stan-
darde (ETSI).

5. člen
Frekvence se radijskim postajam lahko dodeljujejo in

uporabljajo tudi drugače, kot je določeno v prejšnjem členu,
če pri tem ne prihaja do škodljivega motenja, kadar:

– je delo postaj po moči, kraju in času močno ome-
jeno,

– delujejo v času prireditev,
– se jih uporabi za preskuse, in podobno.

6. člen
(razdelitev radiofrekvenčnih pasov)

(1) Radiofrekvenčni pasovi in uporaba posameznih sto-
ritev nad 29,7 MHz so navedeni v tabeli v Prilogi I, ki je
sestavni deli te uredbe. Prvi stolpec na levi strani tabele
določa radiofrekvenčni pas, omejen s frekvencama, v dru-
gem stolpcu pa so navedene radijske storitve, ki se v tem
pasu uporabljajo po vrstnem redu kategorij, kot so določene
v 8. in 9. členu te uredbe. Če je v radiofrekvenčnem pasu
naštetih več radijskih storitev iste kategorije, imajo ne glede
na vrstni red zapisa enak status.

(2) V tretjem stolpcu so v Slovenskih opombah navede-
ni radiofrekvenčni pasovi, ki so namenjeni novim telekomu-
nikacijskim sistemom oziroma napravam, radiofrekvenčni pa-
sovi za državno uporabo in drugo.

(3) Četrti stolpec določa predvideno uporabo storitev v
posameznem frekvenčnem pasu, kar pa ne pomeni, da se
ne sme uporabljati drugih storitev navedenih v drugem stolp-
cu. V petem stolpcu pa so navedene morebitne opombe pri
tej uporabi vključno z opombami Evropske skupnosti.

(4) Radiofrekvenčni pasovi do frekvence 29,7 MHz se
uporabljajo le izjemoma. V tem primeru se uporabljajo v skla-
du z razdelitvijo radiofrekvenčnih pasov v členu S5 Pravilnika
o radiokomunikacijah ITU. Pri tem je treba upoštevati, da:

– so v frekvenčnih pasovih 1 606,5 kHz – 28 MHz
pogoji za uporabo naprav in sistemov ter posamezni frek-
venčni pasovi ali deli pasov s posebnim dogovorom predvi-
deni za državno uporabo ali souporabo;

– je frekvenčni pas 1 850 – 2 000 kHz dovoljen tudi
amaterski dejavnosti sekundarne kategorije s pogojem iz
S4.6;

– so frekvenčni pasovi 13 553 – 13 567 kHz, 26 975
– 27 283 kHz namenjeni predvsem za industrijsko, znans-
tveno in medicinsko uporabo, ki je možna tudi v frekvenč-
nem pasu 6 765 – 6 795 kHz.

7. člen
(1) Za podrobnejšo določitev radiofrekvenčnih pasov

oziroma storitev so v tabeli, ki je sestavni deli te uredbe, v
poljih drugega stolpca, poleg storitev ali spodaj pod storitva-
mi, dodane opombe iz člena S5 Pravilnika o radiokomunika-
cijah ITU. Opombe iz omenjenega pravilnika z oznakami od
S5.149 do S5.565, ki veljajo za Slovenijo, so podane v
točki A) Priloge II. Ta je sestavni del te uredbe.

(2) Opombe, ki so zapisane v poljih pod storitvijo ali
pod storitvami, se nanašajo na vse storitve v tem polju oziro-
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ma radiofrekvenčnem pasu. Opombe, ki so napisane ob
posamezni storitvi na desni strani, se nanašajo samo na to
storitev.

(3) V točki B) Priloge II so navedene opombe Evropske
skupnosti, ki so uporabljene v petem stolpcu tabele iz Prilo-
ge I.

(4) Posebna Priloga III, ki je sestavni del te uredbe,
razlaga uporabljene kratice.

8. člen
(kategorije radijskih storitev)

(1) Radiofrekvenčni pasovi so lahko namenjeni eni ali
več različnim radijskim storitvam, ki so razdeljene v dve
kategoriji:

– primarne storitve – zapisane z velikimi črkami (pri-
mer: FIKSNA),

– sekundarne storitve – zapisane z malimi črkami (pri-
mer: mobilna).

(2) Pripombe so zapisane z malimi črkami (primer:
MOBILNA, razen zrakoplovne mobilne).

9. člen
Radijske postaje za sekundarne storitve:
– ne smejo škodljivo motiti postaj za primarne storitve,

ki so jim frekvence že dodeljene ali se jim lahko dodelijo tudi
kasneje,

– ne smejo zahtevati zaščite pred škodljivim motenjem
postaj za primarne storitve, katerim so frekvence že dodelje-
ne ali se jim lahko dodelijo tudi kasneje,

– lahko zahtevajo zaščito pred škodljivim motenjem
postaj za enake ali druge sekundarne storitve, katerim se
frekvence lahko dodelijo tudi kasneje.

10. člen
(vsebina tehnične dokumentacije)

V tehnični dokumentaciji, v dovoljenjih in drugih doku-
mentih se označuje vrsta oddaje glede na vrsto modulacije
glavne nosilne frekvence, glede na značilnosti signalov, s
katerimi je modulirana glavna nosilna frekvenca, glede na
vrsto prenašane informacije in, po potrebi, glede na podrob-

nosti signalov in način multipleksiranja, kot to določa pravil-
nik o radiokomunikacijah ITU, razen če ni v predpisih druga-
če določeno.

11. člen
(označevanje radijskih storitev in postaj)

Za označevanje radijskih storitev in postaj, za njihovo
identifikacijo in klicni znak se uporabljajo določila ITU, če v
zakonu ali predpisih ni določeno drugače.

12. člen
(državna uporaba ali souporaba)

Način uporabe radiofrekvenčnih pasov, ki so v 3. stolp-
cu tabele v Prilogi I označeni za državno uporabo ali soupo-
rabo, se določi v skladu s 26. členom zakona o telekomuni-
kacijah.

13. člen
(prehodne določbe)

Radijske postaje, za katere so bila izdana radijska do-
voljenja pred uveljavitvijo te uredbe, lahko delujejo do pre-
nehanja veljavnosti dovoljenja, čeprav dodelitev frekvenčnih
pasov ni v skladu s to uredbo.

14. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati

pravilnik o razdelitvi in uporabi frekvenc od 30 do 470 MHz
v Jugoslaviji (Uradni list SFRJ, št. 26/69).

15. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 340-41/97-1
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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Priloga II

Opombe, uporabljene v prilogi I

A) Opombe iz člena S5 Pravilnika o radiokomunikacijah ITU

S5.111 Nosilne frekvence 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz, 8 364 kHz in frekvence 121,5 MHz, 156,8 MHz in
243 MHz se smejo v skladu s postopki, ki veljajo za prizemeljske radiokomunikacijske storitve, uporabljati tudi za
iskalne in reševalne operacije pri vesoljskih vozilih s posadko. Pogoji za uporabo frekvenc so predpisani v členu
N38/S31 in členu 38/Dodatek S13. Enako velja za frekvence 10 003 kHz, 14 993 kHz in 19 993 kHz, vendar
je treba v vseh teh primerih oddajanje omejiti na pas ±3 kHz od navedene frekvence.

S5.120 Glej Resolucijo 640 za uporabo radiofrekvenčnih pasov, ki so dodeljeni storitvam radioamaterjev v primeru
naravnih nesreč na frekvencah 3,5 MHz, 7,0 MHz, 10,1 MHz, 14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz
in 144 MHz.

S5.138 Naslednji radiofrekvenčni pasovi: 6 765 – 6 795 kHz (centralna frekvenca 6 780 kHz), 433,05 – 434,79 MHz
(centralna frekvenca 433,92 MHz) v Področju 1 (razen v državah, ki so navedene v No. S5.280), 61 –
61,50 GHz (centralna frekvenca 61,25 GHz), 122 – 123 GHz (centralna frekvenca 122,5 GHz) in 244 – 246
(centralna frekvenca 245 GHz) so namenjeni industrijski, znanstveni in medicinski uporabi (ISM). Za uporabo
navedenih frekvenčnih pasov v te namene je treba dobiti posebno dovoljenje ustrezne uprave, v dogovoru z
drugimi upravami, katerih radiokomunikacijske storitve bi lahko bile prizadete. Pri izvajanju tega določila morajo
uprave ustrezno upoštevati najnovejša veljavna priporočila ITU-R.

S5.149 Pri dodelitvi radiofrekvenčnih pasov postajam za druge storitve, ki so jim dodeljeni naslednji frekvenčni pasovi:
13 360 – 13 410 kHz, 25 550 – 25 670 kHz, 37,5 – 38,25 MHz, 73 – 74,6 MHz v Področju 1 in 3, 79,75 –
80,25 MHz v Področju 3, 150,05 – 153 MHz v Področju 1, 322 – 328,6 MHz*, 406,1 – 410 MHz, 608 –
614 MHz v Področju 1 in 3, 1 330 – 1 400 MHz*, 1 610,6 – 1 613,8 MHz*, 1 660 – 1 670 MHz, 1 718,8 –
1 722,2 MHz*, 2 655- 2 690 MHz, 3 260 – 3 267 MHz*, 3 332 – 3 339 MHz*, 3 345,8 – 3 352,5 MHz*,
4 825 – 4 835 MHz*, 4 950 – 4 990 MHz, 4 990 – 5 000 MHz, 6 650 – 6 675,2 MHz*, 10,6 – 10,68 GHz,
14,47 – 14,5 GHz*, 22,01 – 22,21 GHz*, 22,21 – 22,5 GHz, 22,81 – 22,86 GHz* 23,07 – 23,12 GHz*,
31,2 – 31,3 GHz, 31,5 – 31,8 GHz v Področju 1 in 3, 36,43 – 36,5 GHz*, 42,5 – 43,5 GHz, 42,77 –
42,87 GHz*, 43,07 – 43,17 GHz*, 43,37 – 43,47 GHz*, 48,94 – 49,04 GHz*, 72,77 – 72,91 GHz*, 93,07 –
93,27 GHz*, 97,88 – 98,08 GHz*, 140,69 – 140,98 GHz*, 144,68 – 144,98 GHz*, 145,45 – 145,75 GHz*,
146,82 – 147,12 GHz*, 150 – 151 GHz*, 174,42 – 175,02 GHz*, 177 – 177,4 GHz*, 178,2 – 178,6 GHz*,
181 – 181,46 GHz*, 186,2 – 186,6 GHz*, 250 – 251 GHz*, 257,5 – 258 GHz*, 261 – 265 GHz, 262,24 –
262,76 GHz*, 265 – 275 GHz, 265,64 – 266,16 GHz*, 267,34 – 267,86 GHz*, 271,74 – 272,26 GHz*
(* označuje uporabo radioastronomskih služb za opazovanje spektralnih črt), pozivamo uprave, da storijo vse
izvedljivo za zaščito radioastronomskih storitev pred škodljivim motenjem. Oddaje z vesoljskih ali zrakoplovnih
postaj so lahko posebno hud vir motenj radioastronomskim storitvam (glej No. 343/S4.5 in 344/S4.6 ter člen
36/S29).

S5.150 Frekvenčni pasovi: 13 553 – 13 567 kHz (centralna frekvenca 13 560 kHz), 26 957 – 27 283 kHz (centralna
frekvenca 27 120 kHz), 40,66 – 40,70 MHz (centralna frekvenca 40,68 MHz), 902 – 928 MHz v Področju 2
(centralna frekvenca 915 MHz), 2 400 – 2 500 MHz (centralna frekvenca 2 450 MHz), 5 725 – 5 875 MHz
(centralna frekvenca 5 800 MHz) in 24 – 24,25 GHz (centralna frekvenca 24,125 GHz) so tudi namenjeni
industrijski, znanstveni in medicinski uporabi. Radiokomunikacijske službe, ki delujejo znotraj teh območij, se
morajo sprijazniti s škodljivim motenjem, ki ga lahko povzroči uporaba pasov v industrijske, znanstvene in
medicinske namene. Oprema, ki se uporablja za ISM namene, mora biti v skladu z določili No. 1815/S15.13

S5.180 Frekvenca 75 MHz je dodeljena radijskim svetilnikom. Uprave naj ne dodeljujejo frekvenc v bližini dežurnega
frekvenčnega področja postajam drugih služb, ki bi zaradi svoje moči ali geografskega položaja lahko škodljivo
motile ali drugače omejevale radijske svetilnike. Treba si je močno prizadevati za nadaljnje izboljšanje lastnosti
sprejemnikov na zrakoplovih in za omejevanje moči oddajnih postaj v bližini področja 74,8 MHz in 75,2 MHz.

S5.198 Dodatna dodelitev: frekvenčni pas 117,975 – 137 MHz je dodeljen tudi zrakoplovnim satelitskim mobilnim (R)
storitvam na sekundarni osnovi, v skladu z dogovorom, ki je bil sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21.

S5.199 Frekvenčna pasova 121,45 – 121,55 MHz in 242,95 – 243,05 sta dodeljena tudi postajam satelitskih mobilnih
storitev za sprejem oddajanja radijskih svetilnikov, ki označujejo položaj in ki oddajajo na frekvencah 121,5 MHz
in 243 MHz (glej No. 3259 in 3267/Dodatek S13).

S5.200 V radiofrekvenčnem pasu 117,975 – 136 MHz je frekvenca 121,5 MHz frekvenca zrakoplovne službe za rabo v
sili, in kjer je to potrebno, je frekvenca 123,1 MHz pomožna frekvenca za zrakoplovne storitve. Mobilne postaje
pomorskih mobilnih storitev smejo ob nevarnosti in v zaščitne namene komunicirati na teh frekvencah pod pogoji,
ki so določeni v členu N38/S31 in členu 38/Dodatek S13, s postajami zrakoplovne mobilne službe.

S5.203 V pasu 136 –137 MHz smejo obstoječi delujoči meteorološki sateliti še naprej obratovati pod pogoji, ki so
definirani v členu No.S4.4 z ozirom na zrakoplovne mobilne službe, do 1. januarja 2002. Uprave ne smejo
podeljevati novih razporeditev v tem pasu postajam satelitskih meteoroloških služb.

S5.208 Uporabo radiofrekvenčnega območja 137 – 138 MHz satelitskih mobilnih storitev je potrebno usklajevati po
določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-97)/No. S9.11A.

S5.208A Pri dodeljevanju frekvenc vesoljskim postajam satelitske mobilne službe v območjih 137 – 138 MHz, 387 –
390 MHz in 400,15 – 401 MHz, morajo uprave storiti vse, kar je možno, za zaščito radioastronomskih storitev v
območjih 150,05 – 153 MHz, 322 – 328,6 MHz, 406,1 – 410 MHz in 608 – 614 MHz pred škodljivim
motenjem nezaželenega oddajanja. Pragovi škodljivih motenj za radioastronomske storitve, ki jih je treba zaščititi,
so navedeni v Tabeli 1 Priporočila ITU-R RA. 769-1.
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S5.209 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 137 – 138 MHz, 148 – 150,05 MHz, 399,9 – 400,05 MHz, 400,15 –
401 MHz, 454 – 456 MHz in 459 – 460 MHz za satelitske mobilne storitve je omejena na negeostacionarne
satelitske sisteme.

S5.218 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pas 148 – 149,9 MHz je dodeljen tudi službi za upravljanje vesoljskih plovil
(Zemlja-vesolje) na primarni osnovi, v skladu z dogovorom, ki je bil sklenjen po določilih 14. Člena/No. S9.21.
Pasovna širina posamičnega oddajanja ne sme presegati (25 kHz.

S5.219 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 148 – 149,9 satelitskih mobilnih služb je treba usklajevati z določili Resolucije
46 (Rev. WRC-97)/No. S9.11A. Delovanje satelitskih mobilnih storitev ne sme ovirati razvoja in uporabe fiksnih in
mobilnih storitev ter služb za upravljanje vesoljskih plovil v območju 148 – 149,9 MHz.

S5.220 Uporabo radiofrekvenčnih območij 149,9 – 150,05 MHz in 399,9 – 400,05 MHz satelitskih mobilnih storitev je
potrebno usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-97)/No. S9.11A. Delovanje mobilne satelitske službe
ne sme ovirati razvoja in uporabe radionavigacijskih satelitskih storitev v območju 149,9 – 150,05 MHz in 399,9
– 400,05 MHz.

S5.222 Oddajanje radionavigacijske satelitske službe v območjih 149,9 – 150,05 MHz in 399,9 – 400,05 MHz smejo
uporabljati tudi sprejemne zemeljske postaje storitev za raziskovanje v vesolju.

S5.223 Z ozirom na dejstvo, da lahko uporaba radiofrekvenčnega pasu 149,9 – 150,05 MHz fiksnih in mobilnih storitev
škodljivo moti postaje radionavigacijskih satelitskih storitev, naj uprave ne dovoljujejo take uporabe pri izvajanju
člena No. 342/S4.4.

S5.226 Frekvenca 156,8 MHz je mednarodno določena frekvenca za klic v sili za pomorske mobilne VHF radiotelefon-
ske storitve. Pogoji za uporabo te frekvence so navedeni v členu N38/S31 in členu 38/Dodatek S13. V
območjih 156 – 156,7625 MHz, 156,8375 – 157,45 MHz, 160,6 – 160,975 MHz in 161,475 – 162,05 MHz
mora vsaka uprava dati prioriteto pomorskim mobilnim storitvam le na tistih frekvencah, ki so dodeljene postajam
pomorskih mobilnih storitev (glej člena N38/S31 in 60/S52 ter člen 38/Dodatek S13). Treba se je izogibati
temu, da bi frekvence v teh območjih uporabljale postaje drugih služb na območjih, kjer bi uporaba lahko
povzročila škodljivo motenje pomorskih mobilnih VHF radiokomunikacijskih storitev. Dovoljeno pa je uporabljati
frekvenco 156,8 MHz in frekvenčne pasove, v katerih imajo prioriteto pomorske mobilne storitve, za radiokomu-
nikacije na kopenskih vodnih poteh v skladu z dogovorom med zainteresiranimi in prizadetimi upravami in ob
upoštevanju sedanje uporabe frekvenc ter obstoječih sporazumov.

S5.227 V pomorskih mobilnih VHF storitvah se sme frekvenca 156,525 MHz uporabljati izključno za digitalni selektivni
klic v sili (glej Resolucijo 323 (Mob-87). Pogoji za uporabo te frekvence so določeni v členih N38/S31 in
60/S52 in v členu 38/Dodatek S13 ter Dodatek 18/S18.

S5.254 Frekvenčna pasova 235 – 322 MHz in 335,4 – 399,9 MHz sme uporabljati satelitska mobilna služba, v skladu z
dogovorom, ki je bil sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21. pod pogojem, da postaje te službe ne povzročajo
škodljivega motenja postajam za druge storitve, ki delujejo ali je zanje načrtovano, da bodo delovale v skladu s
tabelo razporeditve frekvenčnih pasov.

S5.255 Radiofrekvenčna pasova 312 – 315 MHz (Zemlja-vesolje) in 387 – 390 MHz (vesolje-Zemlja) smejo pri satelit-
skih mobilnih storitvah uporabljati negeostacionarni satelitski sistemi. Takšno uporabo je treba usklajevati z
določili Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.

S5.256 Frekvenca 243 MHz je frekvenca v tem območju, ki jo uporabljajo postaje in naprave namenjene za preživetje
(glej člen 38/Dodatek S13).

S5.257 Radiofrekvenčni pas 267 – 272 MHz smejo dodeljevati uprave za potrebe vesoljske telemetrije v svojih državah
na primarni osnovi, v skladu z dogovorom, ki je sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21.

S5.258 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 328,6 – 335,4 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na
instrumentalne sisteme za pristajanje.

S5.260 Z ozirom na dejstvo, da lahko uporaba pasu 399,9 – 400,05 MHz za fiksne in mobilne storitve škodljivo moti
radionavigacijske satelitske storitve, naj uprave ne dovoljujejo take uporabe pri izvajanju člena No. 342/S4.4.

S5.261 Oddajanje mora biti omejeno na pasovno širino (25 kHz od standardne frekvence 400,1 MHz.
S5.263 Radiofrekvenčni pas 400,15 – 401 MHz je dodeljen tudi storitvam raziskovanja vesolja v smeri vesolje-vesolje za

komunikacije med vesoljskimi vozili s posadko. Pri tej uporabi se storitve raziskovanja vesolja ne štejejo za
varnostne storitve.

S5.264 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 400,15 – 401 MHz za satelitske mobilne storitve je treba usklajevati z določili
Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9,11A, Omejitev gostote sevane moči, ki je navedena v Aneksu 2 Resolucije
46 (Rev. WRC-95)/Aneks 1 Dodatka S5 je v veljavi, dokler je pristojna svetovna radiokomunikacijska konferenca
ne bo spremenila.

S5.266 Uporaba radiofrekvenčnega območja 406 – 406,1 MHz za satelitske mobilne storitve je omejena na satelitske
radijske svetilnike z nizko oddajno močjo, ki služijo določanju pozicije v sili (glej tudi člen N38/S31 in člen
38/Dodatek S13).

S5.267 Prepovedano je vsako oddajanje, ki bi lahko povzročalo škodljivo motenje pooblaščenim uporabnikom pasu
406 – 406,1 MHz.

S5.282 Radiofrekvenčni pasovi 435 – 438 MHz, 1 260 – 1 270 MHz, 2 400 – 2 450 MHz, 3 400 – 3 410 MHz (samo
v Področju 2 in 3) ter 5 650 – 5 670 MHz, se smejo uporabljati za amaterske satelitske storitve, pod pogojem, da
ne povzročajo škodljivega motenja drugih storitev, ki delujejo v skladu s Tabelo (glej No. S5.43). Uprave, ki
dovolijo tako uporabo, morajo zagotoviti, da bo vsako škodljivo motenje, ki bi ga povzročalo oddajanje postaje
amaterske satelitske službe, takoj odstranjeno v skladu z določili No. 2741/S25.11. Uporaba radiofrekvenčnih
pasov 1 260 – 1 270 MHz in 5 650 – 5 670 MHz amaterske satelitske službe je omejena na smer Zemlja-
vesolje.

S5.286 Radiofrekvenčni pas 449,75 – 450,25 MHz smejo uporabljati službe za upravljanje vesoljskih plovil (Zemlja-
vesolje) in postaje služb za raziskovanje v vesolju (Zemlja-vesolje), v skladu z dogovorom, sklenjenim po določilih
člena 14/No. S9.21.
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S5.287 Pri pomorskih mobilnih storitvah smejo frekvence 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz,
467,550 MHz in 467,575 MHz uporabljati komunikacijske postaje na ladjah. V primerih kjer je to potrebno, se v
te namene sme uporabiti naprave s kanalskim razmakom 12,5 kHz na dodatnih frekvencah 457,5375 MHz;
457,5625 MHz; 467,5375 in 467,5625 MHz. Uporabo teh frekvenc v teritorialnih vodah je mogoče urejati z
domačimi predpisi pristojne uprave. Tehnične karakteristike uporabljene opreme morajo biti v skladu s karakteri-
stikami, ki so podrobno označene v priporočilu ITU-R M.1174 (glej Resolucijo COM4-2).

S5.289 Radiofrekvenčne pasove 460 – 470 MHz in 1 690 – 1 710 MHz smejo uporabljati tudi satelitske postaje za
raziskovanje Zemlje, razen meteoroloških satelitskih postaj, in sicer za oddaje vesolje-Zemlja, pod pogojem, da
ne povzročajo škodljivega motenja postajam, ki obratujejo v skladu s Tabelo.

S5.311 V radiofrekvenčnem območju 620 – 790 MHz je mogoče dodeliti frekvence postajam satelitske televizije, ki
uporabljajo frekvenčno modulacijo, odvisno od dogovora med pristojnimi upravami in tistimi, ki že izvajajo storitve
v skladu s Tabelo in ki bi lahko bili prizadeti (glej Resoluciji 33 in 507). Take postaje ne smejo na teritorijih drugih
držav povzročati gostote sevane moči, ki bi presegala vrednost – 129 dB(W/m2) za vpadne kote manjše od 200

(glej Priporočilo 705), brez odobritve uprav teh držav.
S5.328 Radiofrekvenčni pas 960 – 1 215 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo in razvoj zrakoplovnih

elektronskih instrumentov za navigacijo in pripadajočih naprav na Zemlji.
S5.333 V radiofrekvenčnih pasovih 1 215 – 1 300 MHz, 3 100 – 3 300 MHz, 5 250 – 5 350 MHz, 8 550 – 8 650 MHz,

9 500 – 9 800 MHz in 13,4 – 14,0 GHz, se smejo radiolokacijske postaje, vgrajene na vesoljskih plovilih, na
sekundarni osnovi uporabljati tudi za satelitsko raziskovanje zemlje in za raziskovanje v vesolju.

S5.337 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 1 300 – 1 350 MHz, 2 700 – 2 900 MHz in 9 000 – 9 200 MHz za zrakoplovne
radionavigacijske storitve je omejena na radarske postaje na Zemlji in na pripadajoče transponderje na zrakoplo-
vih, ki oddajajo le na frekvencah v teh pasovih ter le v primerih da jih aktivirajo radarji, ki delujejo v istem
radiofrekvenčnem pasu.

S5.339 Radiofrekvenčni pasovi 1 370 – 1 400 MHz, 2 640 – 2 655 MHz, 4 950 – 4 990 MHz in 15,20 – 15,35 GHz,
so na sekundarni osnovi dodeljeni tudi za pasivno raziskovanje v vesolju in za pasivne satelitske storitve raziskova-
nja Zemlje.

S5.340 Prepovedano je vsako oddajanje v naslednjih radiofrekvenčnih pasovih: 1 400 – 1 427 MHz, 2 690 –
2 700 MHz (razen oddaj, ki jih določata Nos. S5.421 in S5.422), 10,68 – 10,7 GHz (razen oddaj, ki jih določa
No. S5.483), 15,35 – 15,4 GHz (razen oddaj, ki jih določa S5.511), 23,6 – 24 GHz, 31,3 – 31,5 GHz, 31,5 –
31,8 GHz (v področju 2), 48,94 – 49,04 GHz z zrakoplovnih postaj, 50,2 – 50,4 GHz* *razen tistih, ki jih
zagotavlja No. S5.555A, 52,6 – 54,25 GHz, 86 – 92 GHz, 105 – 116 GHz, 140,69 – 140,98 GHz z
zrakoplovnih postaj in z vesoljskih postaj v smeri vesolje-Zemlja 182 – 185 GHz (razen oddaj, ki jih določa No.
S5. 563) 217 – 231 GHz.

S5.341 V radiofrekvenčnih pasovih 1 400 – 1 727 MHz, 101 – 120 GHz in 197 – 220 GHz nekatere države izvajajo
pasivno raziskovanje v okviru programa iskanja namernega oddajanja izvenzemeljskega izvora.

S5.351 Radiofrekvenčni pasovi 1 525 – 1 544 MHz, 1 545 – 1 559 MHz, 1 626,5 – 1 645,5 MHz in 1 646,5 –
1 660,5 MHz se ne smejo uporabljati za zveze za oskrbo s signalom. V izrednih razmerah pa je mogoče, da
uprava pooblasti zemeljske postaje katerekoli satelitske mobilne službe, ki so postavljene v določenih fiksnih
točkah, da komunicirajo preko vesoljskih postaj na teh frekvencah.

S5.352 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 1 525 – 1 530 MHz, 1 533 – 1 544 MHz, 1 626,5 – 1 631,5 MHz in 1 634,5
– 1 645,5 MHz za postaje kopenske satelitske mobilne službe je omejena na negovorni prenos podatkov z nizko
bitsko hitrostjo.

S5.354 Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1 525 – 1 559 MHz in 1 626,5 – 1 660,5 MHz satelitskih mobilnih storitev je
treba usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.

S5.356 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1 544 – 1 545 MHz za satelitske mobilne storitve (vesolje-Zemlja) je omejena
na komunikacije v sili (glej člen N38/S31).

S5.357 Dovoljen je tudi prenos signalov v področju 1 545 – 1 555 MHz od prizemeljskih zrakoplovnih postaj neposredno
do zrakoplovnih postaj ali med zrakoplovnimi postajami v okviru zrakoplovnih mobilnih (R) storitev, kadar se s tem
razširja ali dopolnjuje zveze sateliti-zrakoplovi.

S5.358 Ne glede na druga določila Radijskih predpisov (Radio regulations) v zvezi z omejitvami uporabe radiofrekvenčnih
pasov, ki so dodeljeni zrakoplovni satelitski mobilni (R) službi za javno uporabo, lahko uprave dovolijo uporabo
radiofrekvenčnih pasov 1 545 – 1 555 MHz in 1 646,5 – 1 656,5 MHz za komunikacijo z zemeljskimi postajami
na letalih (aircraft earth stations). Te komunikacije pa je treba takoj prekiniti, če potrebno, da bi omogočili prenos
sporočil s prioriteto 1 do 6 iz člena 51/S44.

S5.360 V radiofrekvenčnih pasovih 1 555 – 1 559 MHz in 1 656,5 – 1 660,5 MHz lahko uprave dovolijo tudi
komunikacijo med zemeljskimi postajami na letalih in zemeljskimi postajami na ladjah z vesoljskimi postajami
kopenske satelitske mobilne službe – glej Resolucijo 208 (Mob-87).

S5.364 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1 610 – 1 626,5 MHz za satelitske mobilne storitve (Zemlja-vesolje) in za
radiodeterminacijske satelitske storitve (Zemlja-vesolje) je treba usklajevati v skladu z določili Resolucije 46 (Rev.
WRC-95)/No. S9.11A. Mobilna zemeljska postaja, ki deluje v eni ali drugi od obeh služb v tem radiofrekvenčnem
pasu, ne sme povzročati vršne gostote moči ekvivalentnega izotropnega izvora, ki bi bila večja od
-15 dB(W/4 kHz) v tistem delu pasu, ki ga uporabljajo sistemi, ki delujejo v skladu z določili No. S5.366 (za to
velja No. 953/S4.10), razen če se pristojne uprave ne dogovorijo drugače. V tistem delu frekvenčnega pasu, kjer
taki sistemi ne delujejo, srednja gostota moči ekvivalentnega izotropnega izvora zemeljske mobilne postaje ne
sme presegati -3 dB(W/4 kHz). Postaje satelitskih mobilnih storitev ne smejo zahtevati zaščite pred postajami za
zrakoplovne radionavigacijske storitve, niti pred postajami, ki delujejo v skladu z določili No. S5.366 niti pred
postajami za fiksne storitve, ki delujejo v skladu z No. S5.359.

* Dodelitev satelitskim službam za (pasivno raziskovanje Zemlje ter službam za (pasivno) raziskovanje vesolja v pasu 50,2–50,4 GHz ne bi smela
postavljati pretiranih zahtev primarnim uporabnikom sosednjih pasov.
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S5.365 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 1 613,8 – 1 626,5 MHz za satelitske mobilne storitve (vesolje-Zemlja) je treba
usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.

S5.366 Radiofrekvenčni pas 1 610 – 1 626,5 MHz je na svetovni ravni rezerviran za uporabo in razvoj elektronskih
inštrumentov za zračno navigacijo na zrakoplovih in z njimi povezanih naprav na zemlji ali na satelitih. Taka
satelitska uporaba mora biti v skladu z dogovorom, ki je sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21.

S5.367 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčna pasova 1 610 – 1 626,5 MHz in 5 000 – 5 150 sta v skladu z dogovorom,
sklenjenim po določilih člena 14/No, S9,21, dodeljena tudi za opravljanje zrakoplovnih satelitskih mobilnih (R)
storitev na primarni osnovi.

S5.368 V zvezi z radiodeterminacijskimi satelitskimi in satelitskimi mobilnimi storitvami ne veljajo določila No. 953/S4.10
v radiofrekvenčnem pasu 1 610 – 1 626,5 MHz, z izjemo zrakoplovnih radionavigacijskih satelitskih storitev.

S5.371 Dodatna dodelitev: v Področju 1 sta radiofrekvenčna pasova 1 610 – 1 626,5 MHz (Zemlja-vesolje) in 2 483,5 –
2 500 MHz (vesolje-Zemlja) dodeljena tudi postajam radiodeterminacijske satelitske službe na sekundarni osno-
vi, v skladu z dogovorom, ki je sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21.

S5.372 Postaje radiodeterminacijskih satelitskih in satelitskih mobilnih storitev ne smejo škodljivo motiti postaj radioastro-
nomske službe, ki uporabljajo radiofrekvenčni pas 1 610,6 – 1 613,8 MHz. (Velja člen No. 2904/S.29.13).

S5.374 Mobilne zemeljske postaje v okviru satelitskih mobilnih storitev, ki delujejo v pasovih 1 613,5 – 1 634,5 MHz in
1 656,5 – 1 660 MHz, ne smejo škodljivo motiti postaj za fiksne storitve, ki delujejo v državah, navedenih v členu
No. S5.359.

S5.375 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 1 645,5 – 1 646,5 MHz za satelitske mobilne storitve (Zemlja-vesolje) in za
medsatelitske zveze je omejena na komunikacije v sili (glej člen N38/S31).

S5.376 Dovoljen je tudi prenos signalov v radiofrekvenčnem pasu 1 646,5 – 1 656,5 MHz med letalskimi postajami v
okviru zrakoplovnih mobilnih (R) storitev ter prizemeljskimi zrakoplovnimi postajami, kadar takšen prenos razširja
ali dopolnjuje zveze med letali in sateliti.

S5.379A Pozivamo uprave, naj takoj ko bo to izvedljivo zagotovijo vso možno zaščito v radiofrekvenčnem pasu 1 660,5 –
1 668,4 MHz prihodnjim raziskavam v radioastronomiji, zlasti z ukinitvijo prenosa signalov v smeri zrak-Zemlja za
potrebe meteoroloških storitev v področju 1 664,4 – 1 668,4 MHz.

S5.380 Radiofrekvenčna pasova 1 670 – 1 675 MHz in 1 800 – 1 805 MHz sta na svetovni ravni namenjena upravam, ki
bi želele uvesti zveze za javno uporabo. Uporaba pasu 1 670 – 1 675 MHz je omejena na zveze z letali, uporaba
pasu 1 800 – 1 805 MHz pa na zveze z zrakoplovnimi postajami.

S5.385 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pasovi 1 718,8 – 1 722,2 MHz, 150 – 151 GHz, 174,42 – 175,02 GHz,
177 – 177,4 GHz, 178,2 – 178,6 GHz, 181 – 181,46 GHz, 186,2 – 186,6 GHz in 257,5 – 258 GHz so na
sekundarni osnovi dodeljeni tudi radioastronomskim storitvam za opazovanje spektralnih črt.

S5.388 Radiofrekvenčna pasova 1 885 – 2 025 MHz in 2 110 – 2 200 MHz sta na svetovni ravni namenjena uvajanju
Mednarodnih mobilnih telekomunikacij – 2000 (IMT-2000). Ta uporaba ne izključuje uporabe teh pasov za druge
storitve, ki sta jim ta dva pasova dodeljena. Omenjena radiofrekvenčna pasova naj bi bila na voljo za IMT-2000 v
skladu z Resolucijo 212 (Rev. WRC-97).

S5.389A Uporabo radiofrekvenčnih pasov 1 980 – 2 010 MHz in 2 170 – 2 200 MHz za satelitske mobilne storitve je
treba usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A in v skladu z določili Resolucije 716
(WRC-95). Teh pasov ni mogoče uporabljati pred 1. januarjem 2000; vendar pa se frekvence v pasu 1 980 –
1 990 v Področju 2 ne bodo začele uporabljati pred 1. januarjem 2005.

S5.391 Pri dodeljevanju frekvenc postajam mobilnih storitev v radiofrekvenčnih območjih 2 025 – 2 110 MHz in 2 200 –
2 290 MHz ne smejo uprave uvajati mobilnih sistemov velike gostote, ki so opisani v Priporočilu ITU-R SA.1154
in morajo upoštevati ta dokument pri uvajanju kateregakoli drugega tipa mobilnega sistema.

S5.392 Pozivamo uprave, naj storijo vse, kar je izvedljivo, da prenos signalov med dvema ali več negeostacionarnimi
sateliti pri storitvah za raziskovanje vesolja, upravljanju delovanja satelitov in pri satelitskem raziskovanju zemlje v
radiofrekvenčnih pasovih 2 025 – 2 110 MHz in 2 200 – 2 290 MHz, ne bodo omejevali prenosa signalov v
smeri Zemlja-vesolje, vesolje-Zemlja in drugih oddaj v smeri vesolje-vesolje v okviru zvez med geostacionarnimi in
negeostacionarnimi sateliti.

S5.398 V zvezi z radiodeterminacijskimi satelitskimi storitvami v radiofrekvenčnem pasu 2 483,5 – 2 500 MHz ne veljajo
določila No. 953/S4.10.

S5.399 V državah Področja 1, razen v tistih, ki so navedene v členu No. S5.400, postaje za radiolokacijske storitve ne
smejo škodljivo motiti postaj za radiodeterminacijske satelitske storitve ali zahtevati zaščito pred motenjem teh
postaj.

S5.402 Uporabo radiofrekvenčnega pasu 2 483,5 – 2 500 MHz za satelitske mobilne storitve in za radiodeterminacijske
satelitske storitve je treba usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A. Pozivamo uprave,
naj storijo, vse, kar je izvedljivo, da bi preprečili škodljivo motenje radioastronomskih storitev, ki bi ga povzročalo
oddajanje v območju 2 483,5 – 2 500 MHz, zlasti motenje, ki bi ga povzročalo sevanje drugih harmonskih
frekvenc, ki vpade v pas 4 990 – 5 000 MHz, ki je na svetovni ravni dodeljen za uporabo radioastronomske
službe.

S5.403 Ob upoštevanju dogovora, ki je bil sklenjen v skladu z določili člena 14/No. S9.21, se sme radiofrekvenčni pas
2 520 – 2 535 MHz (do 1. januarja 2005 radiofrekvenčni pas 2 500 – 2 535 MHz) pri delovanju v okviru
državnih meja uporabljati za satelitske mobilne storitve v smeri vesolje-Zemlja (razen letalskih satelitskih mobilnih
storitev). Uporabljajo se določila Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.

S5.409 Uprave morajo storiti vse, kar je izvedljivo, da bi preprečile razvoj novih zvez z razprševanjem v troposferi
(tropospheric scatter systems) v radiofrekvenčnem pasu 2 500 – 2 690 MHz.

S5.410 Dovoljena je uporaba radiofrekvenčnega pasu 2 500 – 2 690 MHz za zveze z razprševanjem v troposferi v
Področju 1, ob upoštevanju dogovora, ki je sklenjen v skladu z določili člena 14/No. S9.21.
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S5.411 Pri načrtovanju novih usmerjenih zvez z razprševanjem v troposferi (tropospheric scatter radio-relay links) v
radiofrekvenčnem pasu 2 500 – 2 690 MHz je treba ukreniti vse potrebno, da bi se izognili usmerjanju anten teh
zvez proti orbiti geostacionarnih satelitov.

S5.414 Dodelitev radiofrekvenčnega pasu 2 500 – 2 520 MHz satelitskim mobilnim storitvam (vesolje-Zemlja) začne
veljati 1. januarja 2005 in jo je treba usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.

S5.419 Dodelitev radiofrekvenčnega pasu 2 670 – 2 690 MHz postajam satelitskih mobilnih služb začne veljati od
1. januarja 2005 dalje. Pri uvajanju sistemov satelitskih mobilnih storitev v tem pasu morajo uprave storiti vse
potrebno za zaščito satelitskih sistemov, ki so pričeli delovati v tem radiofrekvenčnem pasu pred 3. marcem
1992. Usklajevanje satelitskih mobilnih sistemov v tem pasu mora biti v skladu z Resolucijo 46 (Rev. WRC-
95)/No. S9.11A.

S5.420 Dovoljena je uporaba radiofrekvenčnega pasu 2 655 – 2 670 MHz (do 1. januarja 2005 pas 2 655 – 2 690 MHz)
tudi za satelitske mobilne storitve (Zemlja-vesolje), razen za zrakoplovne satelitske mobilne storitve. Te satelitske
mobilne storitve morajo biti omejene na državne meje, ob upoštevanju dogovora, ki je bil sklenjen v skladu z
določili člena 14/No. S9.21. Potrebno je usklajevanje po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.

S5.423 V radiofrekvenčnem pasu 2 700 – 2 900 MHz smejo radarske postaje na zemlji, ki se uporabljajo za meteorološ-
ke namene, delovati enakopravno s postajami zrakoplovne radionavigacijske službe.

S5.425 V radiofrekvenčnem pasu 2 900 – 3 100 MHz je uporaba ladijskega odzivnega sistema (shipborne interrogator-
transponder system – SIT) omejena na podpodročje 2 930 – 2 950 MHz.

S5.426 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 2 900 – 3 100 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na
zemeljske radarske postaje.

S5.427 V radiofrekvenčnih pasovih 2 900 – 3 100 MHz in 9 300 – 9 500 MHz odziv radarskih transponderjev ne sme biti
tak, da bi ga bilo možno zamenjati z odzivom radarskih svetilnikov (racons) in ne sme škodljivo motiti ladijskih ali
zrakoplovnih radarjev radionavigacijske službe; vendar je pri tem treba upoštevati člen No. 347/S4.9 teh
Predpisov.

S5.438 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 4 200 – 4 400 MHz za letalske radionavigacijske storitve je rezervirana
izključno za radijske višinomere, ki so vgrajeni na letalih in za pripadajoče transponderje na zemlji. Vendar pa je v
tem radiofrekvenčnem pasu na sekundarni osnovi mogoče dovoliti pasivno sprejemanje pri satelitskih storitvah za
raziskovanje zemlje in vesolja (ni zagotovljena zaščita pred motenjem radijskih višinomerov).

S5.440 Storitvam standardne frekvence in signala časa je mogoče dovoliti uporabo frekvence 4 202 MHz za oddajanje v
smeri vesolje-Zemlja in frekvence 6 427 MHz za oddajanje v smeri Zemlja-vesolje. Oddajanje je treba omejiti na
pas (2 MHz od teh frekvenc, v skladu z dogovorom, ki je sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21.

S5.441 Uporaba radiofrekvenčnih pasov 4 500 – 4 800 MHz (vesolje-Zemlja), 6 725 – 7 025 MHz (Zemlja-vesolje) za
fiksne satelitske storitve mora biti v skladu z določili Dodatka S30B. Uporaba pasov 10,7 – 10,95 GHz (vesolje-
Zemlja), 11,2 – 11,45 GHz (vesolje-Zemlja) in 12,75 – 13,25 GHz (Zemlja-vesolje) za satelitske sisteme z
geostacionarnimi sateliti v okviru fiksnih satelitskih storitev mora biti v skladu z določili Dodatka S30B. Uporaba
pasov 10,7 – 10,95 GHz (vesolje-Zemlja), 11,2- 11,45 GHz (vesolje-Zemlja) in 12,75 – 13,25 GHz (Zemlja-
vesolje) za satelitske sisteme z negeo- stacionarnimi sateliti v okviru fiksnih satelitskih storitev mora biti v skladu z
določili Resolucije COM5-18.

S5.444 Radiofrekvenčni pas 5 000 – 5 150 MHz se uporablja za delovanje mednarodnega standardnega sistema
(mikrovalovni sistem za pristajanje) za precizni prilet in pristajanje. Zahteve tega sistema imajo prednost pred
drugimi uporabami tega radiofrekvenčnega pasu. Za uporabo pasu veljata člena No. S5.444A in Resolucija
114 (WRC-95).

S5.444A Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pas 5 091 – 5 150 MHz je dodeljen tudi postajam za fiksne satelitske storitve
(Zemlja-vesolje) na primarni osnovi. Dodelitev je namenjena le zvezam za oskrbo s signalom negeostacionarnih
satelitskih mobilnih sistemov in jo je treba usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A. V
radiofrekvenčnem pasu 5 091 – 5 150 MHz se uporabljajo še naslednji pogoji: pred 1. januarjem 2010 je treba
z določili Resolucije 114 (WRC-95) uskladiti uporabo pasu 5 091 – 5 150 MHz zvez za oskrbo s signalom
negeostacionarnih satelitskih sistemov v okviru mobilnih satelitskih storitev; – pred 1. januarjem 2010 bodo
zahteve obstoječih in načrtovanih mednarodnih standardnih sistemov za zrakoplovne radionavigacijske storitve, ki
jih ni mogoče izpolniti v radiofrekvenčnem pasu 5 000 – 5 091 MHz, dobile prednost pred drugimi uporabniki
tega pasu; po 1. januarju 2008 ne bodo dodeljene nove frekvence postajam, ki zagotavljajo zveze za oskrbo s
signalom negeostacionarnih satelitskih mobilnih sistemov; – po 1. januarju 2010 bodo fiksne satelitske storitve
postale sekundarne glede na zrakoplovne radionavigacijske storitve.

S5.447A Dodelitev frekvenc fiksnim satelitskim storitvam (Zemlja-vesolje) je omejena na zveze za oskrbo s signalom
negeostacionarnih satelitskih sistemov mobilne satelitske službe in jo je treba usklajevati po določilih Resolucije
46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A.

S5.447B Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pas 5 150 – 5 216 MHz je na sekundarni osnovi dodeljen tudi za satelitske
fiksne storitve (vesolje-Zemlja), Ta dodelitev je namenjena le zvezam za oskrbo s signalom negeostacionarnih
satelitskih sistemov mobilne satelitske službe in mora biti v skladu z določili Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No.
S9.11A. Gostota sevane moči na površini zemlje, ki jo povzročajo vesoljske postaje fiksne satelitske službe, ki
delujejo v smeri vesolje-Zemlja v radiofrekvenčnem pasu 5 150 – 5 216 MHz ne sme v nobenem primeru
presegati – 164 dB(W/m2) v kateremkoli 4 kHz pasu za vse vpadne kote.

S5.447C Uprave, ki so odgovorne za omrežja fiksnih satelitskih storitev v radiofrekvenčnem pasu 5 150 – 5 250 MHz, ki
delujejo v skladu z No. S5.447A in S5.447B, morajo na enakovredni osnovi v skladu z določili Resolucije
46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A usklajevati vprašanja z upravami, ki so odgovorne za omrežja negeostacionarnih
satelitskih storitev, ki delujejo v skladu z No. S5.446 in ki so jih začeli uporabljati pred 17. novembrom 1995.
Satelitska omrežja, ki delujejo v skladu z No. S5,446 in ki so jih začeli uporabljati po 17. novembru 1995, ne
morejo zahtevati zaščite pred postajami fiksne satelitske službe, ki deluje v skladu z No. S5.447A in S5.447B, in
jih ne smejo škodljivo motiti.
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S5.449 Radiofrekvenčni pas 5 350 – 5 470 MHz namenjen za zrakoplovne radionavigacijske storitve smejo uporabljati le
zrakoplovni radarji in pripadajoči radijski svetilniki.

S5.452 V območju med 5 600 MHz in 5 650 MHz smejo radarske postaje na zemlji, ki se uporabljajo za meteorološke
namene, delovati enakopravno s postajami pomorske radionavigacijske službe.

S5.458 V radiofrekvenčnem pasu 6 425 – 7 075 MHz se izvajajo pasivne meritve na mikrovalovnem področju nad
oceani. V radiofrekvenčnem pasu 7 075 – 7 250 MHz se izvajajo pasivne meritve na mikrovalovnem področju.
Uprave morajo pri prihodnjem načrtovanju storitev v radiofrekvenčnem pasovih 6 425 – 7 025 MHz in 7 075 –
7 250 MHz upoštevati potrebe satelitskih služb za (pasivno) raziskovanje zemlje in služb za (pasivno) raziskovanje
v vesolju.

S5.458A Pri dodeljevanju frekvenc v pasu 6 700 – 7 075 MHz vesoljskim postajam za fiksne satelitske storitve morajo
uprave storiti vse kar je izvedljivo, da bi zaščitile opazovanja spektralnih črt radioastronomske službe v pasu 6 650
– 6 675,2 MHz pred škodljivim motenjem nezaželenega oddajanja.

S5.458B Uporaba frekvenc, ki so dodeljene satelitski fiksni službi (vesolje-Zemlja) v radiofrekvenčnem pasu 6 700 –
7 075 MHz, je omejena na zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne satelitske sisteme mobilne satelitske
službe in jo je treba usklajevati z določili Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A. Za uporabo radiofrekvenčne-
ga pasu 6 700 – 7 075 MHz (vesolje-Zemlja) zvez za oskrbo s signalom za negeostacionarne satelitske sisteme
mobilne satelitske službe ne veljajo določila S22.2.

S5.458C Uprave, ki bodo podeljevale frekvence v pasu 7 025 – 7 075 MHz (vesolje-Zemlja) geostacionarnim satelitskim
sistemom za satelitske fiksne storitve po 17. novembru 1995, se morajo na podlagi veljavnih Priporočil ITU-R
posvetovati z upravami, ki so prijavile in začele uporabljati negeostacionarne satelitske sisteme v tem radiofrek-
venčnem pasu pred 18. novembrom 1995, če to slednje zahtevajo. Namen posvetovanja je lajšanje skupnega
delovanja geostacionarnih satelitskih sistemov satelitske fiksne službe in negeostacionarnih satelitskih sistemov v
tem pasu.

S5.460 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pas 7 145 – 7 235 MHz je dodeljen tudi službam za raziskovanje v vesolju
(Zemlja-vesolje) na primarni osnovi, v skladu z dogovorom, ki je sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21.
Uporaba radiofrekvenčnega pasu 7 145 – 7 190 MHz je omejena na daljno vesolje; oddajanje v smeri daljnega
vesolja se ne sme izvajati v pasu 7 190 – 7 235 MHz.

S5.461 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčna pasova 7 250 – 7 375 MHz (vesolje-Zemlja) in 7 900 – 8 025 MHz (Zemlja-
vesolje) sta dodeljena tudi postajam za satelitske mobilne storitve na primarni osnovi, v skladu z dogovorom, ki je
bil sklenjen po določilih člena 14/No. S9.21.

S5.462 V radiofrekvenčnem pasu 8 025 – 8 400 MHz se v Področjih 1 in 3 pri satelitskih storitvah za raziskovanje zemlje
uporabljajo omejitve gostote sevane moči, ki so določene v členu S21, tabela S21- 4.

S5.465 Pri satelitskih storitvah za raziskovanje v vesolju je uporaba pasu 8 400 – 8 450 MHz omejena na daljno vesolje.
S5.470 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 8 750 – 8 850 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na

letalske Dopplerjeve navigacijske inštrumente na centralni frekvenci 8 800 MHz.
S5.472 V radiofrekvenčnih pasovih 8 850 – 9 000 MHz in 9 200 – 9 225 MHz je uporaba za pomorske radionavigacijske

storitve omejena na obalne radarje.
S5.474 V radiofrekvenčnem pasu 9 200 – 9 500 MHz je dovoljena uporaba transponderjev za iskanje in reševanje

(SART), ob upoštevanju ustreznega Priporočila ITU-R (glej tudi člen N38/S31).
S5.475 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 9 300 – 9 500 MHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na

letalske vremenske radarje in na radarske postaje na zemlji. Poleg tega je v radiofrekvenčnem pasu 9 300 –
9 320 MHz dovoljena tudi uporaba radarskih svetilnikov na zemlji v okviru zrakoplovnih radionavigacijskih storitev,
pod pogojem, da ne povzročajo škodljivega motenja pomorskih radionavigacijskih storitev. V radiofrekvenčnem
pasu 9 300 – 9 500 MHz imajo radarske postaje na zemlji namenjene za meteorološko uporabo prioriteto pred
drugimi radiolokacijskimi napravami.

S5.476 V radiofrekvenčnem pasu 9 300 – 9 320 MHz v radionavigacijski službi do 1. januarja 2001 ni dovoljena uporaba
ladijskih radarjev, razen tistih, ki so pričeli obratovati pred 1. januarjem 1976.

S5.479 Radiofrekvenčni pas 9 975 – 10 025 MHz je na sekundarni osnovi dodeljen tudi za uporabo vremenskih radarjev
meteorološke satelitske službe.

S5.482 V radiofrekvenčnem pasu 10,6 – 10,68 GHz so storitve postaj fiksnih in mobilnih (razen zrakoplovnih mobilnih)
služb omejene na maksimalno moč ekvivalentnega izotropnega izvora 40 dBW, moč na anteni pa ne sme
presegati −3 dBW. Te omejitve je dovoljeno presegati, če je to v skladu z dogovorom, ki je sklenjen po določilih
člena 14/No. S9.21. Omejitve za fiksne in mobilne (razen za zrakoplovne mobilne) storitve pa ne veljajo v
naslednjih državah: Savdska Arabija, Armenija, Azerbajdžan, Bahrein, Bangladeš, Belorusija, Kitajska, Združeni
arabski emirati, Gruzija, Indija, Indonezija, Islamska republika Iran, Irak, Japonska, Kazahstan, Kuvajt, Latvija,
Libanon, Moldavija, Nigerija, Uzbekistan, Pakistan, Filipini, Katar, Sirija, Kirgizistan, Rusija, Tadžikistan, Turkme-
nistan in Ukrajina.

S5.484 V Področju 1 je uporaba radiofrekvenčnega pasu 10,7 – 11,7 GHz za satelitske fiksne storitve (Zemlja-vesolje)
omejena na zveze za oskrbo s signalom za potrebe difuzijskih satelitskih služb.

S5.487 V radiofrekvenčnem pasu 11,7 – 12,5 GHz v Področjih 1 in 3 ne smejo fiksne, fiksne satelitske, mobilne (razen
zrakoplovnih mobilnih) ter difuzijske storitve škodljivo motiti difuzijskih satelitskih postaj, ki delujejo v skladu z
določili Dodatka 30/S30.

S5.497 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 13,25 – 13,4 GHz za zrakoplovne radionavigacijske storitve je omejena na
Dopplerjeve navigacijske instrumente.

S5.498 Radiofrekvenčni pas 13,25 – 13,4 GHz smejo v skladu z dogovorom, sklenjenim po določilih člena 14/No.
S.9.21, na sekundarni osnovi uporabljati tudi službe za raziskovanje v vesolju (Zemlja-vesolje).
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S5.502 V radiofrekvenčnem pasu 13,75 – 14 GHz mora biti moč ekvivalentnega izotropnega izvora vsake oddaje z
zemeljske postaje satelitske fiksne službe najmanj 68 dBW in ne sme presegati 85 dBW, pri minimalnem premeru
antene 4,5 metrov. Poleg tega moč ekvivalentnega izotropnega izvora, preračunana na povprečje v eni sekundi,
ki jo oddaja postaja radiolokacijske ali radionavigacijske službe proti orbiti geostacionarnega satelita, ne sme
presegati 59 dBW.

S5.503 V radiofrekvenčnem pasu 13,75 – 14 GHz delujejo geostacionarne vesoljske postaje služb za raziskovanje v
vesolju, ki so Uradu poslale informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, na enakopravni podlagi s
postajami za satelitske fiksne storitve; po tem datumu pa delujejo nove geostacionarne vesoljske postaje služb za
raziskovanje v vesolju na sekundarni osnovi. Gostota moči ekvivalentnega izotropnega izvora oddaj s katerekoli
zemeljske postaje za satelitske fiksne storitve ne sme presegati 71 dBW v kateremkoli 6 MHz pasu v frekvenčnem
področju 13,772 – 13,778 GHz, dokler tiste geostacionarne vesoljske postaje službe za raziskovanje v vesolju,
od katerih je Urad prejel informacije za predhodno objavo pred 31. januarjem 1992, ne prenehajo delovati v tem
frekvenčnem področju. Dovoljena je uporaba avtomatske regulacije moči za povečanje gostote moči ekvivalent-
nega izotropnega izvora nad 71 dBW v kateremkoli 6 MHz pasu v tem frekvenčnem območju, da bi kompenzirali
slabljenje signala zaradi dežja, vendar pri tem gostota sevane moči na vesoljski postaji satelitske fiksne službe ne
sme presegati vrednosti, ki ustreza vrednosti moči ekvivalentnega izotropnega izvora 71 dBW v kateremkoli
6 MHz pasu v jasnem vremenu.

S5.503A Do 1. januarja 2000 postaje za satelitske fiksne storitve ne smejo škodljivo motiti negeostacionarnih vesoljskih
postaj služb za raziskovanje v vesolju in postaj satelitskih služb za raziskovanje zemlje. Po tem datumu bodo te
negeostacionarne vesoljske postaje delovale na sekundarni osnovi glede na satelitske fiksne storitve. Poleg tega
naj bi, (da bi izpolnili potrebe radarjev za opazovanje padavin na vesoljskih postajah, ki delujejo v pasu 13,793 –
13,805 GHz), pri načrtovanju zemeljskih postaj za satelitske fiksne storitve, ki bodo začele delovati med
1. januarjem 2000 in 1. januarjem 2001, izkoristili posvetovalni proces in informacije, podane v priporočilu ITU-R
SA. 1071.

S5.504 Radionavigacijske službe morajo uporabljati radiofrekvenčni pas 14 – 14,3 GHz tako, da nudijo zadostno zaščito
vesoljskim postajam za satelitske fiksne storitve (glej Priporočilo 708).

S5.511A Uporaba pasu 15,43 -15,63 GHz za fiksne satelitske službe (vesolje–Zemlja) – glej resolucijo COM5-8 (WRC-
97) – je omejena na zveze za oskrbo s signalom negeostacionarnih sistemov v satelitskih mobilnih službah, in jo je
potrebno usklajevati po določilih Resolucije 46 (Rev. WRC-97)/No.S9.11A. V smeri vesolje–Zemlja morajo biti
minimalni elevacijski kot zemeljske postaje, ojačenje v smeri horizonta ter minimalne usklajene razdalje (zaradi
zaščite zemeljske postaje pred škodljivim motenjem) v skladu s Priporočilom ITU-R S.1341. V smeri vesolje–
Zemlja se tudi ne sme povzročati škodljivih motenj postajam radioastronomskih služb, ki uporabljajo pas 15,35 –
15,4 GHz. Mejne vrednosti motilnih signalov in ustrezne omejitve gostote sevane moči, ki motijo radioastronom-
ske službe, so podane v Priporočilu ITU-R RA.769-1. V pasu 15,35 – 15,4 MHz pa bodo potrebni posebni
ukrepi, da bi zaščitili radioastronomske službe.

S5.511B V radiofrekvenčnem pasu 15,45 – 15,65 GHz ni dovoljeno oddajanje zrakoplovnih postaj.
S5.511C Postaje zrakoplovne navigacijske službe morajo omejiti efektivno moč ekvivalentnega izotropnega izvora (e.i.r.p.)

v skladu s Priporočilom ITU-R S.1340. Minimalna usklajena razdalja, ki je potrebna za zaščito zrakoplovnih
radionavigacijskih postaj (velja No.S4.10) pred škodljivimi motnjami zemeljskih postaj zvez za oskrbo s signalom
in maksimalna e.i.r.p., ki jo te postaje smejo oddajati v smeri horizonta, morata biti v skladu s Priporočilom ITU-R
S.1340.

S5.516 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 17,3 – 18,1 GHz za satelitske fiksne storitve (Zemlja-vesolje) je omejena na
zveze za oskrbo s signalom difuzijskih satelitskih služb. Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 17,3 – 17,8 GHz v
področju 2 za te namene (za potrebe difuzijskih satelitskih služb, ki delujejo v pasu 12,2 – 12,7 GHz), glej člen
S11. Uporaba pasu 17,3 – 18,1 GHz (smer Zemlja-vesolje) v Področju 2 za negeostacionarne satelitske sisteme
fiksnih satelitskih služb mora biti v skladu s pogoji Resolucije COM5-19.

S5.519 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pas 18,1 – 18,3 GHz je na primarni osnovi dodeljen tudi meteorološkim
satelitskim storitvam (vesolje-Zemlja). Uporaba je omejena na geostacionarne satelite in mora biti v skladu z
določili člena S21. tabela S21-4.

S5.520 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 18,1 – 18,4 GHz za satelitske fiksne storitve (Zemlja-vesolje) je omejena na
zveze za oskrbo s signalom za potrebe difuzijskih satelitskih služb.

S5.522 Pri dodeljevanju pasov postajam fiksnih in mobilnih služb naj uprave upoštevajo pasivne senzorje v satelitskih
službah za raziskovanje zemlje in službah za raziskave v vesolju, ki delujejo v območju 18,6 – 18,8 GHz. V tem
območju si morajo uprave prizadevati, da čim bolj omejijo oddajno moč na anteni ter moč ekvivalentnega
izotropnega izvora, da bi čimbolj zmanjšali tveganje motenj za pasivne senzorje.

S5.523 Pri dodeljevanju frekvenčnih pasov postajam satelitske fiksne službe v smeri vesolje-Zemlja naj uprave, kolikor je
mogoče, omejijo gostoto sevane moči na površini zemlje v radiofrekvenčnem pasu 18,6 – 18,8 GHz, da bi
zmanjšali možnost motenj za pasivne senzorje v satelitskih službah za raziskovanje zemlje in službah za raziskova-
nje v vesolju.

S5.523A Uporaba radiofrekvenčnih pasov 18,8 – 19,3 GHz (smer vesolje-Zemlja) in 28,6 – 29,1 GHz (smer Zemlja-
vesolje) za omrežja geostacionarnih in negeostacionarnih fiksnih satelitskih služb mora biti v skladu s pogoji
No.S9.11A/Resolucija 46 (Rev.WRC-97) in tako No. S22.2/No. 2613 ne velja. Uprave, ki so usklajevale
omrežja geostacionarnih sistemov pred 18. novembrom 1995, morajo maksimalno sodelovati da bi se uskladile –
v skladu z No. S9.11A/Resolucija 46 (Rev.WRC.-97) – z negeostacionarnimi omrežji za katera je Urad prejel
opozorilne informacije pred omenjenim datumom. Negeostacionarna omrežja ne smejo povzročati motenj geosta-
cionarnim satelitskim omrežjem za katera se smatra, da je Urad prejel kompletne informacije (Dodatek 3) pred
18. novembrom 1995.
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S5.523B Uporaba radiofrekvenčnega pasu 19,3 – 19,6 GHz (Zemlja-vesolje) za satelitske fiksne storitve je omejena na
zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne sisteme satelitske mobilne službe. Uporaba mora biti v skladu z
določili Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A, vendar zanjo ne veljajo določila No. S22.2.

S5.523C Člen No. S22.2 Radijskega pravilnika (Radio Regulations) se mora še naprej uporabljati v pasovih 19,3 –
19,6 GHz in 29,1–29,4 GHz za zveze za oskrbo s signalom negeostacionarnih satelitskih mobilnih služb ter za
tista fiksna satelitska omrežja za katera se smatra, da je Urad prejel kompletno uskladitveno informacijo (Dodatek
S4), ali pa opozorilno informacijo, pred 18. Novembrom 1995.

S5.523D Za uporabo radiofrekvenčnega pasu 19,3 – 19,6 GHz (vesolje-Zemlja) za geostacionarne satelitske fiksne
sisteme in za zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne satelitske sisteme za potrebe satelitskih mobilnih
služb veljajo določila Resolucije 46 (Rev. WRC-97)/No. S9.11A, vendar zanjo ne veljajo določila No. S22.2. Za
uporabo tega radiofrekvenčnega pasu za druge negeostacionarne/satelitske fiksne sisteme ter za primere, ki so
naznačeni v členih No. S5.23C in S5.23E, ne veljajo določila Resolucije 46 (Rev, WRC-97)/No. S9.11A, še
naprej pa zanjo veljajo določila člena 11/S9 (razen No. S9.11A) in postopki 13/S11 ter določila No. S22.2.

S5.525 Člen No. S22.2 Radijskega pravilnika (Radio Regulations) se mora še naprej uporabljati v pasovih 19,6 –
19,7 GHz in 29,4 -29,5 GHz za zveze za oskrbo s signalom negeostacionarnih satelitskih mobilnih služb ter za
tista fiksna satelitska omrežja za katera se smatra, da je Urad prejel kompletno uskladitveno informacijo (Dodatek
S4), ali pa opozorilno informacijo, do 21. novembra 1997. Da bi olajšali medregionalno usklajevanje med omrežji
satelitskih mobilnih služb in satelitskih fiksnih služb, morajo bit nosilci (centralne frekvence) v satelitski mobilni
službi, ki so najbolj občutljivi za motenje, če je le mogoče, postavljeni v višje dele frekvenčnih pasov 19,7 –
20,2 GHz in 29,5 – 30 GHz.

S5.526 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7 – 202 GHz in 29,5 – 30 GHz v Področju 2, ter v pasovih 20,1 – 20,2 GHz in
29,9 – 30 GHz v Področjih 1 in 3, smejo omrežja, ki so obenem del satelitskih fiksnih služb in satelitskih mobilnih
služb, vsebovati zveze med zemeljskimi postajami (postavljenimi v določenih ali nedoločenih točkah ali v gibanju),
preko enega ali več satelitov za komunikacijo iz ene točke v drugo ali iz točke v več točk.

S5.527 V radiofrekvenčnih pasovih 19,7 – 20,2 GHz in 29,5 – 30 GHz ne veljajo določila No. 953/S4.10 v zvezi s
satelitskimi mobilnimi storitvami.

S5.530 V področjih 1 in 3 bo dodelitev frekvenc v v radiofrekvenčnem pasu 21,4 – 22 GHz začela veljati 1. aprila 2007.
Po tem datumu in na začasni osnovi pred tem datumom veljajo za uporabo tega pasu za difuzijske satelitske
storitve določila Resolucije 525 (WARC-92).

S5.532 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 22,21 – 22,5 GHz za satelitske storitve za pasivno raziskovanje zemlje in za
storitve za pasivno raziskovanje vesolja ne sme ovirati fiksnih in mobilnih (razen zrakoplovnih mobilnih) storitev.

S5.535A Uporaba radiofrekvenčnega pasu 29,1 – 29,4 GHz (Zemlja-vesolje) za satelitske fiksne storitve je omejena na
geostacionarne satelitske sisteme in zveze za oskrbo s signalom za negeostacionarne satelitske sisteme satelit-
ske mobilne službe. Za tako uporabo veljajo določila Resolucije 46 (Rev. WRC-95)/No. S9.11A, ne uporabljajo
pa se določila No. S22.2. Izjeme so naznačene v členih No. S5.523C in S5.323E, kjer za takšno uporabo ne
veljajo določila Resolucije 46 (Rev.WRC-97)/No.S9.11A in še naprej veljajo členi 11/S9 (razen No. S9.11A) in
postopki 13/S11 ter določila No. S22.2.

S5.536 Uporaba radiofrekvenčnega pasu 25,25 – 27,5 GHz za medsatelitske storitve je omejena na satelitske službe za
raziskovanje v vesolju in za raziskovanje zemlje, ter na prenos podatkov, ki so rezultat industrijskih in medicinskih
dejavnosti v vesolju.

S5.537 Vesoljske storitve, ki uporabljajo negeostacionarne satelite in delujejo v medsatelitskih storitvah v radiofrekvenč-
nem pasu 27 – 27,5 GHz, so izvzete iz določil No. S22.2.

S5.538 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčna pasova 27,500 – 27,501 GHz in 29,999 – 30,000 GHz sta na primarni
osnovi dodeljena tudi satelitski fiksni službi (Zemlja-vesolje) za oddajanje radijskih snopov, namenjenih za regula-
cijo oddajane moči. Pri tovrstnem oddajanju v smeri vesolje-Zemlja ne sme moč ekvivalentnega izotropnega izvora
presegati +10 dBW v smeri bližnjih satelitov na orbiti geostacionarnih satelitov. V radiofrekvenčnem pasu 27,500
– 27,501 GHz tako oddajanje v smeri vesolje-Zemlja ne sme povzročati gostote sevane moči na površini zemlje,
ki bi bila večja od vrednosti, navedenih v členu S21. tabela S21-4.

S5.539 Radiofrekvenčni pas 27,5 – 30 GHz sme uporabljati satelitska fiksna služba (Zemlja-vesolje) za zagotavljanje zvez
za oskrbo s signalom za difuzijske satelitske storitve.

S5.540 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pas 27,501 – 29,999 GHz je na sekundarni osnovi dodeljen tudi satelitski
fiksni službi (vesolje-Zemlja) za oddajanje radijskih snopov, namenjenih za regulacijo oddajne moči.

S5.541 V radiofrekvenčnem pasu 28,5 – 30 GHz so satelitske storitve za raziskovanje zemlje omejene na prenos
podatkov med postajami in ne na primarno zbiranje informacij z aktivnimi ali pasivnimi senzorji.

S5.541A Zveze za oskrbo s signalom za satelitska mobilna omrežja z negeostacionarnimi sateliti in satelitska fiksna omrežja
z geostacionarnimi sateliti, ki delujejo v radiofrekvenčnem pasu 29,1 – 29,5 GHz (Zemlja-vesolje), morajo
uporabljati adaptivno regulacijo moči ali druge metode kompenzacije presiha signala (fade compensation), tako
da oddajanje zemeljskih postaj poteka na minimalnem nivoju moči, ki je potrebna za želeno delovanje zvez, s
čimer zmanjšamo medsebojno motenje obeh omrežij. Take metode se uporabljajo za omrežja, za katera je Urad
prejel informacije za usklajevanje v Dodatku S4 po 17. maju 1996 in dokler pristojna svetovna konferenca za
radiokomunikacije ne uvede sprememb. Spodbujamo uprave, ki so informacije za Dodatek S4 vložile pred
navedenim datumom, da uporabljajo omenjene tehnike, kolikor je to izvedljivo. Te metode se pregledujejo tudi v
okviru ITU-R - glej Resolucijo 121 (WRC-97).

S5.543 Dovoljena je uporaba radiofrekvenčnega pasu 29,95 – 30 GHz za zveze vesolje-vesolje v okviru satelitskih
storitev za raziskovanje zemlje za potrebe telemetrije, sledenja ter regulacije in nadzora.

S5.544 V radiofrekvenčnem pasu 31 – 31,3 GHz se pri storitvah za raziskovanje v vesolju uporabljajo omejitve gostote
sevane moči, ki so navedene v členu S21, tabela S21-4.
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S5.548 Pri načrtovanju sistemov za medsatelitske in radionavigacijske storitve v radiofrekvenčnem pasu 32 - 33 GHz, ter
pri storitvah za raziskovanje v vesolju (daljno vesolje) v radiofrekvenčnem pasu 31,8 – 32,3 GHz, morajo uprave
storiti vse potrebno za preprečevanje škodljivega motenja med temi storitvami, ob upoštevanju varnostnih vidikov
radionavigacijske službe (glej Priporočilo 707).

S5.551 V radiofrekvenčnem območju 35,5 – 35,6 GHz smejo na primarni osnovi delovati radarji na vesoljskih plovilih.
S5.552 Spekter, ki je dodeljen satelitskim fiksnim storitvam v radiofrekvenčnih pasovih 42,5 – 43,5 GHz in 47,2 –

50,2 GHz za oddajanje v smeri Zemlja-vesolje je širši kot v radiofrekvenčnem pasu 37,5 – 39,5 GHz za oddajanje
v smeri vesolje-Zemlja, da bi omogočili delovanje zvez za oskrbo s signalom za oddajajoče satelite. Pozivamo
uprave, naj storijo vse, kar je izvedljivo, da bi radiofrekvenčni pas 47,2 – 49,2 GHz rezervirali za zveze za oskrbo
s signalom za satelitsko radiodifuzno službo, ki deluje v radiofrekvenčnem pasu 40,5 – 42,5 GHz.

S5.553 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5 – 47 GHz, 66 – 71 GHz, 95 – 100 GHz, 134 – 142 GHz, 190 – 200 GHz in
252 – 265 GHz je dovoljeno delovanje postaj kopenske mobilne službe pod pogojem, da ne povzročajo
škodljivih motenj vesoljskim radiokomunikacijskim storitvam, ki so jim ti radiofrekvenčni pasovi dodeljeni (glej No.
S5.43).

S5.554 V radiofrekvenčnih pasovih 43,5 – 47 GHz, 66 – 71 GHz, 95 – 100 GHz, 134 – 142 GHz, 190 – 200 GHz in
252 – 265 GHz so dovoljene tudi satelitske zveze, ki povezujejo kopenske postaje na določenih fiksnih točkah,
kadar se te satelitske zveze uporabljajo skupaj s satelitskimi mobilnimi storitvami ali s satelitskimi radionavigacijski-
mi storitvami.

S5.555 Dodatna dodelitev: radiofrekvenčni pasovi 48,94 – 49,04 GHz, 97,88 – 98,08 GHz, 140,69 – 140,98 GHz,
144,68 – 144,98 GHz, 145,45 – 145,75 GHz, 146,82 – 147,12 GHz, 250 – 251 GHz in 262,24 –
262,76 GHz so na primarni osnovi dodeljeni tudi radioastronomskim storitvam.

S5.556 V radiofrekvenčnih pasovih 51,4 – 54,25 GHz, 58,2 – 59 GHz, 64 – 65 GHz, 72,77 – 72,91 GHz in 93,07 –
93,27 GHz je dovoljeno opravljati radioastronomska opazovanja v skladu z ureditvami v posameznih državah.

S5.558 V radiofrekvenčnih pasovih 55,78 – 58,2 GHz, 59 – 64 GHz, 66 – 71 GHz, 116 – 134 GHz, 170 – 182 GHz in
185 – 190 GHz smejo delovati postaje za zrakoplovne mobilne storitve, pod pogojem, da ne povzročajo
škodljivih motenj postajam za medsatelitske storitve (glej No. S5.43).

S5.559 V radiofrekvenčnih pasovih 59 – 64 GHz in 126 – 134 GHz smejo delovati zrakoplovni radarji radiolokacijske
službe, pod pogojem, da ne povzročajo škodljivih motenj postajam za medsatelitske storitve (glej No. S5.43).

S5.560 V radiofrekvenčnem pasu 78 – 79 GHz smejo na primarni osnovi delovati radarji na vesoljskih postajah v okviru
satelitskih služb za raziskovanje zemlje in služb za raziskovanje v vesolju.

S5.561 V radiofrekvenčnem pasu 84 – 86 GHz postaje za fiksne, mobilne in difuzijske storitve ne smejo škodljivo motiti
postaj difuzijskih satelitskih služb, ki delujejo v skladu z določili ustrezne konference za načrtovanje dodelitve
frekvenc.

S5.565 Frekvenčno območje 275 – 400 GHz smejo uprave uporabljati za eksperimentiranje in razvoj raznih aktivnih in
pasivnih storitev. V tem območju je bila ugotovljena potreba po naslednjih meritvah spektralnih črt za pasivne
storitve: – radioastronomske storitve: 278 – 280 GHz in 343 – 348 GHz; – storitve za (pasivno) raziskovanje v
vesolju in satelitske storitve za (pasivno) raziskovanje zemlje: 275 – 277 GHz, 300 – 302 GHz, 324 – 326 GHz,
345 – 347 GHz, 363 – 365 GHz in 379 – 381 GHz. Prihodnje raziskave v tem še precej neraziskanem
spektralnem področju bodo morebiti pripeljale do dodatnih spektralnih črt in širših spektralnih pasov, ki bi bili
zanimivi za izvajanje pasivnih storitev. Pozivamo uprave, naj storijo vse, kar je izvedljivo, da bi pasivne storitve
zaščitili pred škodljivimi motnjami do naslednje pristojne svetovne radijske konference.

B) Uporabljene opombe EU

EU1 V podpasovih 3400 – 3410 MHz, 5660 – 5670 MHz, 10,36 – 10,37 GHz, 10,45 – 10,46 GHz delujejo
radioamaterji na sekundarni osnovi. Pri dodeljevanju frekvenc drugim storitvam naj uprave držav članic CEPT,
kadar je to le mogoče, ohranijo te podpasove na način, ki lajša sprejem amaterskih postaj pri minimalnih gostotah
sevane moči.

EU10 Sklicujemo se na Glonass sistem, da bi priznali njegov obstoj, vendar ga ne podpiramo kot glavni način uporabe v
Evropi.

EU100 Ta pas je namenjen industrijski, znanstveni in medicinski (ISM) uporabi. Radiokomunikacijske službe, ki delujejo v
tem pasu se morajo sprijazniti s škodljivim motenjem, ki ga lahko povzročajo uporabe ISM. Uprave morajo storiti
vse, kar je možno, da bi čim bolj zmanjšali sevanje opreme za industrijsko, znanstveno in medicinsko uporabo in
morajo zagotoviti, da vsako sevanje izven pasu ne povzroča škodljivih motenj katerimkoli radiokomunikacijskim
storitvam.

EU101 Mobilne storitve v radiofrekvenčnem pasu 230 – 380 MHz v glavnem zajemajo premične usmerjene zveze, zveze
zrak-Zemlja-zrak in taktične mobilne aplikacije.

EU102 V tem radiofrekvenčnem pasu bodo zrakoplovne in letalske postaje najverjetneje uporabljale 8,33 kHz intervale za
potrebe nezaščitenih komunikacij.

EU103 Ta radiofrekvenčni pas v večini držav CEPT za mobilne storitve ne bo na voljo na primarni osnovi pred letom 2020
in bo v vsakem primeru potreben revizije. Do takrat so v državah, ki uporabljajo ta pas za difuzijske storitve,
mobilne storitve v tem območju na voljo na sekundarni osnovi.

EU104 Ta pas je v večini držav CEPT dodeljen difuzijskim storitvam in pred letom 2020 ne bo na voljo mobilnim storitvam
na primarni osnovi. Že zdaj pozivamo uprave CEPT, naj storijo vse, kar je možno, da bi v tem radiofrekvenčnem
območju sprostile pasove, ki jih trenutno zasedajo difuzijske storitve, pričenši pri spodnjih frekvencah, saj bi tako
do leta 2008 omogočili uvedbo alternativnih storitev v radiofrekvenčnem pasu 47 – 54 MHz.
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EU105 Uporaba za mobilne satelitske storitve je omejena na satelite na nizkih orbitah.
EU11 Ob uvedbi FPLMTS bodo fiksne storitve v ustreznih delih radiofrekvenčnega pasu postale sekundarne.
EU2 V podpodročjih 5660 – 5670 MHz (Zemlja-vesolje), 5830 – 5850 MHz (vesolje-Zemlja) in 10,45 – 10,50 GHz

so dodatno omogočene amaterske satelitske službe na sekundarni osnovi in tako, da ne motijo postaj za druge
storitve. Pri dodeljevanju frekvenc drugim službam naj uprave CEPT, kjer je to mogoče, razporedijo dodelitve
tako, da lajšajo sprejem oddajanja amaterskih postaj pri čim manjših gostotah sevane moči.

EU3 Ta radiofrekvenčni pas je dodeljen postajam radioastronomske službe. Uprave CEPT naj storijo, kar je možno, za
zaščito radioastronomskih storitev pred škodljivimi motnjami. Znatno motenje lahko povzročajo oddaje z vesolj-
skih in zrakoplovnih postaj v tem in v sosednjih pasovih.

EU4 Radiofrekvenčno območje 5250 – 5850 MHz se uporablja za razne radiodeterminacijske aplikacije, ki spadajo
pod radionavigacijske in radiolokacijske storitve. To območje bo treba natančno preučiti, zlasti da bi določili
sekundarno možnost za dodelitev frekvenčnih pasov za fiksne storitve, da bi lahko umestili premične novinarske
storitve ENG in brezžični prenos slike z oddaljenih kamer.

EU5 Radiofrekvenčno območje 8500 – 10000 MHz se uporablja za razne radiodeterminacijske aplikacije, ki spadajo
pod radionavigacijske in radiolokacijske storitve. To območje bo treba natančno preučiti skupaj s področjem
5250 – 5850 MHz (glej EU4).

EU6 Prepovedano je vsako oddajanje v tem pasu.
EU7 Radiofrekvenčni pas 13,25 – 14,0 GHz se uporablja za razne radiodeterminacijske aplikacije, ki spadajo pod

radionavigacijske in radiolokacijske storitve. To območje bo treba natančno preučiti.
EU8 Ta pas za zrakoplovne radionavigacijske storitve bo treba nadalje preučiti, da bi določili bodoče zahteve in smeri

razvoja.
EU9 Ta pas za fiksne storitve je namenjen skupni uporabi civilnih in necivilnih uporabnikov. Prioritete uporabnikov v

zvezi z željenimi kanali je treba določiti po razpravi med zainteresiranimi stranmi.

Priloga III

Uporabljene kratice

BSS Broadcasting Satellite Service radiodifuzna satelitska storitev

CNR Combat Net Radio vojaške taktične radijske zveze

CT 1+ Cordless Telephone analogni brezvrvični telefon

CT 2 Cordless Telephone digitalni brezvrvični telefon

DCS1800 Digital Cellular System at 1 800 MHz digitalni celični sistem

DEC ERC Decision odločitev ERC

DECT Digital European Cordless Telecommunications digitalne evropske brezvrvične telekomunikacije

DME Distance Measuring Equipment oprema za merjenje razdalj

DVB-T Digital Video Brodcasting Terrestrial prizemeljska digitalna video radiodifuzija

ECA European Common Allocation skupna evropska razporeditev

ENG/OB Electronic News Gathering/ Outside Broadcasting zemeljska postaja namenjena novinarstvu

EPIRB Emergency Position Indicating Radio Beacon pomorski javljalniki kraja nuje

ERC European Radiocommunications Committee Evropski radijski komite (odbor)

ERMES European Radio Message System evropski radijski sporočilni sistem

FB Base station bazna postaja

FPLMTS Future Public Land Mobile Telecommunication System prihodnje javno kopensko mobilno telekomunikaci-
jsko omrežje

Glonass Global Navigation Satellite System globalni satelitski navigacijski sistem

GMDSS Global Maritime Distress and Safety System globalni pomorski sistem varnost ni sistem

GPS Global Positioning System globalni sistem za določanje položaja

GSM Global System for Mobile Communications globalni digitalni mobilni sistem
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HIPERLAN HIgh PErformans Local Area Network visoko zmogljiva radijska lokalna omrežja

IBCN Integrated Broadband Communications Network integrirano širokopasovno komunikacijsko omrežje

ILS Instrument Landing System instrumentalni pristajalni sistem

ISM Industrial, Scientific and Medical Applications Industrijska, znanstvena in medicinska uporaba

ITU International Telecommunication Union Mednarodna telekomunikacijska zveza

JTIDS Joint Tactical Information Distribution System skupni taktični informacijsko distribucijski sistem

LPD Low Power Device naprave majhnih moči

ML Mobile station mobilna postaja

MLS Microwave Landing System mikrovalovni pristajalni sistem

NATO North Atlantic Treaty Organisation Severnoatlantska vojaška zveza

NGSO Non - geostationary Satellite Orbit negeostacionarna satelitska orbita

NMT mobilni radio-telefonski sistem

PMR Professional Mobile Radio profesionalni mobilni radio

RA Radio Astronomy radioastronomija

REC ERC Recomendation priporočilo ERC

RLAN Radio Local Area Network radijsko lokalno omrežje

RR Radio Regulations Radijski pravilnik

RTAGS Radio Tags miniaturni oddajnik za sledenje gibajočih se objektov

RTT Road Transport Telematics cestni telemetrični sistemi

S-PCS Satelite Personal Communication Services storitve satelitskih osebnih komunikacij

SAB Service Ancillary to Broadcasting pomožne storitve radiodifuzije

SNG/OB Satellite News Gathering/Outside Broadcasting satelitska postaja namenjena novinarstvu

SSR Secondary Surveillance Radar sekundarni radar za nadzor

T-DAB Terrestrial Digital Audio Broadcasting prizemeljska digitalna zvokovna radiodifuzija

TACAN Tactical Air Navigation System taktični zračni navigacijski sistemi

TETRA Civil Trans European Trunked RAdio system Civil vseevropski sistem snopovnih radijskih zvez TETRA
civilni

TETRA Trans European Trunked RAdio system vseevropski sistem snopovnih radijskih zvez TETRA
Emergency Emergency Services za nujno ukrepanje
Services

TFTS Terrestrial Flight Telephone System prizemeljski letalski telefonski sistem

UIC Union Internationale des Chemins de fer radiokomunikacije železnic v sklopu Mednarodne
zveze železnic

UMTS Universal Mobile Telecommunications System vsestranska mobilno telekomunikacijska storitev

VLBI Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy) interferometrija z veliko razdaljo med radioteleskopi

VOR VHF Omnidirectional Radio Range visokofrekvenčni vsesmerni radijski oddajnik

VSAT Very Small Aperture Terminal satelitski terminal z zelo majhno antensko odprtino

VTS Vessel Traffic System (radar) radarji za nadzor ladijskega prometa

WBDTS Wide Band Data Transmission System širokopasovni podatkovni sistemi

WLL Wireless Local Loop brezžična lokalna zanka

WRC95/97 World Radiocommunication Conference 1995/97 Svetovna radijska konferenca 95/97
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MINISTRSTVA

292. Odredba o spremembah odredbe o določitvi
števila delovnih mest strokovnih sodelavcev,
administrativnih in drugih delavcev na državnih
tožilstvih v Republiki Sloveniji

Na podlagi drugega odstavka 58. člena zakona o držav-
nem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) izdaja minister za
pravosodje

 O D R E D B O
o spremembah odredbe o določitvi števila

delovnih mest strokovnih sodelavcev,
administrativnih in drugih delavcev na državnih

tožilstvih v Republiki Sloveniji

 I
V odredbi o določitvi števila delovnih mest strokovnih

sodelavcev, administrativnih delavcev in drugih delavcev na
državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
20/95 in 68/96) se v točki III pod zaporedno številko 11
(Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu) prva alinea spre-
meni, tako da glasi:

“– tri strokovne sodelavce,”.
Druga alinea se spremeni tako, da glasi:
“– štiri administrativne delavce in”.

 II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 12-1/97
Ljubljana, dne 15. januarja 1998.

Tomaž Marušič l. r.
Minister za pravosodje

 * * *
Vlada Republike Slovenije je s sklepom z dne 24. de-

cembra 1997, št. 110-10/97-1 (K1), na podlagi drugega
odstavka 58. člena zakona o državnem tožilstvu dala potrditev
k odredbi o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih
mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delav-
cev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji.

293. Odredba o dopolnitvi izobraževalnega programa
za pridobitev višje strokovne izobrazbe Turizem

Na podlagi 15. člena zakona o organizaciji in financira-
nju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in
23/96) izdajam

O D R E D B O
o dopolnitvi izobraževalnega programa za

pridobitev višje strokovne izobrazbe Turizem

1. člen
Minister za šolstvo in šport na predlog strokovnega

sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, oblikovan na
seji 22. 1. 1998, sprejema dopolnitve 5. in 6. točke splo-
šnega dela izobraževalnega programa za pridobitev višje
strokovne izobrazbe Turizem, ki se nanašata na vpisne po-
goje in merila za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa.

V 5. točki se med srednješolske programe, ki ustrezajo
za vpis, na novo uvrstita upravni tehnik in podjetniško poslo-
vanje – poslovni tehnik.

V 6. točki se kot strokovno-teoretična predmeta, ki se
upoštevata ob omejitvi vpisa, pri upravnem tehniku navedeta
gospodarsko poslovanje in prvi tuji jezik, pri poslovnem
tehniku pa ekonomija in prvi tuji jezik.

2. člen
Dopolnitve se objavijo kot dodatek k publikaciji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI – VIŠJE STROKOVNO
IZOBRAŽEVANJE – TURIZEM, ki jo je maja 1997 izdalo
Ministrstvo za šolstvo in šport.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 603-19/94
Ljubljana, dne 26. januarja 1998.

dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo in šport

294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o potrjevanju učbenikov

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list
Republike Slovenije št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za
šolstvo in šport

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

potrjevanju učbenikov

1. člen
Za 3. členom pravilnika o potrjevanju učbenikov (Urad-

ni list RS, št. 68/96) se doda nov 3.a člen, ki glasi:
“Učbeniki ne smejo vsebovati reklamnih sporočil in

oglasov. Kadar fizične ali pravne osebe, ki nastopajo v prav-
nem prometu, prispevajo sredstva za nastanek učbenika,
smejo biti navedene v kolofonu, skupaj z logotipom in pred-
stavitvijo podjetja pa le na zadnjih dveh straneh učbenika.”

2. člen
V 4. členu se pred prvim odstavkom doda nov prvi

odstavek, ki glasi:
“Učitelji in predavatelji višjih šol uporabljajo učbenike v

skladu z zakonom in tem pravilnikom. Pred zaključkom šol-
skega leta morajo vodstva šol udeležence izobraževanja
pisno obvestiti, katere učbenike bodo uporabljali v nasled-
njem šolskem letu.”

Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

3. člen
V 5. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“Javni zavod skrbi za javno dostopnost učnih načrtov in

katalogov znanj.”

4. člen
Na koncu tretjega odstavka 10. člena se doda nov

stavek, ki glasi:
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“V primerih, ko je član pristojnega strokovnega sveta
avtor rokopisa, ki je v postopku potrditve, le-ta nima pravice
glasovanja, ko svet odloča o potrditvi njegovega rokopisa.”

5. člen
17. člen se dopolni tako, da se za besedilom “po izidu”

doda besedilo “ali ponatisu”.

6. člen
V 18. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“Pri postopku razveljavitve učbenika se smiselno upo-

rablja postopek potrditve učbenika.”

7. člen
Učbeniki, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 1. člena tega

pravilnika in so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika,
ostanejo v uporabi do izteka veljavnosti zadnjega sklepa
pristojnega strokovnega sveta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 601-47/97
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.

Dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

za šolstvo in šport

295. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
Ustanove Fundacija Jožefa Klekla st.

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove

Fundacija Jožefa Klekla st.

S to odločbo se izdaja soglasje k Aktu (pogodbi) o
ustanovitvi Ustanove Fundacija Jožefa Klekla st., s katerim
so ustanovitelji:

– Občina Črenšovci, Črenšovci, Prekmurske čete 20,
ki jo zastopa župan Anton Törnar,

– Krajevna skupnost Črenšovci, Črenšovci, ki jo zas-
topa predsednik sveta KS Janez Törnar,

– Krajevna skupnost Bistrica, Bistrica, ki jo zastopa
predsednik sveta KS Ivan Raj,

– Krajevna skupnost Polana, Polana, ki jo zastopa pred-
sednik sveta KS Alojz Kramar,

– Pomurska banka, d.d., Ljubljanska banka, Murska
Sobota, Trg zmage 7, ki jo zastopa Darinka Kozlar,

– Krekova banka, d.d., Maribor, ki jo zastopa Marija
Glavač,

– Nafta Lendava, d.o.o., Lendava, Rudarska cesta 1,
ki jo zastopa Jože Hozjan,

– Atrij Gradbeni inženiring, d.o.o., Odranci, Gajska uli-
ca 39, ki jo zastopa Jožef Horvat,

– Danijel Kolenko, Črenšovci, Ulica osvobodilne fron-
te 28,

– Kulturno društvo Črenšovci, Črenšovci, ki ga zasto-
pa predsednica Karolina Kolenko,

– Anton Ciglar, Ljubljana, Rakovniška 6, ki ga zastopa
Franc Tement,

– Anton Žerdin, Maribor, Radvanjska 19, ki ga zastopa
Jožef Horvat,

– Avgust Smodiš, Črenšovci, Juša Kramarja 15, ki ga
zastopa Ciril Hozjan,

– Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, Čren-
šovci, ki jo zastopa Štefan Ftičar,

– Ivan Camplin, Martinje, Martinje 27,
– Franc Tement, Črenšovci, Juša Kramarja 2,
– Ivan Kranjc, Črenšovci, Juša Kramarja 2,
– Jožef Horvat, Laško, Aškerčev trg 2, ki ga zastopa

Franc Tement,
– Krekova pooblaščena družba za upravljanje investi-

cijskih skladov, d.o.o., Maribor, Slomškov trg 18, ki jo
zastopa Milan Gerič,

ustanovili Ustanovo Fundacija Jožefa Klekla, st., s se-
dežem v Črenšovcih, Ulica Prekmurske čete 20, o čemer je
notar mag. Andrej Rošker iz Murske Sobote, St. Rozmana
10, z dne 22. 11. 1997 izdal notarski zapis, opr. št. SV
645/97.

Osebe, pooblaščene za zastopanje Ustanove Fundaci-
je Jožefa Klekla st. so člani uprave v skladu z ustanovitvenim
aktom: dr. Karel Bedernjak, Štefan Ftičar, Jože Horvat,
Marija Kebel, Danijel Kolenko, Franc Tement, Anton Törnar,
po sprejemu pravil ustanove pa oseba v skladu z določbami
teh pravil.

Št. 1/98
Ljubljana, dne 14. januarja 1998.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

296. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi
Ustanove dr. Antona Trstenjaka

Na podlagi 12. člena zakona o ustanovah (Uradni list
RS, št. 60/95) in 100. člena zakona o upravi (Uradni list
RS, št. 67/94) izdaja minister za znanost in tehnologijo

O D L O Č B O
o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove dr.

Antona Trstenjaka

S to odločbo se izdaja soglasje k Aktu (pogodbi) o
ustanovitvi Ustanove dr. Antona Trstenjaka, s katerim so
ustanovitelji

– dr. Ludvik Toplak,
– mag. Milan Lovrenčič,
– Alojz Vogrinčič,
– dr. Jože Bešvir,
– Jože Škrlec,
– Vojteh Rajher,
ustanovili Ustanovo dr. Antona Trstenjaka s sedežem v

Ljubljani, Trubarjeva 3, o čemer je notar Franc Šömen iz
Ljutomera, Glavni trg 7 z dne 30. 5. 1997 izdal notarski
zapis, opr. št. SV 281/97, ter dne 16. 12. 1997 popravek
tega notarskega zapisa, opr. št. SV 281/97-1.

Osebe pooblaščene za zastopanje Ustanove dr. Anto-
na Trstenjaka so člani uprave v skladu z ustanovitvenim
aktom:
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dr. Ludvik Toplak, mag. Milan Lovrenčič, Jože Drnov-
šek, Miroslav Luci, Ludvik Bratuša, Slavko Kramberger, Mi-
ha Vodenik, Vili Trofenik, dr. Ivan Štuhec, dr. Jože Osterc,
dr. Verica Trstenjak, Franc Pukšič, Anton Velikonja, Alojz
Šprah, Slavko Mihalič, Slavko Visenjak, Franc Majcenovič,
Alojz  Kavčič, Jože Toplak, Franc Bezjak, Franc Kirbiš,
Herbert Šefer, po sprejemu pravil ustanove pa oseba v
skladu z določbami teh pravil.

Št. 2/98
Ljubljana, dne 14. januarja 1998.

Minister
za znanost in tehnologijo
dr. Lojze Marinček l. r.

USTAVNO SODIŠČE

297. Odločba o delni odpravi sprememb 33. člena
statuta Občine Tržič

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem z zahtevo Pavla Ruparja, župana Obči-
ne Tržič, na seji dne 18. decembra 1997

o d l o č i l o:

Spremembe statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št.
33/97) se odpravijo v obsegu, kolikor veljajo tudi za župa-
na, ki ob njihovi uveljavitvi opravlja to funkcijo nepoklicno.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Predlagatelj se sklicuje na določbo petega odstavka

33. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93, 57/94, 14/95 in kasnejši – v nadaljevanju: ZLS),
ko zahteva presojo ustavnosti in zakonitosti sprememb sta-
tuta Občine Tržič, katerih objavo je bil zadržal, ker je menil,
da so neustavne oziroma nezakonite, a je občinski svet pri
njih vztrajal in so bile 6. 6. 1997 objavljene v Uradnem listu
RS.

2. Z izpodbijanimi spremembami statuta je bila v bese-
dilu 33. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95)
črtana določba tretjega odstavka: “Župan lahko na lastno
željo delo opravlja tudi nepoklicno”. Posledica črtanja je, da
od uveljavitve te spremembe dan po objavi v Uradnem listu,
torej 7. 6. 1997, po določbah statuta župan Občine Tržič
opravlja svoje delo zgolj poklicno.

3. Predlagatelj navaja, da je ob uveljavitvi izpodbijanih
sprememb statuta v skladu z dotedanjim tretjim odstavkom
33. člena statuta opravljal delo župana Občine Tržič nepo-
klicno.

4. Izpodbijani določbi predlagatelj očita, da nasprotuje
155. členu ustave, ker da deluje retroaktivno “in ne oprede-
ljuje svoje vsebine glede na obstoječe stanje”, ko še traja
mandat župana, izvoljenega na neposrednih volitvah.

Predlaga, naj ustavno sodišče zato izpodbijane spre-
membe statuta razveljavi.

5. Predlagatelj še navaja, da je bil izpodbijani akt spre-
jet v postopku, ki je kršil nekatere določbe statuta Občine
Tržič.

6. Občinski svet je bil že v postopku za preizkus ustav-
ne pritožbe št. Up 201/97 pozvan, da pojasni okoliščine v

zvezi s spremembo občinskega statuta in predloži o tem
gradiva. Sporočil je, da je sprememba rezultat izkušnje žu-
pana samega in izkušenj z njim in njegovim delom, ki so
privedle do spoznanja, da potrebuje Občina Tržič “človeka
in župana, ki bo polnozaposlitveno opravljal svoje delo”,
kakor je to v začetku mandata sedanjega župana na njegov
predlog občinski svet sklenil tudi zanj, in to za ves čas
mandata, in kakor je določal tudi začasni statutarni sklep.

7. Stališče občinskega sveta, razvidno iz njegovega
sklepa št. 443-22-6-1997 z dne 18. 6. 1997 je, da je
občinskemu županu zaradi njegove izvolitve za poslanca
Državnega zbora prenehal mandat župana na podlagi do-
ločb ZLS. Zoper ta sklep pa je predlagatelj vložil ustavno
pritožbo.

B)
8. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so izpolnjeni pogoji

iz petega odstavka 33. člena ZLS za zahtevo, in ker je
nasprotni udeleženec nanjo vsebinsko že odgovoril v zadevi
št. Up 201/97, o stvari tudi odločilo.

9. Ustavno sodišče je že v zadevi št. U-I-44/97, na
katero se nasprotni udeleženec tudi sklicuje, zavzelo in
obrazložilo stališče, da lahko občinski statut samostojno
odloči, ali opravlja župan svojo funkcijo poklicno ali nepo-
klicno, saj ZLS o tem nima določb. Avtonomnost pristojnega
organa občine glede tega brez dvoma obsega tudi poobla-
stilo, da svojo določitev o tem vprašanju spremeni.

10. Izpodbijane spremembe statuta po svoji vsebini
pomenijo le to, da bo poslej župan svoje delo opravljal
izključno poklicno. V skladu s pravno naravo statuta je odlo-
čitev trajna in velja za kateregakoli bodočega župana, velja
pa po izrecni določbi 2. člena sprememb statuta za naprej.

Zato izpodbijane spremembe statuta z določbami, ki jih
vsebujejo, niso v neskladju z ustavo, tudi ne z njenim 155.
členom.

11. Kar predlagatelj očita postopku sprejemanja spre-
memb statuta, bi bilo lahko v neskladju z določbami tega
statuta, ne gre pa za neskladnje z zakonom in presoja o tem
ne sodi v pristojnost ustavnega sodišča.

12. Ustavno sodišče pa ugotavlja, da je občina ob
uveljavitvi sprememb statuta imela župana, ki je v skladu z
dotedanjimi statutarnimi možnostmi opravljal to funkcijo ne-
poklicno in pri tem vztrajal za preostali del svojega mandata.

Stališči, ki ju glede tega zavzema nasprotni udeleže-
nec, da naj bi bil namreč župan svojo izbiro iz bivšega
tretjega odstavka 33. člena statuta izrabil že v začetku man-
data, in naj bi zato kasneje, ko je bil izvoljen za poslanca, ne
mogel več po lastni želji preiti od poklicnega na nepoklicno
opravljanje županskega dela, in da naj bi na podlagi tega
primer reševal že ZLS sam v peti alinei prvega odstavka 37.a
člena v zvezi z zadnjim odstavkom 42. člena, namreč ne
vzdržita. Možnost, da se sam odloči o poklicnosti ali nepo-
klicnosti županskega dela, je tržiškemu županu dal statut
občine šele v času njegovega mandata, ob izvolitvi za po-
slanca pa jo je na temelju tedaj veljajoče statutarne določbe
imel, in ker jo je izrabil, njegova (poklicna) funkcija poslanca
ni bila nezdružljiva s funkcijo župana, zaradi česar naj bi mu
slednja že po zakonu prenehala.

13. Ker spremembe statuta o županu, ki ob njihovi
uveljavitvi v skladu z dotedanjimi statutarnimi možnostmi
opravlja župansko funkcijo nepoklicno, ničesar izrecno ne
določajo in tudi v drugih določbah statuta Občine Tržič ni
drugačne rešitve tega vprašanja, veljajo spremembe torej
tudi zanj. To pa pomeni nedopusten poseg v njegov mandat,
ki ga je od volivcev dobil brez omejitev ali pogojev v zvezi s
poklicnostjo oziroma nepoklicnostjo županovanja. Trajanje
in obstoj mandata župana kot zakonitega organa lokalne
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samouprave sta bistveni, z zakonom opredeljeni sestavini
uresničevanja in zato smisla tako pasivne volilne pravice – v
tem primeru župana Občine Tržič, kot aktivne volilne pravice
– v tem primeru občanov te občine kot volivcev (43. člen
ustave), pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev
(44. člen ustave) in uresničevanja lokalne samouprave (138.
člen ustave).

14. Ker je ugotovilo, da je treba odpraviti škodljive
posledice, ki so zaradi z ustavo neskladnih sprememb statu-
ta nastale, se je ustavno sodišče odločilo za odpravo izpod-
bijanih sprememb statuta v obsegu, določenem v izreku te
odločbe.

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

tretjega odstavka 45. člena zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 15/94) 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. Boštjan M. Zupančič. Odločitev je spre-
jelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodni-
ka Krivic in Testen. Sodnik Krivic je dal odklonilno ločeno
mnenje.

Št. U-I-165/97
Ljubljana, dne 15. januarja 1997.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

298. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper
odločbo Ministrstva za pravosodje št. 041-1/95
z dne 24. 12. 1997

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus ustavne
pritožbe S. V. M. iz M. na seji senata dne 12. januarja 1998

s k l e n i l o:

Ustavna pritožba S. V. M. zoper odločbo Ministra za
pravosodje št. 041-2/95 z dne 24. 12. 1997 se zavrže.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pritožnik je 31. 12. 1997 vložil ustavno pritožbo

zoper v izreku tega sklepa navedeno odločbo Ministra za
pravosodje. Pritožnik zatrjuje, da sta bili z izpodbijano odloč-
bo kršeni načeli zakonitosti in enakosti, ki naj bi jih ustava
urejala v 13. členu, ter njegova ustavna pravica iz tretjega
odstavka 49. člena ustave. Pritožnik navaja, da se je prijavil
na razpisano prosto notarsko mesto v L. ter da mu je bila
dne 30. 12. 1997 vročena izpodbijana odločba. Ta naj bi
bila v nasprotju z ustavo in zakonom, ker naj ne bi vsebovala
razlogov za odločitev. Poleg tega naj bi bila imenovana
notarka na podlagi političnih in ne strokovnih kriterijev.

2. Pritožnik predlaga, da ustavno sodišče odloča o
ustavni pritožbi na podlagi drugega odstavka 51. člena za-
kona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS). Meni, da Vrhovno sodišče ne odloča v
upravnih sporih v razumnih rokih, in zatrjuje, da sta zatrjevani
kršitvi zakona in ustave očitni in da mu bodo nastale nepo-
pravljive posledice, ker zaradi starosti kmalu ne bo več
izpolnjeval pogojev za začetek notariata. Pritožnik predlaga,
da ustavno sodišče izpodbijano odločbo odpravi, še pred

tem pa po določbi 58. člena ZUstS zadrži njeno izvrševanje.
Kot razlog za zadržanje navaja nepopravljive škodljive posle-
dice, ki naj bi nastale pritožniku, in težko popravljive posledi-
ce zoper zaupanje v pravno državo.

3. Z izpodbijano odločbo je Minister za pravosodje
imenoval M. Z. za notarko na prosto notarsko mesto v L.
Notarka je bila imenovana na podlagi predloga Notarske
zbornice Slovenije, ki je od enajstih kandidatov, kolikor se
jih je prijavilo na razpis, Ministru predlagala v imenovanje tri
kandidate, poleg imenovane notarke še kandidata P. M. in
kandidatko S. P. Kakor je razvidno iz obrazložitve izpodbija-
ne odločitve, je bila med kandidati, ki jih je predlagala notar-
ska zbornica, opravljena izbira ob upoštevanju dolžine de-
lovne dobe in strokovnih izkušenj, kar naj bi imenovani kan-
didatki dajalo prednost pred drugima dvema kandidatoma.

B)
4. Pritožnik predlaga obravnavo ustavne pritožbe po

določbi drugega odstavka 51. člena ZUstS. Po določbi
prvega odstavka 51. člena ZUstS se ustavna pritožba lahko
vloži šele, ko so izčrpana vsa pravna sredstva. Po določbi
drugega odstavka tega člena pa lahko ustavno sodišče izje-
moma odloča o ustavni pritožbi, če je zatrjevana kršitev
očitna in če bi z izvršitvijo posamičnega akta za pritožnika
nastale nepopravljive posledice. Ustavno sodišče je ob ure-
ditvi upravnega spora, ki je veljala do 1. 1. 1998, vselej od
primera do primera odločalo, ali sta še pred končanim uprav-
nim sporom pred Vrhovnim sodiščem izpolnjena pogoja iz
drugega odstavka 51. člena ZUstS, ki morata biti kumulativ-
no podana. Z novim letom so se po določbi prvega odstavka
97. člena zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št.
50/97 – v nadaljevanju: ZUS) pričele uporabljati določbe
tega zakona o postopku v upravnem sporu. Na njihovi pod-
lagi je za odločanje o pritožnikovem upravnem sporu zoper
izpodbijano odločbo pristojno Upravno sodišče Republike
Slovenije. Že iz tega razloga pri presoji, ali so izpolnjeni
pogoji za odločanje po drugem odstavku 51. člena ZUstS,
ni mogoče upoštevati pritožnikovega zatrjevanja, da Vrhov-
no sodišče ne odloča v razumnem roku.

5. Ne glede na zgoraj navedeno pa je treba ugotoviti,
da pritožnik ni izkazal očitnosti zatrjevanih kršitev. Z zatrjeva-
njem kršitve načela zakonitosti in načela enakosti je pritož-
nik verjetno imel v mislih kršitev pravice do enakosti pred
zakonom iz drugega odstavka 14. člena ustave. Ta pravica
je v primerjavi s pravico posameznika, da se pod enakimi
pogoji z drugimi poteguje za zasedbo vsakega delovnega
mesta (ali javne službe) iz tretjega odstavka 49. člena us-
tave, lex generalis. Zato bi bila lahko podana le kršitev
specialne pritožnikove ustavne pravice iz tretjega odstavka
49. člena ustave. Ta pritožniku ne daje pravice biti imeno-
van za notarja, daje pa mu pravico, da se pod enakimi pogoji
z drugimi poteguje za zasedbo prostega notarskega mesta.
Očitnosti kršitve te pravice pa pritožnik ni izkazal. Pritožniko-
vo kandidaturo za notarja je v postopku izbire na podlagi
tretjega odstavka 10. člena zakona o notariatu (Uradni list
RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94) izločila že Notarska zborni-
ca Slovenije. Minister za pravosodje lahko imenuje za notar-
ja le enega od kandidatov, ki jih predlaga notarska zbornica.
Pritožnik pa niti ne zatrjuje, da so bile v postopku izbire
kandidatov v notarski zbornici storjene kakšne kršitve, ki bi
po svoji pravni naravi predstavljale očitne kršitve njegovih
ustavnih pravic, kar bi omogočalo presojo ustavnega so-
dišča po drugem odstavku 51. člena ZUstS. Na podlagi
navedenega ni mogoče skleniti, da je zatrjevana kršitev tret-
jega odstavka 49. člena ustave očitna; ali kršitev dejansko
obstaja, bo moralo v upravnem sporu presoditi pristojno
sodišče. Ker morata biti pogoja iz drugega odstavka 51.
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člena ZUstS podana kumulativno, pogoj očitnosti kršitve pa
glede na navedeno ni izkazan, se ustavnemu sodišču ni bilo
treba spuščati v vprašanje, ali je izkazan drugi pogoj za
predčasno obravnavo ustavne pritožbe.

6. Ker niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 51.
člena ZUstS, je treba ugotoviti, da ni podana procesna
predpostavka izčrpanosti pravnih sredstev za sprejem ustav-
ne pritožbe. Zato je ustavno sodišče ustavno pritožbo zavr-
glo. Če pritožnik meni, da mu z izvrševanjem izpodbijanega
akta nastaja težko popravljiva škoda, lahko po določbah
drugega odstavka 30. člena in 69. člena ZUS zahteva var-
stvo svojih pravic v postopku z začasno odredbo pred pri-
stojnimi organi. Pri tem ustavno sodišče pripominja, da se s
to svojo odločitvijo ni hkrati opredelilo do splošnega vpraša-
nja, ali je glede na novo zakonsko ureditev dvostopnega
upravnega spora sploh dopustno izjemno odločanje o ustav-
ni pritožbi pred odločitvijo pristojnega sodišča v upravnem
sporu in pred izčrpanjem pritožbe, ki je po določbah ZUS
poslej redno pravno sredstvo v upravnem sporu. Če bi se
ustavno sodišče opredelilo proti izjemni obravnavi pred izčr-
panostjo pritožbe v upravnem sporu, bi bilo že iz tega razlo-
ga treba ustavno pritožbo zavreči. Če bi sprejelo stališče, da
je kljub spremenjeni zakonodaji še vedno možna predčasna
obravnava, pa bi bilo glede na zgoraj navedene razloge prav
tako treba ustavno pritožbo zavreči. Ker bi bila torej za
pritožnika odločitev ustavnega sodišča v vsakem primeru
enaka, se je bilo mogoče omejiti na presojo pogojev iz
drugega odstavka 51. člena ZUstS, ne da bi bilo treba že
sedaj odgovoriti na navedeno splošno vprašanje.

C)
7. Senat ustavnega sodišča je ta sklep sprejel na pod-

lagi druge alinee prvega odstavka 55. člena ZUstS v sestavi
predsednik dr. Tone Jerovšek in člana mag. Matevž Krivic in
dr. Lovro Šturm.

Št. 1/98-3
Ljubljana, dne 12. januarja 1998.

Predsednik senata
dr. Tone Jerovšek l. r.

299. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela
3. člena ter druge in četrte alinee 12. člena
pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izgube
pravice do denarnega nadomestila oziroma
denarne pomoči med brezposelnostjo.

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude
Obalnega sindikata delavcev kovinske in elektroindustrije
Koper na seji dne 15. januarja 1998

s k l e n i l o:

1. Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika
o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega na-
domestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo
(Uradni list RS, št. 54/97) se sprejme v obravnavo.

2. Do končne odločitve se zadrži izvršitev določb 3.
člena v delu, ki se glasi: “in mu določi, da mora biti zaradi
tega zavodu dosegljiv vsak delovni dan“, ter druge in četrte
alinee 12. člena pravilnika o kriterijih za ugotavljanje izgube
pravice do denarnega nadomestila oziroma denarne pomo-
či med brezposelnostjo (Uradni list RS, št.  54/97).

3. Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševa-
nje določb 5. člena, druge, tretje in četrte alinee drugega

odstavka 8. člena in dela prvega odstavka 11. člena pravil-
nika o kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denarnega
nadomestila oziroma denarne pomoči med brezposelnostjo
(Uradni list RS, št. 54/97) se zavrne.

O b r a z  l o  ž i  t e v

A)
1. Pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku

navedenega pravilnika je vložil Obalni sindikat delavcev ko-
vinske in elektroindustrije kot reprezentativni sindikat dejav-
nosti na območju obale. Navaja, da pravice brezposelnih
oseb določa zakon. Zakon tudi določa, v katerih primerih
brezposelni pravice izgubi. Primeri so določeni v 32. členu
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposel-
nosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93,
2/94 in 38/94 – v nadaljevanju: ZZZPB) v desetih alineah.
Ministrstvo, pristojno za delo, je pooblaščeno, da predpiše
kriterije za ugotavljanje izgube pravice do denarnega nado-
mestila iz razlogov po štirih alineah. Po mnenju pobudnika je
ministrstvo z izpodbijanim pravilnikom prekoračilo zakonsko
pooblastilo ter pravice in dolžnosti brezposelnih uredilo sko-
raj tako, kot naj bi bile urejene v novem zakonu, ki pa še ni
bil sprejet. Pri tem naj bi pravilnik sicer jasnim pojmom
določal nejasno vsebino, nekaterim zakonskim pogojem do-
dajal nove obveznosti in samovoljno določal povsem nove
razloge za izgubo pravice do nadomestila in nalagal obvez-
nosti, ki jih zakon ne določa.

2. Pobudnik predlaga tudi začasno zadržanje izvrševa-
nja izpodbijanih določb pravilnika. Nezaposlenim naj bi z
izvajanjem izpodbijanih določb grozila nepopravljiva škoda,
tako moralna kot premoženjska. Obsojeni naj bi bili na hišni
zapor, prisiljeni naj bi bili opravljati dela, ki ne ustrezajo
njihovi izobrazbi, in prisiljeni naj bi bili podjetjem pisariti
prošnje za zaposlitev. Ob tem naj bi bili izpostavljeni nevar-
nosti, da iz nezakonitih razlogov izgubijo nadomestilo.

B) - I
3. Po 23. členu zakona o ustavnem sodišču (Uradni

list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) lahko vloži zahte-
vo za uvedbo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti
tudi reprezentativni sindikat za območje države, kadar so
ogrožene pravice delavcev. Glede na to, da Obalni sindikat
delavcev kovinske in elektroindustrije Koper ne spada med
reprezentativne sindikate za območje države v smislu nave-
denega člena ZUstS, je ustavno sodišče njegovo vlogo
obravnavalo kot pobudo – tako, kot je bila tudi vložena.
Štelo je, da izkazuje pravni interes za vložitev pobude po 24.
členu ZUstS, saj pravilnik v izpodbijanih določbah lahko
vpliva tudi na pravice brezposelnih članov sindikata, katerih
interese ta sindikat predstavlja in zastopa.

4. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo. Presodilo bo,
ali so izpodbijane določbe pravilnika v skladu z 32. členom
ZZZPB oziroma ali so v skladu s 120. in 153. členom
ustave.

B) - II
5. Po 39. členu ZUstS sme ustavno sodišče do konč-

ne odločitve v celoti ali delno zadržati izvršitev zakona ali
drugega predpisa, če bi zaradi njegovega izvrševanja lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice.

6. Izvrševanje določb pravilnika, navedenih v 2. točki
izreka tega sklepa, bi pomenilo za brezposelne osebe de-
jansko uvedbo nove obveznosti, ki v ZZZPB ni določena,
predvsem pa uvedbo dveh novih razlogov za prenehanje
pravice do denarnega nadomestila poleg tistih, ki jih določa
32. člen ZZZPB. Če bi se v postopku izkazalo, da je pobuda
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utemeljena in bi ustavno sodišče razveljavilo oziroma odpra-
vilo navedene določbe, bi njihovo takojšnje izvrševanje lah-
ko pomenilo za nekatere brezposelne osebe nastanek težko
popravljivih posledic: za določen čas bi lahko ostali brez
nadomestila in s tem brez sredstev za preživljanje.

7. Na drugi strani začasno zadržanje izvršitve navede-
nih določb ne preprečuje republiškemu zavodu za zaposlo-
vanje, da ne bi mogel zagotavljati spoštovanja zakonsko
določeni obveznosti brezposelnih oseb ter ugotavljati za-
konsko določenih razlogov za prenehanje pravice do denar-
nega nadomestila.

8. Glede na navedeno je ustavno sodišče do končne
odločitve zadržalo izvršitev v 2. točki izreka navedenih do-
ločb pravilnika.

9. Ustavno sodišče pa je zavrnilo predlog za začasno
zadržanje v 3. točki izreka navedenih določb pravilnika.
Opredelitev ustrezne zaposlitve ni bistveno drugačna kot v
prej veljavnem pravilniku. Ali je v okviru pooblastila, ki ga
zakon daje ministrstvu, bo ustavno sodišče odločilo po izve-
denem pripravljalnem postopku. Zadržanje izvrševanja iz-
podbijanih alinej 8. člena pravilnika pa bi pomenilo, da se
ZZZPB v tem delu ne bi mogel izvajati niti v delu, ki ni
sporen. Glede določbe 5. člena pravilnika pa ustavno so-
dišče ocenjuje, da neposredno na njegovi podlagi škodljive
posledice ne morejo nastati. Možnost nastanka tistih, ki bi
lahko nastale, pa je preprečena že z zadržanjem izvrševanja
druge alinee 12. člena pravilnika.

C)
10. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi

26. in 39. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro
Šturm ter sodnica in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr.
Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan
M. Zupančič. Odločitev je sprejelo soglasno.

Št. U-I-329/97-4
Ljubljana, dne 15. januarja 1998.

Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.

BANKA SLOVENIJE

300. Sklep o izročitvi bankovca za 5000 tolarjev v
obtok

Na podlagi tretjega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in 2. člena zakona o
denarni enoti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 17/91-I
in 33/92) izdaja Svet Banke Slovenije

S K L E P
o izročitvi bankovca za 5000 tolarjev v obtok

1
Banka Slovenije bo izročila preko podružnic Agencije

Republike Slovenije za plačilni promet dne 10. februarja
1998 v obtok bankovec za 5000 tolarjev z znamenji, ki so
določena s sklepom o spremembi glavnih znamenj bankov-
ca za 5000 tolarjev (Uradni list RS, št. 7/98).

2
Bankovci za 5000 tolarjev, izdani na podlagi sklepa o

izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92) in ki so bili izročeni v
obtok z glavnimi znamenji, določenimi s sklepom o glavnih
znamenjih bankovca za 5000 tolarjev (Uradni list RS, št.
66/93) v skladu s sklepom o izročitvi bankovca za 5000
tolarjev v obtok (Uradni list RS, št. 66/93), ostanejo še
naprej zakonito plačilno sredstvo.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. GP-42
Ljubljana, dne 27. januarja 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

301. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih
bankovca za 5000 tolarjev

Na podlagi prvega odstavka 69. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) in v skladu s sklepom o
izdaji bankovcev za 5000, 1000, 500, 200, 100, 50, 20 in
10 tolarjev (Uradni list RS, št. 45/92) izdaja Svet Banke
Slovenije

S K L E P
o spremembi sklepa o glavnih znamenjih

bankovca za 5000 tolarjev

1
Banka Slovenije spreminja glavna znamenja bankovca

za 5000 tolarjev, določena s sklepom o glavnih znamenjih
bankovca za 5000 tolarjev (Uradni list RS, št. 66/93).

2
Na bankovcu za 5000 tolarjev se spremenijo naslednja

znamenja:
a) Sprednja stran
– bankovec ima namesto slikarske palete (OVI-zaščita)

posebno svetlečo folijo, na kateri je odtisnjena številka
“5000” in kontura portreta slikarke.

b) Zadnja stran
– datum izdaje bankovca je “8. OKTOBER 1997”
– kot član Sveta Banke Slovenije je podpisan dr. Du-

šan Zbašnik.

3
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. GP-41
Ljubljana, dne 27. januarja 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.



Stran 412 / Št. 7 / 30. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije

302. Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu
oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred
potencialnimi izgubami bank in hranilnic

Na podlagi drugega odstavka 29. člena zakona o ban-
kah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-I, 38/92 in
46/93) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki
Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slo-
venije

S K L E P
o spremembi sklepa o višini in načinu

oblikovanja rezervacij za zavarovanje pred
potencialnimi izgubami bank in hranilnic

1
V sklepu o višini in načinu oblikovanja rezervacij za

zavarovanje pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic
(Uradni list RS, št. 66/93 in 25/97) se v 9.a točki besedilo
“knjiži na računu dolgoročnih rezervacij v pasivi bilance sta-
nja” nadomesti z besedilom “knjiži na račune popravkov
vrednosti dvomljivih in spornih računov v tuji valuti.”

2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Ljubljana, dne 27. januarja 1998.

Predsednik
Sveta Banke Slovenije

Guverner
dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

303. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila
o izvajanju mesečnega statističnega
raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z
računov, ki jih vodi Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet (PI)

Na podlagi tretjega odstavka 4. člena, drugega odstavka
60. člena ter 61. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agen-
ciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in infor-
miranje (Uradni list RS, št. 48/94 in 58/95) in v skladu z
izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 22-0338/97 z dne
10. 12. 1997, generalni direktor Agencije Republike Slove-
nije za plačilni promet izdaja

N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila

o izvajanju mesečnega statističnega
raziskovanja o prejemkih na račune in izdatkih z

računov,
ki jih vodi Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet (PI)

V navodilu o izvajanju mesečnega statističnega razisko-
vanja o prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih vodi
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet – PI (Uradni
list RS, št. 70/95, 1/96 in 25/97) se priloga – Pregled
šifer prejemkov in izdatkov po osnovnih računih pravnih
oseb nadomesti z novo prilogo, ki glasi:
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Št. 480-5/98
Ljubljana, dne 20. januarja 1998.

Generalna direktorica
Agencije RS

za plačilni promet
Darinka Pozvek l. r.
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304. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti

V skladu z veljavnimi predpisi in s splošno kolektivno
pogodbo za gospodarstvo sklepajo stranke:

– Združenje delodajalcev – Sekcija za gradbeništvo in
IGM in Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za
gradbeništvo in IGM kot predstavniki delodajalcev

ter Sindikat: – ZSSS – Sindikat delavcev gradbenih
dejavnosti Slovenije, kot predstavnik delojemalcev

K O L E K T I V N O  P O G O D B O
gradbenih dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe

Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slo-
venije.

2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe

(1) Kolektivna pogodba velja za delodajalce, ki oprav-
ljajo gospodarsko dejavnost po SKD s področja:

F 45 gradbeništvo,
CB 14.1 Pridobivanje kamnin, 14.21 Pridobivanje gra-

moza in peska,
DI 26.4 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-

mičnih izdelkov za gradbeništvo, 26.5 Proizvodnja cemen-
ta, apna, mavca, 26.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, ce-
menta, mavca, 26.7 Obdelava naravnega kamna,

in imajo to dejavnost registrirano na sodišču ali DURS
in prijavljeno kot pretežno dejavnost na SURS.

(2) K tej kolektivni pogodbi lahko pristopijo tudi deloda-
jalci in delojemalci, ki se ukvarjajo z dejavnostmi povezanimi
ali sorodnimi z gradbeništvom in IGM.

3. člen
Osebna veljavnost

(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposle-
ne pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije, in za delavce pri tujih deloda-
jalcih, ki opravljajo delo na območju RS.

(2) Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi s sklenjeno individualno po-
godbo kolektivna pogodbo ne velja.

(3) Kolektivna pogodba velja tudi za učence, vajence,
dijake in študente na praktičnem usposabljanju.

4. člen
Časovna veljavnost

(1) Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve in velja
do 31. 12. 1999. Pogodba se po sklenitvi objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

(2) Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe in se
nanaša na uresničevanje določb od 45. do 68. člena te
pogodbe. Tarifna priloga se lahko spremeni vsako leto in se
sklene najkasneje do 31.12. za naslednje leto.

(3) Če se tarifna priloga ne sprejme v tem roku, se
podaljša za eno leto.

5. člen
Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi

(1) Izraz “delodajalec” pomeni vsako tujo ali domačo
fizično in pravno osebo, ki zaposluje delavce.

(2) Izraz “delavec” pomeni delavca oziroma delavko, ki
je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.

(3) Izraz “poslovodni organ” pomeni osebo oziroma
osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne
vpisane v ustrezni register.

(4) Izraz “poslovodni delavec” pomeni delavca, ki oprav-
lja naloge poslovodnega organa.

(5) Izraz “delavec s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi” pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom
oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, zadružnimi pravili ali
statutom (v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).

(6) Izraz “splošni akt” pomeni akt delodajalca, ki na
splošen način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.

(7) “Sistemizacija delovnih mest” je splošni akt (ali se-
stavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa
delovna mesta in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.

(8) Izraz “sindikalni zaupnik” pomeni sindikalnega po-
verjenika po zakonu o delovnih razmerjih.

(9) Pomen drugih izrazov, ki se nanašajo na plače in
druge osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.

(10) Izraz “napotitev“ pomeni začasno obveznost de-
lavca poslanega na gradbišče v drug kraj za čas izgradnje
projekta.

(11) Izraz “razporeditev“ pomeni razporeditev delavca v
drug kraj za nedoločen čas.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA IN
DELAVCEV

6. člen
Razvrstitev del

(1) Delovna mesta so razvrščena v devet tarifnih razre-
dov glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v
aktu o sistematizaciji delovnih mest in sicer:

I. tarifni razred: Enostavna dela. Delovna mesta, za
katera se ne zahteva priučevanje in za katera zadostuje
nedokončana osnovna šola.

II. tarifni razred: Manj zahtevna dela. Delovna mesta za
katera se zahtevajo poleg osnovnošolske izobrazbe, še kraj-
ši eno - ali več mesečni tečaji.

III. tarifni razred: Srednje zahtevna dela. Delovna me-
sta, za katera se zahteva do 2 leti javno priznanega poklicne-
ga ali strokovnega izobraževanja.

IV. tarifni razred: Zahtevna dela. Delovna mesta, za
katera se zahteva najmanj 2 leti in pol javno priznanega
poklicnega ali strokovnega izobraževanja.

V. tarifni razred: Bolj zahtevna dela. Delovna mesta, za
katera se zahtevajo 3 leta javno priznanega poklicnega ali
strokovnega izobraževanja in mojstrski, delovodski ali poslo-
vodski izpit ali delovna mesta, za katera se zahteva 4 ali 5 let
javno priznanega strokovnega izobraževanja.

VI. tarifni razred: Zelo zahtevna dela. Delovna mesta,
za katera se zahteva višja strokovna izobrazba.

VII. tarifni razred: Visoko zahtevna dela. Delovna me-
sta, za katera se zahteva visoka strokovna ali univerzitetna
izobrazba.

VIII. tarifni razred: Najbolj zahtevna dela. Delovna me-
sta, za katera se zahteva magisterij, specializacija ali državni
izpit po končanem visokem univerzitetnem izobraževanju.

IX. tarifni razred: Izjemno pomembna, najbolj zahtevna
dela. Delovna mesta za katera se zahteva doktorat znanosti.
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(2) Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede opravi
delodajalec ali poslovodni organ v skladu z aktom o sistema-
tizaciji delovnih mest. V primeru dvoma pri razvrščanju de-
lovnih mest v tarifne razrede se uveljavi šifrant poklicev.

(3) V tarifni prilogi te pogodbe so v tarifnih razredih 4
do vključno 7 delovna mesta razporejena še v po dva plačil-
na razreda, kar odraža specifičnosti del v gradbeništvu v teh
tarifnih razredih. Delodajalec ali poslovodni organ lahko ti-
pična delovna mesta razvrsti tudi v več plačilnih razredov
glede na svoje potrebe. Katalog tipičnih del in nalog je
neobvezen pripomoček in napotilo, ki se lahko uporablja za
razvrščanje delovnih mest in opravil v posamezne tarifne in
plačilne razrede.

(4) Delodajalec je dolžan pred sprejemom akta o siste-
matizaciji delovnih mest pridobiti mnenje sindikata.

7. člen
Prenos pooblastil

Poslovodni delavec lahko prenese pooblastilo za odlo-
čanje o posamičnih pravicah in obveznostih ter odgovorno-
stih delavcev na vodilnega delavca pri delodajalcih z več kot
50 zaposlenimi delavci v skladu s splošnim aktom. Poslo-
vodni delavec je dolžan pri izbiri osebe, na katero prenaša
pooblastilo, upoštevati kriterij strokovnosti.

8. člen
Pogodba o zaposlitvi

(1) S pogodbo o zaposlitvi delavec in delodajalec ure-
dita naslednja vprašanja:

– sklenitev, nastop in trajanje delovnega razmerja;
– delovno mesto, za katerega se sklepa delovno raz-

merje, naziv delovnega mesta, tarifni razred, v katerega je
delovno mesto razvrščeno, ter morebitni plačilni razred;

– poskusno delo (če se zahteva);
– pripravništvo (če se delovno razmerje sklepa s pri-

pravnikom);
– kraj opravljanja dela;
– delovni čas;
– letni dopust;
– ukrepe za posebno varstvo delavcev;
– izobraževanje;
– osnovna plača in dodatki;
– način ugotavljanja delovne uspešnosti (norma, ako-

rd, premije, ocenjevanje ...);
– konkurenčno klavzulo (če je dogovorjena);
– način spremembe pogodbe;
– druge pravice in obveznosti delodajalca in delavca.
(2) Med trajanjem delovnega razmerja je delavcu pre-

povedano opravljati posle, s katerimi bi konkuriral organiza-
ciji oziroma delodajalcu, če bi pri tem izkoriščal proizvod-
no-tehnična ter druga znanja in usposobljenosti, ki so plod
raziskav, dela in izkušenj pri delodajalcu. Ta sklop posebnih
znanj in izkušenj mora biti natančno opredeljen v aktu delo-
dajalca za posamezno delovno mesto. Delavec in delodaja-
lec se posebej dogovorita o medsebojnih pravicah in obvez-
nostih po prenehanju delovnega razmerja v zvezi z izkorišča-
njem znanj. Če se v pogodbi o zaposlitvi določi konkurenč-
na prepoved tudi po prenehanju delovnega razmerja, se
določi tudi odškodninska odgovornost delavca in nadome-
stilo, do katerega je delavec upravičen, če zaradi konku-
renčne prepovedi ne bi mogel opravljati poslov in dejavno-
sti, za katero je poklicno usposobljen.

(3) Delodajalec delavcu pred podpisom pogodbe o za-
poslitvi omogoči seznanitev z vsebino kolektivnih pogodb in
splošnih aktov, ki določajo njegove pravice in obveznosti.

(4) Delodajalec mora te pogodbe in splošne akte hrani-
ti na mestu, dostopnem vsem delavcem.

(5) Delavec lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino
kolektivnih pogodb, delodajalec pa mu tega ne sme odreči.

(6) Če so pravice in obveznosti delodajalca in delavca,
ki se urejajo s pogodbo o zaposlitvi, natančneje določene s
podjetniško kolektivno pogodbo ali s splošnim aktom delo-
dajalca, zadostuje, če se pogodba o zaposlitvi v zvezi s temi
pravicami in obveznostmi sklicuje na te pogodbe oziroma
akte.

9. člen
Poskusno delo

(1) Dolžina poskusnega dela se določi s pogodbo o
zaposlitvi in ne sme biti daljša kot je določeno v objavi.
Poskusno delo lahko traja največ 6 mesecev, medtem pa
delavca vodi in nadzoruje njegov neposredno predpostavlje-
ni delavec.

(2) Če delavec po svoji volji odpove delovno razmerje v
času poskusnega dela, se šteje za dan prenehanja delovne-
ga razmerja dan, ko delavec poda pisno odpoved.

(3) Trajanje poskusnega dela za posamezna dela znaša:
– za dela I. do III. stopnje strokovne izobrazbe največ

en mesec;
– za dela IV. stopnje strokovne izobrazbe največ dva

meseca;
– za dela V. stopnje strokovne izobrazbe največ tri

mesece;
– za dela VI., VII., VIII. stopnje strokovne izobrazbe

največ šest mesecev.
(4) Način spremljanja in ocenjevanja poskusnega dela

določi delodajalec.
(5) Poizkusnega dela ni mogoče določiti za delavce

pripravnike.

10. člen
Pripravništvo

(1) Pripravništvo se določi za različno dolga obdobja
glede na stopnjo strokovne izobrazbe, če poseben zakon
ne določa drugače:

– za dela IV. in V. stopnje strokovne izobrazbe največ 6
mesecev;

– za dela VI. stopnje strokovne izobrazbe največ 9
mesecev;

– za dela nad VI. stopnjo strokovne izobrazbe največ
12 mesecev.

(2) Pripravništvo se podaljša, če opravičena odsotnost
delavca, ki opravlja pripravništvo za dela IV. in V. stopnje
strokovne izobrazbe, traja najmanj 14 dni, za dela VI. stop-
nje najmanj 21 dni in za dela nad VI. stopnjo najmanj 28 dni.
Pripravništvo se podaljša za toliko časa, kolikor traja opravi-
čena odsotnost delavca.

(3) Delavcu - pripravniku, ki opravlja pripravništvo tako,
da dela s krajšim delovnim časom od polnega, se v odvisno-
sti od dolžine delovnega časa čas pripravništva podaljša
največ za tri mesece (IV. in V. stopnja), štiri mesece (VI.
stopnja), oziroma največ šest mesecev (nad VI. stopnjo).

(4) Pripravništvo poteka po programu, ki ga pripravi
mentor oziroma strokovna služba, kolikor program še ni
izdelan od pristojnih institucij. Mentor mora imeti najmanj
enako stopnjo strokovne izobrazbe kot pripravnik in tri leta
delovnih izkušenj.

(5) V pogodbi o zaposlitvi pripravnika se določi način
spremljanja in ocenjevanja pripravništva.

(6) Pripravniška doba se lahko na predlog mentorja
skrajša, vendar ne na manj kot polovico prvotno določenega
trajanja pripravništva.

(7) Pripravniški izpit vsebuje preizkus znanja stroke in
delovnega področja, za katerega se je pripravnik usposab-
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ljal. Komisija za pripravniški izpit šteje najmanj tri člane, ki
imajo najmanj enako stopnjo strokovne izobrazbe kot pri-
pravnik in tri leta delovnih izkušenj. Mentor sodeluje pri delu
komisije, vendar ni njen član.

(8) Pripravništva ni potrebno opravljati delavcu, ki je v
nadaljnjem izobraževanju v času trajanja delovnega razmerja
dosegel višjo stopnjo strokovne izobrazbe v okviru svojega
poklica ali stroke.

(9) Delavcu, ki se je v nadaljnjem izobraževanju ob delu
ali iz dela izobraževal v drugi stroki ali za drug poklic in je že
opravil pripravniški izpit, se pripravniška doba skrajša za čas
trajanja splošnega dela pripravniškega programa, opraviti pa
mora posebni del pripravniškega izpita.

(10) Pripravnik opravlja pripravniški izpit najkasneje do
izteka pripravniške dobe. Če pripravniškega izpita ne opravi,
ga ima pravico ponovno opravljati v roku, ki ne sme biti krajši
od 15 dni in ne daljši od 45 dni. Če pripravniškega izpita
tudi drugič ne opravi, mu delovno razmerje preneha z dnem,
ko ga ni opravil.

(11) Pripravništvo ni obvezno za delavce, ki so uspe-
šno zaključili programe poklicnega izobraževanja, prilagoje-
ne za potrebe obrti in drobnega gospodarstva ter delavce, ki
so pridobili poklicno izobrazbo v dualnem sistemu poklicne-
ga izobraževanja.

(12) S pripravnikom se lahko sklene pogodbo o zapo-
slitvi za nedoločen ali določen čas. S pripravnikom se skle-
ne pogodbo o zaposlitvi za določen čas:

– če v organizaciji oziroma pri delodajalcu ni potreb, da
se po končani pripravniški dobi in po opravljenem strokov-
nem izpitu pripravnika razporedi na ustrezna dela in

– če si pripravnik želi v organizaciji oziroma pri deloda-
jalcu pridobiti le delovne izkušnje.

11. člen
Postopek ugotavljanja znanja in zmožnosti za opravljanje
del in postopek ugotavljanja pričakovanih rezultatov dela

(1) Poslovodni delavec lahko začne postopek ugotav-
ljanja znanja in zmožnosti ter postopek ugotavljanja pričako-
vanih rezultatov dela le na podlagi predhodno zbrane doku-
mentacije, ki mora izkazovati delavčevo uspešnost pri delu
za obdobje najmanj 30 dni delavčeve prisotnosti na delu.

(2) Poslovodni delavec opravi z delavcem razgovor, v
katerem se delavec izreče o njegovih ugotovitvah. O tem
razgovoru se vodi zapisnik.

(3) Delavcu je potrebno poslati vabilo na razgovor z
navedbo, da gre za postopek ugotavljanja znanja in zmožno-
sti za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je
razporejen, oziroma za postopek ugotavljanja pričakovanih
delovnih rezultatov.

(4) O začetku postopka mora biti obveščen tudi sindi-
kat, katerega član je delavec.

(5) Delavec ima pravico do vpogleda v dokumentacijo,
na podlagi katere se je začel postopek.

(6) Zoper sklep s katerim se ugotovi, da delavec nima
potrebnega znanja in zmožnosti za opravljanje del delovne-
ga mesta in s katerim je razporejen na drugo delovno mesto,
ki ustreza njegovemu znanju in zmožnostim oziroma s kate-
rim se odloči o prenehanju delovnega razmerja, lahko dela-
vec poda ugovor na organ, ki odloča o pravicah delavcev na
drugi stopnji.

(7) V času poskusnega dela in pripravništva postopkov
po tem členu ni mogoče voditi.

12. člen
Razporejanje delavcev v izjemnih primerih

(1) Delavec je dolžan začasno opravljati delo, ki ne
ustreza vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, znanja

in zmožnosti v primeru višje sile (naravnih ali drugih nesreč,
pri katerih je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premože-
nje), reševanja človeških življenj in zdravja, nenadnega kvara
surovin in materiala, ki povzroča popolni ali delni zastoj
delovnega procesa pri delodajalcu, ter v primeru nenadne
krajše odsotnosti drugega delavca in v primeru okvare de-
lovnih strojev, naprav ter obratov.

(2) Delavec prejme v vseh primerih razporeditev, ko je
zaradi izjemnih okoliščin razporejen na dela in naloge, ki ne
ustrezajo vrsti in stopnji njegove strokovne izobrazbe, zna-
nju in zmožnostim, enako plačo kot bi jo prejemal na svojem
delovnem mestu oziroma plačo, ki je zanj ugodnejša.

13. člen
Napotitev delavcev na delo na gradbišče

(1) Dejavnost gradbeništva je takšne narave, da se pre-
težni del dejavnosti opravlja zunaj sedeža podjetja oziroma
delodajalca, delavci so napoteni na delo na gradbišče v
drug kraj le začasno, za čas izgradnje projekta.

(2) Napotitev delavca na gradbišče se ne šteje za raz-
porejanje delavca iz kraja v kraj in zato ni potrebno delavče-
vo soglasje.

14. člen
Razporejanje delavcev iz kraja v kraj

(1) Delavca ni mogoče razporediti iz kraja v kraj brez
njegove privolitve v naslednjih primerih:

– če razporeditev lahko vpliva na bistveno poslabšanje
delavčevega zdravja,

– če traja pot na delo in z dela v normalnih okoliščinah
z javnimi prevoznimi sredstvi več kot tri ure, matere delavke
z otrokom do treh let starosti pa, če pot traja več kot dve uri.

(2) V primerih, naštetih v 2. alinei prejšnjega odstavka,
je delodajalec dolžan delavcu povrniti celotne stroške pre-
voza na delo in z dela z javnimi prevoznimi sredstvi.

(3) Če razporeditev delavca iz kraja v kraj brez njegove
privolitve zaradi oddaljenosti kraja dela zahteva spremembo
delavčevega prebivališča, mu je potrebno zagotoviti enako-
vredne bivalne pogoje in možnosti šolanja otrok (osnovno in
srednje šolstvo).

15. člen
Prevzem na delo k drugemu delodajalcu

(1) Delavec je lahko prevzet na delo k drugemu deloda-
jalcu (15. člen zakona o temeljnih pravicah iz delovnega
razmerja) pod naslednjimi pogoji:

– da se pri delodajalcu ukine določena dejavnost ali
organizacijska enota in iz tega razloga preneha potreba po
delu vseh delavcev določene organizacijske enote oziroma
določenega poklicnega profila,

– da drugi delodajalec vse prevzete delavce zaposli na
delovnih mestih, ki ustrezajo strokovni izobrazbi, znanju in
zmožnostim prevzetih delavcev razen, če posamezen dela-
vec pisno soglaša, da je izvzet iz sporazuma o prevzemu;

– da drugi delodajalec vse delavce zaposli za nedolo-
čen čas, v primeru drugačne oblike prezaposlitve je obvez-
no soglasje sindikata;

– da se delovna doba delavca, ki je prevzet na delo k
drugemu delodajalcu kot podlaga za uveljavljanje pravic iz
delovnega razmerja upošteva, kot da delavec ni spremenil
zaposlitve.

(2) Sporazum o prevzemu delavcev na delo skleneta
pristojna organa pri obeh delodajalcih na podlagi predhod-
nega mnenja sindikata, katerega član je delavec. Do tega
mnenja se delodajalec pisno opredeli.

(3) Delodajalec je dolžan delavcem na podlagi spora-
zuma oziroma pogodbe o prevzemu izdati sklepe o prehodu
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k novemu delodajalcu. Novi delodajalec z delavci sklene
pogodbe o zaposlitvi, ki morajo biti skladne z dokončnim
sklepom o prehodu.

16. člen
Delo na domu

(1) Pravice, obveznosti in pogoji opravljanja dela na
domu med delavcem in delodajalcem se uredijo s pogodbo
o zaposlitvi.

(2) Delodajalec in delavec določita s pogodbo nado-
mestilo za uporabo delavčevih sredstev najmanj v višini nji-
hove amortizacije.

(3) Delodajalec je dolžan zagotavljati varne in zdrave
delovne razmere in varno delovno okolje, ter občasno nad-
zorovati varnost in zdravje pri delu.

(4) V času trajanja delovnega razmerja delavca brez
njegove privolitve ni mogoče razporediti na delo na domu.

17. člen
Delovni čas

Glede na naravo dela je delovni čas v gradbeništvu
med letom lahko neenakomerno razporejen, vendar ne sme
preseči letnega fonda ur na delavca. V primeru prerazpore-
ditve delovnega časa ima delavec pravico do dnevnega
počitka, ki traja nepretrgoma najmanj 10 ur.

18. člen
Delovni čas, krajši od polnega delovnega časa

(1) Delavec ki je sklenil delovno razmerje z delovnim
časom, krajšim od polnega, ima enake pravice kot delavec,
ki je sklenil delovno razmerje s polnim delovnim časom
razen, da ima pravico do odmora med delom v sorazmerju s
časom prebitim na delu.

(2) Če eden izmed staršev dela s krajšim delovnim
časom od polnega, ker to terjajo koristi otroka, se razpore-
ditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem in
delodajalcem.

(3) Če eden izmed staršev z otrokom do sedemnajste-
ga meseca starosti dela polovico delovnega časa, se razpo-
reditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem
in delodajalcem.

19. člen
Merila za nočno delo

(1) Nočno delo se lahko uvede, če so poleg pogojev,
ki so določeni s predpisi, izpolnjeni še naslednji pogoji:

– daljši letni dopust;
– zagotovljen počitek;
– periodični zdravstveni pregledi;
– zagotovljen obrok prehrane;
– urejen prevoz;
– zagotovljena prisotnost strokovnih delavcev.
(2) Nočnega dela žensk, kljub izpolnjenim kriterijem iz

prvega odstavka, ni mogoče uvesti v primerih, ki jih določa
zakon, ter v naslednjih primerih:

– ko gre za težja fizična oziroma zdravju škodljiva dela;
– ko je mogoče nočno delo opraviti z moško delovno

silo;
– če proizvodne zmogljivosti v dnevnem delovnem ča-

su niso polno izkoriščene oziroma, če delo ni ustrezno
organizirano.

(3) Sindikat ima kadarkoli pravico spremljati izpolnjeva-
nje in izvajanje pogojev o uvedbi nočnega dela.

(4) V primeru kršitev iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko sindikat zahteva od delodajalca takojšnjo ustavi-
tev nočnega dela, če pa njegova zahteva ni upoštevana,
lahko zahteva ukrepanje inšpekcije dela.

20. člen
Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez

nadomestila plače
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nado-

mestilom plače do največ sedem delovnih dni v letu zaradi:
– lastne poroke 2 dni
– rojstva otroka 1 dan
– poroke otroka 1 dan
– smrti zakonca, otrok, posvojenca, staršev, 3 dni
– smrti bratov, sester, starih staršev, vnukov,

tasta ali tašče 1 dan
– selitve delavca oziroma družine v interesu

delodajalca 2 dni
– selitve delavca oziroma družine 1 dan
– elementarnih nesreč 3 dni
– za aktivno udeležbo na kulturnih in športnih

prireditvah ob priložnosti praznovanj Dneva
gradbincev 1 dan.

(2) Odsotnost v zgornjih primerih je treba koristiti ob
nastopu dogodka. Dnevi odsotnosti zaradi selitve se ne
seštevajo.

(3) Vsaka prevara in dajanje lažnih podatkov, da bi se
dosegla odsotnost v smislu tega člena predstavlja hujšo
kršitev delovne obveznosti.

(4) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela zaradi
darovanja krvi vsakokrat ko prostovoljno daruje kri. Odsot-
nost se ne šteje med maksimalno pravico do odsotnosti po
prvem odstavku tega člena.

(5) Odsotnost delavca iz prvega in četrtega odstavka je
v breme delodajalca.

(6) Delavcu se mora omogočiti odsotnost z dela zaradi
opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča
ali drugega državnega organa in opravljanja funkcije v pred-
stavniških organih republike in lokalnih skupnosti vsakič ob
predložitvi ustreznega vabila ali drugega poziva. V takih pri-
merih delavcu pripada nadomestilo plače v breme organa,
ki je vabilo poslal.

(7) Če je delavec po svoji krivdi klican k upravnemu ali
sodnemu organu, gre taka odsotnost v breme delavca.

(8) Delavec ima pravico do odsotnosti brez nadomesti-
la plače zlasti v naslednjih primerih:

– neodložljivih osebnih opravkov;
– zasebnega potovanja;
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna;
– popravila hiše oziroma stanovanja;
– zdravljenja na lastne stroške;
– šolanja in specializacije v lastnem interesu.
Delodajalec lahko delavcu odobri odsotnost z dela brez

nadomestila plače, če zahteve delovnega procesa to do-
puščajo.

(9) Delodajalec lahko delavcu odobri odsotnost z dela
v primerih iz osmega odstavka brez nadomestila plače tudi s
plačanimi prispevki, vendar največ do 1 meseca v letu.

21. člen
Določanje presežnih delavcev

(1) Pri določanju presežnih delavcev se v isto kategori-
jo uvrstijo vsi delavci, ki delajo na takih delovnih mestih, da
jih je mogoče medsebojno prerazporejati v skladu z zako-
nom.

(2) Poleg primerov, ki jih določa zakon, ne more pre-
nehati delovno razmerje brez soglasja tudi delavcu, ki je
starejši od 55 let oziroma delavki, ki je starejša od 50 let in
ima najmanj 15 let delovne dobe pri delodajalcu oziroma 25
let skupne delovne dobe.

(3) Za ugotavljanje in določanje delavcev, katerih delo
na določenem delovnem mestu trajno ni več potrebno (pre-
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sežkov delavcev), se uporabljajo merila in kriteriji po nasled-
njem vrstnem redu:

– delovni rezultati;
– strokovna izobrazba delavca oziroma usposobljenost

za delo in potrebna dodatna znanja in zmožnosti;
– delovne izkušnje;
– delovna doba;
– zdravstveno stanje;
– socialno stanje.
(4) Prvi kriterij za ohranitev zaposlitve so delovni rezul-

tati, ki poleg količine, kvalitete in gospodarnosti vsebujejo
tudi prizadevnost, inovativnost, inventivnost delavca. Kriteriji
morajo biti točkovani. Za ocenjevanje se uporabi redna me-
sečna ocena delovne uspešnosti v podjetju, za zadnje tri
mesece pred uvedbo postopka. Delovni rezultati se morajo
upoštevati za vsakega delavca posebej.

(5) V primeru, da ima več delavcev enako delovno us-
pešnost, se ocenjuje strokovna izobrazba in potrebna do-
datna znanja po naslednjih merilih:

Štev. točk
1. strokovna izobrazba delavcev
a) strokovna izobrazba delavca je v skladu

z veljavno sistemizacijo delovnega mesta 5
b) strokovna izobrazba delavca odstopa od

veljavne sistematizacije delovnega mesta le po
usmeritvi, stopnja ustreza 3

c) delavcu je že po stari zakonodaji bila
priznana z delom pridobljena delovna zmožnost 2

d) strokovna izobrazba delavca je nižja od
zahtevane izobrazbe v veljavni sistemizaciji delovnega
mesta 0

2. potrebna dodatna znanja
a) delavec ima dodatna znanja, ki se zahtevajo

po veljavni sistemizaciji delovnega mesta in se
izkazujejo s potrdilom 2

b) delavec ima dodatna znanja v stroki, ki se
ne zahtevajo po veljavni sistemizaciji delovnega mesta 1

c) delavec nima potrebnih dodatnih znanj, ki se
zahtevajo po veljavni sistemizaciji delovnega mesta 0

Delovno mesto obdrži tisti delavec, ki po zgoraj nave-
denih merilih prejme višje število točk.

(6) Delovne izkušnje se upoštevajo v primeru enake
delovne uspešnosti, izobrazbe in potrebnih dodatnih znanj
delavcev.

Ocenjuje se jih po naslednjih merilih:
Štev. točk

1. delovne izkušnje za delovno mesto
a) delavec nima potrebnih delovnih izkušenj,

ki se zahtevajo po veljavni sistematizaciji delovnega
mesta 0

b) delavec ima delovne izkušnje najmanj v
trajanju, ki se zahteva po veljavni sistematizaciji
delovnega mesta 1

c) delavec ima do 10 let delovnih izkušenj 2
d) delavec ima od 10 do 20 let delovnih izkušenj 3
e) delavec ima nad 20 let delovnih izkušenj 4

Delovno mesto obdrži tisti delavec, ki po zgoraj nave-
denih merilih prejme višje število točk.

(7) Delovna doba se upošteva v primeru enake delovne
uspešnosti, izobrazbe in potrebnih dodatnih znanj in delov-
nih izkušenj.

Štev. točk
Ocenjuje se jo po naslednjih merilih:
1. delovna doba
a) delavec ima od 0 do 5 let delovne dobe 0
b) delavec ima od 5 do 10 let delovne dobe 1
c) delavec ima od 10 do 15 let delovne dobe 2
d) delavec ima od 15 do 20 let delovne dobe 3
e) delavec ima nad 20 let delovne dobe 4

Delovno mesto obdrži tisti delavec, ki po zgoraj nave-
denih merilih prejme višje število točk.

(8) Zdravstveno stanje delavca se upošteva v primeru
enake delovne uspešnosti, izobrazbe in potrebnih dodatnih
znanj, delovnih izkušenj in delovne dobe.

Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo delavci s slabšim
zdravstvenim stanjem oziroma delavci, ki so zboleli za po-
klicno boleznijo, med temi pa delavci, ki so v organizaciji
oziroma pri delodajalcu utrpeli poškodbe pri delu.

Pri tem je potrebno izhajati iz zdravstvene dokumenta-
cije in zdravniških spričeval.

(9) Socialno stanje se ugotavlja šele takrat, kadar je
določeno število delavcev po vseh zgoraj navedenih merilih
izenačeno.

Socialno stanje se ugotavlja na podlagi dohodka na
družinskega člana. Pri tem se upošteva:

– število družinskih članov;
– zaposlenost družinskih članov;
– število nepreskrbljenih otrok;
– dohodek od obrtne dejavnosti kot postranskega po-

klica, kmetijske dejavnosti ter dohodek na podlagi lastništva
oziroma solastništva v zasebnih in mešanih organizacijah
oziroma delodajalcih;

– drugi viri dohodkov.
Prednost pri ohranitvi zaposlitve imajo tisti delavci, za

katere se ugotovi, da imajo nižji osebni dohodek na družin-
skega člana.

(10) Kriterije se uporablja le po metodi izključevanja,
razen če ni s podjetniško kolektivno pogodbo določena
možnost uporabe tudi kumulativne metode. Če delodajalec
uporabi za določanje presežnih delavcev kumulativno meto-
do, ima največjo težnost (ponder) kriterij uspešnosti, pravilo-
ma 50%. Težnost vsakega naslednjega kriterija po vrstnem
redu iz tega člena je manjša praviloma za polovico. Kriterija
zdravstvenega stanja in socialnega stanja sta enakovredna.

(11) S podjetniško kolektivno pogodbo ali splošnim
aktom, ki je v skladu s kolektivno pogodbo, se lahko po-
drobneje določijo merila za uporabo posameznih kriterijev iz
tega člena.

(12) Delodajalec mora delavce obveščati o vseh aktiv-
nostih, povezanih z nastankom in reševanjem presežkov
delavcev, delavci pa morajo biti osebno seznanjeni z možni-
mi načini reševanja svojega delovnega položaja.

(13) Program reševanja presežnih delavcev mora biti
finančno ovrednoten.

(14) Odpravnine presežnim delavcem morajo biti izpla-
čane najkasneje do izteka odpovednega roka.

(15) Delavec, ki je na začasnem čakanju na delo, ali
delavec, ki mu je odpovedano delovno razmerje pa čaka na
delo v šest mesečnem odpovednem roku, ima pravico do
izrabe letnega dopusta in do nadomestila za izrabo letnega
dopusta.

22. člen
Pomirjanje v postopku ugotavljanja presežnih delavcev

(1) Če delodajalec sprejme program razreševanja pre-
sežnih delavcev in pri tem ne upošteva stališč, mnenj in
predlogov sindikata, lahko sindikat v 8 dneh od dneva, ko
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mu je bil vročen program razreševanja presežnih delavcev,
sproži postopek pomirjanja.

(2) Če sindikat v roku, določenem v prejšnjem odstav-
ku, ne sproži postopka pomirjanja, je program dokončen.

(3) Če je pomirjanje uspešno, je program dokončen in
nobena stran v postopku ne more sprožiti spora pred arbi-
tražno komisijo.

(4) Pomirjanje vodi oseba, ki jo z liste kandidatov za
vodenje pomirjanja določi komisija za pomirjanje soglasno.

(5) Listo kandidatov skupno določijo podpisniki te ko-
lektivne pogodbe izmed strokovnjakov, ki uživajo zaupanje
vseh podpisnikov in ki se pisno zavežejo, da bodo postopke
pomirjanja vodili nepristransko in strokovno.

(6) Komisijo za pomirjanje sestavljata en predstavnik
delodajalcev in en predstavnik sindikatov, podpisnikov te
kolektivne pogodbe.

(7) Listo kandidatov in komisijo za pomirjanje imenujejo
podpisniki te kolektivne pogodbe v roku enega meseca po
njeni sklenitvi.

23. člen
Letni dopust

(1) Letni dopust traja najmanj 20 dni v posameznem
koledarskem letu. Delavec ima pravico izrabiti letni dopust
ko mu poteče šest mesecev nepretrganega dela. Kolikor
delavec v koledarskem letu ne izpolni tega pogoja, ima
pravico za vsak polni mesec dela izrabiti 2 dni dopusta.

Pri obračunu letnega dopusta se upoštevajo dnevi po
sprejetem letnem delovnem koledarju.

(2) Dolžina dopusta vsakega delavca je poleg dopusta
iz prvega odstavka tega člena odvisna tudi od dolžine delov-
ne dobe, zahtevnosti dela, pogojev dela ter posebnih social-
nih pogojev in zdravstvenih razmer.

1. Delovna doba
Delavcu pripada za delovno dobo dodatno :
do 10 let 0 dni
od 10-20 let 1 dan
od 20-30 let 2 dneva
nad 30 let 3 dni
2. Pogoji dela:
Delavec ima pravico do povečanega dopusta od 1 do

3 dni na sledeče pogoje dela:
– delo pod zemljo,
– delo pod vodo,
– psihične obremenitve,
– težko fizično delo in delo v prisiljenem položaju,
– večje psihomotorne in senzorne obremenitve,
– neustrezni mikroklimatski pogoji,
– ropot,
– sevanje,
– delo v mokroti, vlagi, umazaniji,
– zaprašenost,
– jedke snovi,
– povečana nevarnost za poškodbe,
– nočno delo.
Za naštete pogoje ni mogoče pridobiti več kot skupno

4 dni dopusta.

3. Zahtevnost dela
– delavci na delovnem mestu, kjer se zahteva

od I. do IV. stopnje strokovne izobrazbe 0 dni
– delavci na delovnem mestu, kjer se zahteva

V. in VI. stopnja strokovne izobrazbe 1 dan
– delavci na delovnem mestu, kjer se zahteva

VII. in VIII. stopnja strokovne izobrazbe 2 dni

4. Socialno zdravstveni kriteriji
– delovni invalidi in delavci z najmanj 60%

okvaro 3 dni
– starši oziroma delavci, ki negujejo in varujejo

težje telesno ali duševno prizadeto osebo 3 dni
– delavec edini hranitelj za vsakega otroka

do 7 let starosti 1 dan
– delavci, ki so dopolnili 50 let starosti 3 dni

(3) Obdobje koriščenja letnega dopusta določi za vse
delavce poslovodni organ v skladu z letnim planom dela ter
naravo in organizacijo dela. Poslovodni organ ali od njega
pooblaščeni vodja na predlog delavca odobri koriščenje
dopusta.

(4) Delavec ima pravico 3-krat po 1 dan letnega dopu-
sta koristiti tiste dneve, ki jih sam določi. O tem mora obve-
stiti nadrejenega vodjo najkasneje 3 dni pred nastopom
tega dopusta.

(5) Če delavec ni izkoristil letnega dopusta, čeprav mu
je bilo to omogočeno v skladu z določili te pogodbe, ne
more zahtevati nadomestila za neizrabljeni dopust. Če je
delodajalec kriv, da delavec ni mogel izkoristiti letnega do-
pusta, je le-ta delavcu odškodninsko odgovoren.

24. člen
Razporejanje delavca – invalida in delavca z zmanjšano

delovno zmožnostjo
(1) Delodajalec mora razporediti delavca – invalida ozi-

roma delavca z zmanjšano delovno zmožnostjo na ustrezno
delovno mesto v petnajstih dneh po dokončnosti odločbe
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, s katero je
ugotovljena invalidnost oziroma zmanjšana delovna zmož-
nost delavca.

(2) Dokler delodajalec ne zagotovi delavcu iz prvega
odstavka drugega ustreznega dela, mu mora izplačevati na-
domestilo za čas čakanja na drugo ustrezno delo v višini
80% osnovne plače vključno z dodatkom za delovno dobo.

25. člen
Varstvo starejših delavcev

Delavec starejši od 55 let in delavka starejša od 50 let
lahko na podlagi zdravniškega potrdila o ugotovljeni izčrpa-
nosti predlagata razporeditev na delovna mesta, ki ga bosta
lahko opravljala glede na starost in preostalo delovno zmož-
nost. V teh primerih delavec ali delavka prejmeta enako
plačo kot bi jo prejemala na prejšnjem delovnem mestu
oziroma plačo, ki je zanju ugodnejša.

26. člen
Oblike motivacije delavcev

(1) O pravicah delavca, ki s svojim delom izjemno pris-
peva k povečanju produktivnosti ali kako drugače prispeva k
povečanju dobička, odloči delodajalec.

27. člen
Disciplinski postopek

(1) Delodajalec z aktom določi lažje in hujše kršitve
delovnih obveznosti ter okoliščine in pogoje, pod katerimi
se te kršitve štejejo za hujše kršitve delovne obveznosti, za
katere se izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.

(2) Disciplinsko komisijo imenuje poslovodni organ,
nadzorni svet oziroma skupščina v skladu s splošnim aktom
delodajalca.

(3) Pri delodajalcih z manj kot 50 zaposlenimi o disci-
plinski odgovornosti za hujše kršitve delovne obveznosti, za
katere se izreče ali lahko izreče ukrep prenehanja delovne-
ga razmerja, odloča poslovodni organ.
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(4) Postopek, v katerem delodajalec odloča o disci-
plinski odgovornosti delavca, je enak postopku pred disci-
plinsko komisijo pri delodajalcu.

28. člen
Pravila disciplinskega postopka

(1) Delavcu je treba vročiti naslednja pisna obvestila:
– zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka;
– vabilo na zaslišanje ali obravnavo pred disciplinskim

organom
– odločbo o ugotovljeni odgovornosti;
– odločbo o odločitvi o ugovoru zoper odločbo organa

prve stopnje.
(2) O vsaki odločbi za uvedbo disciplinskega postopka

mora biti obveščen sindikat katerega član je delavec.
Sindikat mora biti obveščen tudi o:
– naroku za zaslišanje delavca oziroma za obravnavo

pred organom prve stopnje;
– naroku za obravnavanje ugovora delavca;
– odločitvi prve stopnje oziroma drugostopenjskega or-

gana.
(3) Delavec ima pravico vložiti ugovor na drugostopenj-

ski disciplinski organ v roku 8 dni od dneva, ko mu je bila
vročena odločba disciplinskega organa prve stopnje.

29. člen
Varnost in zdravje pri delu

(1) Zaradi zagotovitve minimalnih standardov za varno
delo sta delodajalec in delavec poleg pravic in obveznosti, ki
so opredeljene v veljavni zakonodaji, dolžna spoštovati dolo-
čila te kolektivne pogodbe o varstvu in zdravju pri delu.

(2) Delodajalec ima kot nosilec varnega dela predvsem
naslednje obveznosti:

– prilagoditi mora delo posameznemu delavcu, zlasti z
ustreznim oblikovanjem delovnega mesta, z izbiro sredstev
za delo in delovnih ter tehnoloških postopkov, z odpravlja-
njem monotonosti dela, vsiljenega ritma in zmanjšanjem ško-
dljivih vplivov na zdravje delavca;

– prilagajati mora delo tehničnemu napredku in spoz-
navanjem stroke doma in v svetu;

– zamenjati mora nevarne z nenevarnimi ali manj nevar-
nimi oziroma škodljivimi delovnimi postopki, sredstvi za de-
lo, materiali in energetskimi viri;

– razvijati mora usklajeno politiko varstva pri delu vključ-
no s tehnologijo organizacijo dela, socialnimi odnosi in vplivi
delovnega okolja;

– posvetovati se mora z reprezentativnim sindikatom o
vprašanjih varnega dela pri razvoju in uvajanju novih tehno-
logij;

– omogočiti mora sodelovanje medicine dela pri prou-
čevanju vzrokov za obremenitve delavcev pri odkrivanju vzro-
kov poklicnih bolezni in pri predlaganju ukrepov za njihovo
omejevanje;

– pri nižjih temperaturah se delo normalno izvaja do
temperature -8 stopinj C, pri nižjih temperaturah se izvajajo
dela samo s pogojem, da so delavci opremljeni z ustreznimi
osebnimi varovalnimi sredstvi. Za delo pri nižjih temperatu-
rah je treba poskrbeti tudi za tople napitke in za urejen
prostor za občasno ogrevanje delavcev. Pri višjih temperatu-
rah se normalno dela do +45 stopinj C;

– sindikalni zaupnik mora biti obveščen o vsaki hujši
poškodbi pri delu, kolektivni nesreči, poklicni bolezni in
prepovedi dela;

– o vzrokih hujših poškodb pri delu in o ugotovljenih
škodljivostih na delu mora podjetje oziroma delodajalec z
obdobnim poročilom obveščati sindikalnega zaupnika,

vključno z izvajanjem zdravstvenega varstva delavcev, kar se
opredeli v kolektivni pogodbi na ravni podjetja oziroma delo-
dajalca;

– delavci, ki delajo na zdravju škodljivih delih imajo
pravico do zaščitnih sredstev, do zaščitne prehrane in pija-
če med delom ter rednih preventivnih zdravstvenih pregle-
dov. V primerih medicinsko programiranega aktivnega oddi-
ha se seznami upravičencev določijo v letnih programih
podjetja oziroma delodajalca;

– delavec ima pravico zahtevati odškodnino za izgubo
zdravja zaradi poškodb na delu ali škodljivih vplivov na delo.
Višina odškodnine se uveljavlja po standardih zavarovalnih
in sodnih institucij;

– delavcem, ki delajo pri zdravju škodljivih delih in na-
logah, kjer so prekoračeni MDK in ostali standardi, je prepo-
vedano odrejati delo preko polnega delovnega časa. Na
takšna dela se ne sme odrejati oziroma zaposlovati delavcev
mlajših od 18 let.

(3) Vsi ukrepi, ki so povezani z varstvom pri delu in
varovanjem zdravja delavcev, so strošek delodajalca.

(4) Vsak delavec je dolžan skrbeti za lastno varnost in
zdravje v skladu s svojo usposobljenostjo, pisnimi in ustnimi
navodili delodajalca, opraviti osnovni tečaj iz varstva pri de-
lu, se permanentno izobraževati iz varstva pri delu, ter pre-
verjati svoje znanje in usposobljenost s tega področja.

(5) V primeru suma vinjenosti ali stanja pod vplivom
narkotikov sme delodajalec oziroma pooblaščeni delavec
zahtevati izvedbo testa.

30. člen
Varstvo pravic delavcev

(1) O delavčevih pravicah, obveznostih in odgovorno-
stih odloča poslovodni organ, disciplinska komisija in organ
določen s splošnim aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi,
zadružnimi pravili ali statutom delodajalca. Zagotovljeno mo-
ra biti dvostopenjsko odločanje.

(2) O pravicah delavcev odloča na drugi stopnji organ,
določen s splošnim aktom oziroma pogodbo o ustanovitvi,
zadružnimi pravili ali statutom delodajalca.

(3) Pri delodajalcih z manj kot 50 delavci odloča na
drugi stopnji isti organ kot je odločal na prvi stopnji.

31. člen
Odškodnina

(1) O odškodninski odgovornosti delavca odloča or-
gan, ki na prvi stopnji odloča o disciplinski odgovornosti za
hujšo kršitev delovne obveznosti.

(2) Kadar delavec pri delu ali v zvezi z delom nameno-
ma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo, višine škode
pa ni mogoče natančno ugotoviti ali bi ugotavljanje povzroči-
lo nesorazmerne stroške, se odškodnina lahko odmeri v
pavšalnem znesku. Pavšalna odškodnina znaša dve osnovni
plači delavca v mesecu, ko se odmerja.

(3) Odškodnina iz drugega odstavka tega člena se lah-
ko zmanjša oziroma se delavca lahko oprosti plačila od-
škodnine, če je oprostitev primerna glede na njegovo priza-
devanje za odpravo škode, njegov odnos do dela in glede
na njegovo gmotno stanje.

32. člen
Pogodbena kazen za nezakonito prenehanje delovnega

razmerja
(1) V primeru nezakonitega prenehanja delovnega raz-

merja, ki je ugotovljeno s pravnomočno odločbo, je deloda-
jalec dolžan delavcu poleg plače, ki bi jo prejel, če bi delal,
izplačati najmanj za štiri povprečne plače delavca v zadnjih
treh mesecih dela.
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33. člen
Dolžina odpovednega roka

(1) Odpovedni rok znaša v primeru, da delavec pisno
izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje:

1. za delavce I., II. in III. stopnje strokovne izobrazbe -
en mesec,

2. za delavce IV. in V. stopnje strokovne izobrazbe -
dva meseca,

3. za delavce VI. stopnje strokovne izobrazbe - tri me-
sece,

4. za delavce VII. in višje stopnje strokovne izobrazbe -
štiri mesece.

(2) Odpovedni rok, naveden v prejšnjem odstavku, se
lahko sporazumno med delavcem in poslovodnim organom
oziroma delodajalcem tudi skrajša.

(3) Delavec ima pravico v skladu z zakonom do odsot-
nosti zaradi iskanja nove zaposlitve, ki jo lahko izrabi v
dogovoru z delodajalcem.

34. člen
Izobraževanje

(1) Delavci imajo pravico, da se izobražujejo v interesu
delodajalca oziroma v svojem interesu, delodajalec pa ima
pravico, da delavce napoti na izobraževanje.

(2) Delavec se je dolžan izobraževati, če ga deloda-
jalec napoti na izobraževanje in sklene z njim ustrezno po-
godbo.

(3) Če je izobraževanje organizirano med delovnim ča-
som, se čas izobraževanja šteje v redni delovni čas, delavec
pa ima enake pravice kot bi delal.

(4) Če je izobraževanje organizirano izven delovnega
časa, o pravicah delavcev odloči delodajalec.

(5) Za izobraževanje v interesu delodajalca se šteje tudi
izobraževanje sindikalnih zaupnikov o kolektivnem dogovar-
janju in delovnopravni zakonodaji.

35. člen
Izpiti

(1) Če je delavec napoten na izobraževanje oziroma,
če se delavec izobražuje v interesu delodajalca, in je izobra-
ževanje organizirano izven delovnega časa, delavcu pripada
najmanj:

– dva delovna dneva za vsak izpit na ravni izobraževa-
nja do vključno V. stopnje zahtevnosti,

– trije delovni dnevi za vsak izpit na višji in visoki stopnji
izobraževanja (visoki strokovni šoli ali fakulteti),

– sedem delovnih dni za maturo oziroma zaključni izpit
na ravni izobraževanja do vključno V. stopnje zahtevnosti,

– deset delovnih dni za diplomo na višji ali visoki strkov-
ni šoli oziroma fakulteti,

– pet delovnih dni za vsak izpit na podiplomskem štu-
diju,

– petnajst delovnih dni za zaključni magistrski izpit ali
magistrsko nalogo, za nalogo in izpit za pridobitev naziva
specialist,

– dvajset delovnih dni za doktorat.
(2) Poleg odsotnosti iz prejšnjega odstavka pripada de-

lavcu odsotnost tudi na dan, ko opravlja izpit, zaključni izpit,
maturo, zagovor diplome, specializacije magisterija in dok-
torata.

(3) Do odsotnosti iz prejšnjih dveh odstavkov je dela-
vec upravičen samo ko prvič opravlja izpit.

(4) Obseg delovnega časa, namenjenega za izobraže-
vanje, se določi glede na dolžino in vrsto izobraževanja s
pogodbo med delavcem in delodajalcem.

(5) Delavec, ki se izobražuje v svojem interesu, ima
pravico do odsotnosti na dan izpita, ko prvič opravlja izpite.

Delodajalec lahko omogoči v takem primeru tudi plačano
odsotnost.

36. člen
Povračilo stroškov, povezanih z izobraževanjem

(1) Delavcu, ki se izobražuje v interesu delodajalca, in
delavcu, ki je na izobraževanje napoten, delodajalec krije
zlasti naslednje stroške, povezane z izobraževanjem:

– prevoz;
– kotizacija, šolnina;
– stroški prehrane;
– stroški bivanja.
(2) Delavcu povračilo teh stroškov ne pripada, če delo-

dajalec sam krije stroške, povezane z izobraževanjem.
(3) Delodajalec da lahko delavcu, ki se izobražuje v

svojem interesu, za pokrivanje stroškov izobraževanja tudi
kredit, ki ga prične vračati po uspešnem zaključku izobraže-
vanja. Podrobneje se kreditni odnos uredi s pogodbo med
delavcem in delodajalcem.

37. člen
Razporeditev in obveznosti

(1) Delodajalec mora delavce, ki se izobražujejo v inte-
resu delodajalca ali jih je napotil na izobraževanje, razpore-
diti v skladu s pridobljeno izobrazbo v času, določenem s
pogodbo.

(2) Če delodajalec ne izpolni obveznosti iz pogodbe o
izobraževanju, je delavec prost svojih obveznosti iz te po-
godbe. Če delavec ne izpolni svojih obveznosti iz pogodbe,
je dolžan delodajalcu povrniti vse stroške, povezane z izo-
braževanjem.

38. člen
Vajenci

(1) Vajencem, ki so sklenili učno pogodbo z delodajal-
cem, gredo najmanj pravice, določene z zakonom.

(2) Delodajalec je dolžan pooblaščenemu predstavni-
ku sindikata na podlagi vnaprejšnjega obvestila omogočiti
pregled sklenjenih učnih pogodb z vajenci ter izvajanje do-
ločb zakona o vajeniškem razmerju.

39. člen
Mentorji praktičnega pouka

Delodajalec, ki izvaja praktični pouk v dualnem sistemu
poklicnega izobraževanja, zagotavlja delavcu – mentorju
praktičnega pouka:

– dodatno strokovno in andragoško-pedagoško uspo-
sabljanje za opravljanje nalog mentorja;

– delno oprostitev delovnih obveznosti na delovnem
mestu tako, da skupaj z mentorstvom njegova polna delovna
obveznost ne bo presegala polnega delovnega časa.

40. člen
Učenci in študenti na praksi

Delodajalec zagotavlja učencem in študentom na prak-
si (obvezni, počitniški):

– plačilo za opravljeno delo v skladu z določili te kolek-
tivne pogodbe (57. člen);

– seznanitev z nevarnostmi, povezanimi z delom, in
ustrezna zaščitna sredstva;

– zavarovanje za primer poklicne bolezni in poškodbe
na delu;

– ustrezno mentorstvo in uvajanje v delo;
– prehrano med delom;
– povrnitev stroškov prevoza v skladu s to pogodbo, če

ni drugače urejeno.
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41. člen
Obveščanje delavcev

(1) Poslovodni organ oziroma delodajalec je dolžan na
zahtevo reprezentativnega sindikata kolektivno obveščati de-
lavce:

– letnih in večletnih planih delodajalca;
– v primeru poslabšanja poslovnih rezultatov, morebit-

nih motenj v poslovanju ali likvidnostnih težav;
– o doseženih letnih poslovnih rezultatih;
– o predlogih splošnih aktov in sklepov, s katerimi se v

skladu s kolektivno pogodbo na splošno urejajo določena
vprašanja s področja delovnih razmerij in plač;

– o spremembah normativov;
– o pomebnejših poslovnih in razvojnih odločitvah, ki

vplivajo na ekonomski in socialni položaj delavcev.
(2) Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno taj-

nost.
42. člen

Pogoji za delovanje sindikata
(1) S kolektivno pogodbo se ne posega v svobodno

ustanavljanje in delovanje sindikatov pri delodajalcih ter v
pravice sindikata, da v skladu s svojo vlogo in nalogami daje
pobude, predloge, stališča in zahteve pristojnim organom.

(2) Delodajalec je dolžan v skladu z zakonom zagotoviti
sindikatom sodelovanje v vseh postopkih odločanja o pravi-
cah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega
razmerja.

(3) Reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu se vro-
čajo gradiva za seje organov delodajalca, razen sej uprave
oziroma poslovodstva, kadar obravnavajo vprašanja iz prve-
ga odstavka 41. člena.

(4) Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri
delodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov k de-
lodajalcu na podlagi vnaprejšnjega obvestila;

– svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikal-
nega tiska.

43. člen
Materialni pogoji za sindikalno delo

(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu oziroma s
pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med
sindikati in delodajalcem se določijo materialni pogoji za
delo sindikata.

(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače
določeno, je za delo sindikatov zagotovljeno:

– ena plačana ura letno na vsakega člana sindikata pri
delodajalcu, vendar ne manj kot 30 ur letno, če je do 20
zaposlenih, in ne manj kot 60 ur, če je več kot 20 zaposle-
nih, ter pol ure za vsakega od preostalih zaposlenih delav-
cev, za opravljanje sindikalnih funkcij. V tako določeno števi-
lo ur se ne všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v orga-
nih sindikalnih central in v organih sindikatov dejavnosti na
višjih nivojih. O okvirnem režimu izrabe določenega števila
ur za delo sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in
poslovodni organ. Pri tem upoštevajo potrebe in interese
članov sindikatov in zahteve delovnega procesa;

– prostorski pogoji za delo sindikatov, njihovih organov
in sindikalnih zaupnikov;

– tehnična izvedba obračuna in plačevanje članarine
sindikatom za člane sindikata;

– plačani delovni dnevi letno za usposabljanje sindikal-
nih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more prese-
gati tretjine ur iz prve alinee.

(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu določi
sindikat v skladu s svojim statutom oziroma pravili ter pogod-
bo iz prvega odstavka tega člena.

(4) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se lahko
predvidi sklicevanje članskih sestankov med delovnim časom.

(5) Ne glede na zagotovljene materialne pogoje za delo
sindikata po tem členu se delodajalec in reprezentativni
sindikat pri delodajalcu lahko dogovorita, da za čas opravlja-
nja profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku
plača najmanj v višini, kot jo je prejemal pred začetkom
opravljanja te funkcije.

(6) Z dogovorom med Sindikati in poslovodnim orga-
nom se pri delodajalcu lahko odločijo za profesionalne sin-
dikalne zaupnike ne glede na število zaposlenih.

44. člen
Imuniteta sindikalnega zaupnika

(1) Član sindikata pridobi status pooblaščenega sindi-
kalnega zaupnika s pravicami in dolžnostmi po tej pogodbi z
dnem, ko je vodstvu in organu upravljanja delodajalca vro-
čen pisni sklep sindikatov pri delodajalcu o poimenski dolo-
čitvi sindikalnih zaupnikov s pripadajočim številom plačanih
ur za njihovo sindikalno delo iz prejšnjega člena.

(2) Sindikalni zaupnik zaradi sindikalne dejavnosti uživa
imuniteto.

(3) Sindikalnega zaupnika zaradi njegove sindikalne ak-
tivnosti, če ravna v skladu z veljavnimi zakoni, kolektivnimi
pogodbami in splošnimi akti, ni mogoče brez soglasja sindi-
kata prerazporediti na drugo delovno mesto ali k drugemu
delodajalcu oziroma uvrstiti med presežke.

(4) Sindikalnemu zaupniku pod pogoji iz drugega od-
stavka ni mogoče znižati plače brez soglasja sindikata ali
začeti zoper njega disciplinski ali odškodninski postopek ali
ga kako drugače postavljati v manj ugoden oziroma podre-
jen položaj.

(5) Rok, v katerem je sindikat dolžan dati soglasje, je 8
dni. Če se v tem roku ne opredeli, velja, da je dal soglasje.

(6) Če sindikat ni dal soglasja, lahko delodajalec sproži
postopek pomirjanja. Dokazno breme je na delodajalcu.

(7) Pomirjanje lahko sproži sindikat tudi v primeru, če
meni, da je sindikalni zaupnik šikaniran zaradi sindikalne
dejavnosti.

(8) Glede pomirjanja se smiselno uporabljajo določbe
22. člena te kolektivne pogodbe o pomirjanju v postopku
ugotavljanja presežnih delavcev pri delodajalcu.

(9) Imuniteta sindikalnega zaupnika iz tega člena traja
še 12 mesecev po prenehanju funkcije sindikalnega zaup-
nika.

(10) Za sindikalne zaupnike po tem členu se štejejo
tudi funkcionarji sindikatov - sindikalnih central (predsedniki
območnih in republiških odborov sindikatov, predsedniki
območnih sindikatov), ki so zaposleni pri delodajalcu, svojo
funkcijo pa opravljajo neprofesionalno. Predsednikom sindi-
katov pri delodajalcu je v vsakem primeru priznan status
pooblaščenega sindikalnega zaupnika.

III. DOLOČBE O PLAČAH IN OSEBNIH PREJEMKIH

45. člen
Splošne določbe o plačah in drugih osebnih prejemkih

(1) Določila in zneski iz KPGD in njene tarifne priloge
so obvezni enotni minimalni standardi v kolektivnih pogod-
bah pri delodajalcih, če te kolektivne pogodbe teh standar-
dov ne urejajo.

(2) Vsi zneski v tej kolektivni pogodbi, ki se nanašajo
na plače in nadomestila, so v bruto zneskih. Osebni prejem-
ki in povračila stroškov v zvezi z delom so v zneskih, od
katerih se plača davek od osebnih prejemkov, če je predpi-
san.
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(3) Pri uveljavljanju pravice na podlagi delovne dobe pri
zadnjem delodajalcu se za delovno dobo pri zadnjem delo-
dajalcu šteje tudi delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni
predniki zadnjega delodajalca in pri delodajalcih, ki so kapi-
talsko povezani z večinskim deležem.

(4) Plače se skupaj z nadomestili izplačujejo najmanj
enkrat mesečno in sicer najkasneje do 18. dne v mesecu za
pretekli mesec.

(5) Plače se izplačujejo v gotovini ali se nakazujejo na
tekoči račun oziroma hranilno knjižico.

(6) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od
polnega, pripadajo povračila stroškov in regres za letni do-
pust v celoti, drugi osebni prejemki v zvezi z delom pa v
sorazmerju s časom, prebitim na delu.

(7) Če delavec dela pri več delodajalcih, uveljavlja na-
vedene pravice pri posameznem delodajalcu v skladu z do-
govorom med delodajalci.

(8) Delodajalec je dolžan pri spremembi metode za
vrednotenje delovnih mest pisno seznaniti sindikate pri delo-
dajalcu in obravnavati njihovo mnenje.

46. člen
Plače

(1) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki (49.
in 50. člen), del plače na podlagi doseganja delovne uspe-
šnosti (48. člen) ter del plače iz naslova uspešnosti poslova-
nja (52. člen).

(2) V pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec dolo-
čita znesek osnovne plače delavca v tolarjih in dodatno v
obliki, ki omogoča preračun v vsakokratno tolarsko vred-
nost.

(3) Osnovna plača delavca za poln delovni čas, vnaprej
določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s
katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega
razmerja oziroma pred razporeditvijo, ne more biti nižja od
izhodiščne plače, določene v tarifni prilogi te pogodbe.

(4) Za vnaprej določene (predvidene 100%) delovne
rezultate se štejejo delovni rezultati, merjeni po vnaprej do-
ločenih kriterijih, individualno ali skupinsko. Norma ali drugo
podobno merilo za merjenje delovnih rezultatov je ustrezna,
če jo dosega vsaj 90% delavcev, ki delajo po teh kriterijih.

(5) Če delavec ne doseže vnaprej določenih delovnih
rezultatov iz razlogov, ki niso na strani delavca, je upravičen
do 100% osnovne plače.

(6) Za normalne delovne pogoje se štejejo pogoji, v
katerih se delo pretežno opravlja. Ti pogoji so sestavina
zahtevnosti delovnega mesta in so vključeni v osnovno plačo.

(7) Izhodiščna plača za določen tarifni razred, kot je
opredeljena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe, je najniž-
ja osnovna plača, ki jo ima delavec pravico prejeti za delo v
polnem delovnem času in vnaprej določene delovne rezulta-
te ter normalne delovne pogoje.

(8) Delavec, ki je začasno in sporazumno med deloda-
jalcema razporejen na delovno mesto k drugemu delodajal-
cu za čas do 6 mesecev, ne more prejemati nižje osnovne
plače, kot jo je prejemal pred prerazporeditvijo.

47. člen
Tarifna priloga

Tarifna priloga kolektivne pogodbe določa zneske iz-
hodiščnih plač, eskalacijsko lestvico, zneske povračil mate-
rialnih stroškov in znesek regresa za letni dopust.

48. člen
Plače na podlagi delovne uspešnosti

(1) Osnove za določanje delovne uspešnosti so količi-
na, kakovost, gospodarnost dela in ustvarjalnost. Delovna

uspešnost se meri oziroma ocenjuje za posameznika ali
skupinsko, po vnaprej določenih merilih, ki so delavcem
znana pred začetkom opravljanja dela.

(2) Pri določanju meril se mora upoštevati načelo, da
delavec z ustrezno delovno usposobljenostjo in normalnim
delovnim naprezanjem dosega osnovno plačo, določeno s
pogodbo o zaposlitvi.

49. člen
Dodatki za posebne obremenitve

(1) Delavcem pripadajo dodatki za posebne obremeni-
tve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in
delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden.

(2) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec
delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

(3) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača de-
lavca za polni delovni čas, oziroma ustrezna urna postavka.

(4) Dodatki iz prvega odstavka tega člena se ne izkazu-
jejo kot poseben dodatek v primerih, ko so pogoji dela, v
katerih se delo opravlja, že upoštevani v vrednotenju in zajeti
v plači tipičnega dela.

(5) Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj
ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem
odstotku od osnove:

– izmensko delo 10%
– delo v deljenem delovnem času, za

vsakokratno prekinitev dela za uro in več 15%
– dežurstvo 20%
– nočno delo 30%
– delo preko polnega delovnega časa 30%
– delo v nedeljo 50%
– delo na dela proste dneve po zakonu 50%
(6) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na

dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.
(7) Za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu na-

domestilo v višini najmanj 10% od osnove.
(8) Dodatki zaradi naporov in težkih pogojev dela, ki se

pojavljajo le občasno in trajajo krajši čas ter so težko določ-
ljiva z zahtevnostjo opravil, se obračunavajo samo za čas
trajanja.
Zap. št % 0pis

1 12 delavci, ki delajo v vodi, če je globja
od 0,40 m in delavci, ki delajo na vodi

2 16 delavci pri montaži montažnih elementov,
težjih od 20 ton

3 16 varilci, ki delajo v navezah ali v ležečem
položaju

4 16 delavci pri drobilcih in sekalcih za čas
obratovanja drobilcev in sekalcev
(močan ropot in prašenje)

5 18 delavci za čas dela na višini nad 30 m
6 16 delavci, ki delajo z rušilnimi, vrtalnimi

in pnevmatičnimi kladivi, katera
povzročajo močne vibracije

7 18 delavci, pri delih v vodnjakih v globini nad
5 m

8 16 delavci, ki delajo v rovih, predorih,
rudnikih

9 16 delavci pri rekonstrukcijskih delih
v objektih in napravah, kjer so večji viri
toplote in temperatura presega 28 °C
in če je v prostorih velika vibracija prahu

10 20 delavci, ki delajo v kesonih
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Zap. št % 0pis

11 14 delavci, ki delajo v posebno težkih
pogojih, npr. delo v posebno težkih
vremenskih pogojih, pri delih nastajajo
kemične in biološke škodljivosti, pri delih
katerih je teba stalno uporabljati zaščito
dihal, pri adaptacijah visokih industrijskih
dimnikov, pri posebno nevarnih delih,
ki jih ni mogoče predvideti

12 14 delavci, ki delajo v navezi na delovnem
mestu višine 10 ali več metrov nad
terenom ali delovnim podom

13 14 delavci, ki delajo na visokih, vitkih
konstrukcijah, visokih stebrih mostov,
silosih, dimnikih ali podobno pri višini
nad 20 metrov

14 20 potapljači
15 16 delavci, ki delajo z močno vročim

asfaltom
16 16 delavci, ki delajo z zabijalnimi napravami
17 18 delavci, ki delajo v industrijski umetni

klimi in s povečanim hrupom
18 7 delavci, ki delajo v okolju s škodljivimi

vplivi

Dodatki po tem odstavku ne morejo presegati 25%
osnovne plače delavca.

50. člen
Dodatek za delovno dobo

(1) Delavcu pripada dodatek za delovno dobo najmanj
v višini 0,5% od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto
delovne dobe.

(2) Pri uveljavljanju pravice iz prejšnjega odstavka se v
delovno dobo vštevajo izpolnjena leta delovne dobe, ki jih je
delavec prebil na delu v delovnem razmerju doma oziroma v
tujini in pri opravljanju samostojne dejavnosti, ki so ustrezno
potrjena z vpisom v delovno knjižico. Dokupljena, benefici-
rana in posebne zavarovalne dobe ne štejejo kot dobe pri
uveljavljanju dodatka za delovno dobo.

51. člen
Nadomestila plače

(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotno-
sti z dela v naslednjih primerih:

– bolezni;
– poklicne bolezni in nesreče pri delu;
– letnega dopusta in odsotnosti z dela z nadomestilom

plače;
– na državne praznike in dela proste dneve po zakonu;
– odsotnosti z dela, če je delavec napoten na izobraže-

vanje oziroma, če se izobražuje v interesu delodajalca;
– v drugih primerih, določenih z zakonom, kolektivno

pogodbo ali aktom podjetja.
(2) V vseh navedenih primerih, razen v primeru prve

alinee, pripada delavcu nadomestilo v višini 100% osnove.
V primeru iz prve alinee pripada delavcu nadomestilo v višini
najmanj 80% osnove za dneve odsotnosti z dela.

(3) Delodajalec lahko zadrži izplačilo nadomestila de-
lavcu:

– če opravlja v času bolniške pridobitno delo;

– če v 2 dneh po začetku odsotnosti neupravičeno ne
obvesti delodajalca, da je zbolel;

– če se brez opravičenega vzroka ne odzove vabilu na
zdravniški pregled ali zdravniško komisijo;

– če pooblaščeni zdravnik, komisija ali nadzorni organ
ugotovi, da se ne ravna po navodilu zdravnika.

Nadomestilo ne more presegati višine plače, ki bi jo
delavec prejel, če bi delal.

Delodajalec ima pravico določiti način spremljanja in
kontrole bolniške odsotnosti delavcev.

(4) Osnova za izračun nadomestila je plača delavca v
preteklem mesecu za poln delovni čas, valorizirana z rastjo
osnovnih plač za tekoči mesec pri delodajalcu. V osnovo za
izračun nadomestila se ne všteva del plače iz nadur in del
plače na podlagi uspešnosti poslovanja.

(5) Delavec, ki se je kot presežni delavec dolžan prek-
valificirati ali dokvalificirati, ima za ta čas pravico do nadome-
stila plače v višini osnovne plače, povečane za dodatek za
delovno dobo.

(6) Zaradi neugodnih vremenskih razmer in zaradi obrat-
nih razlogov (pomanjkanje materiala, električne energije,
okvare strojev), kadar delavec čaka na delovnem mestu, mu
pripada nadomestilo v višini 80% osnove.

(7) Delavcu za čas čakanja na delo doma pripada na-
domestilo plače v višini 70% osnovne plače, povečane za
dodatek za delovno dobo.

(8) Delavcem, katerim ni mogoče trajno zagotoviti dela
pri delodajalcu, pripada v času 6-mesečnega odpovednega
roka nadomestilo plače v višini 70% osnovne plače tekoče-
ga meseca, povečane za dodatek za delovno dobo.

(9) Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila
v višini 70% osnovne plače povečane za dodatek za delovno
dobo za največ 5 delovnih dni, v primeru kršenja imunitete
sindikalnih zaupnikov pa 2 delovna dneva, pod naslednjimi
pogoji, ki se upoštevajo skupaj:

– da stavkajo zaradi kršitev kolektivne pogodbe glede
plač, regresa ali imunitete sindikalnih zaupnikov in so bile
prej izčrpane vse pogajalske možnosti;

– da je stavka organizirana v skladu z zakonom in po
stavkovnih pravilih.

Nadomestilo plače se izplača v breme delodajalca.

52. člen
Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja

(1) Kriterije za določitev dela plače na podlagi uspe-
šnosti poslovanja določita delodajalec in reprezentativni sin-
dikat pri delodajalcu ob sprejemu poslovnega načrta. Ob
sprejemu odločitve o višini sredstev za izplačilo plače na tej
podlagi se delodajalec in reprezentativni sindikat pri deloda-
jalcu dogovorita tudi o tem, ali se ta del plače izplača v
denarju, delnicah, in o odložitvi njenega izplačila.

(2) Delavcu, ki ni delal vse leto, pripada del plače iz
prejšnjega odstavka sorazmerno obračunanim plačam za
efektivni delovni čas.

53. člen
Obračun plače

(1) Vsakemu delavcu mora biti pri izplačilu plače vro-
čen pisni obračun, ki vsebuje naslednje podatke:

– osnovno plačo delavca;
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– dodatke po posameznih vrstah, ki izhajajo iz kolektiv-
ne pogodbe oziroma pogodbe o zaposlitvi;

– plačo iz naslova uspešnosti (stimulativni del);
– nadomestila plače po posameznih vrstah;
– bruto plačo;
– zneske prispevkov za socialno varnost;
– neto plačo;
– davek od osebnih prejemkov;
– neto izplačilo plače;
(2) Ob mesečnem obračunu plače delodajalec lahko

na istem obračunskem listu obračuna tudi druge osebne
prejemke, odtegljaje od plače in povračila stroškov v zvezi z
delom.

(3) Delodajalec v navzočnosti delavca opravi pregled
pisnega obračuna plač in nadomestil ter obrazloži vse oko-
liščine v zvezi z izračunom, če to zahteva delavec ali sindi-
kalni zaupnik na njegov predlog.

54. člen
Drugi osebni prejemki

1. Regres za letni dopust
(1) Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat letno

in se izplača do konca julija tekočega leta oziroma v nelikvid-
nih organizacijah najkasneje do konca novembra tekočega
leta. Regres se lahko izplača v dveh delih. Višina regresa se
določi v tarifni prilogi te pogodbe.

(2) Pravica do izplačila regresa za letni dopust je veza-
na na pravico do izrabe letnega dopusta.

(3) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od
polovice polnega delovnega časa, pripada regres za letni
dopust sorazmerno času, prebitem na delu.

2. Jubilejne nagrade
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v

višini ene izhodiščne plače I. tarifnega razreda;
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v

višini ene in pol izhodiščne plače I. tarifnega razreda;
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v

višini dveh izhodiščnih plač I. tarifnega razreda.
(2) Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilej-

ne nagrade.
(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca

po dopolnitvi pogojev iz te točke.
3. Odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini

dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za
pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih meseč-
nih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca
ugodneje.

(2) Odpravnina ob upokojitvi mora biti izplačana najka-
sneje ob izplačilu zadnje plače.

(3) Delavec ni upravičen do odpravnine, če je delodaja-
lec ali drug organ na podlagi zakona zanj financiral dokup
delovne dobe. Delavec je upravičen do izplačila razlike, če je
znesek za dokup delovne dobe nižji od zneska odpravnine.

4. Solidarnostne pomoči
(1) V primeru smrti delavca ali njegovega ožjega družin-

skega člana, ki ga je delavec vzdrževal, njegovim družinskim
članom oziroma delavcu pripada solidarnostna pomoč. V
primeru smrti delavca pripada njegovim družinskim članom

80% povprečne plače v RS za pretekle tri mesece, 50%
enakega povprečja, pa v primeru:

– smrti ožjega družinskega člana;
– daljše bolezni v času 6 mesecev in več nepretrgane-

ga bolovanja;
– elementarne nesreče ali požara po ugotovitvi nastale

škode.
(2) Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in

izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je delavec po zakonu
dolžan preživljati.

(3) Solidarnostne pomoči v ostalih primerih lahko pred-
lagajo sindikati po v naprej določenih merilih.

5. Odpravnina v primeru trajnega prenehanja delavcev
(1) Odpravnina v primeru trajnega prenehanja potreb

po delu delavca pripada delavcu v skladu z zakonom v višini
50% njegove povprečne plače v zadnjih 3 mesecih za vsako
leto delovne dobe pri delodajalcu, pod pogojem, da je bil pri
njem v delovnem razmerju najmanj 2 leti.

(2) Delodajalec ni dolžan izplačati odpravnine delavcu,
kateremu je v okviru programa razreševanja presežkov de-
lavcev zagotovil ustrezno zaposlitev za nedoločen čas pri
drugem delodajalcu ali mu zagotovil dokup delovne dobe.

55. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom

1. Prehrana med delom
(1) Delavcem se zagotovi povračilo stroškov za prehra-

no med delom za dneve prisotnosti na delu. Do povračila
stroškov prehrane med delom so upravičeni tudi delavci, ki
delajo najmanj s polovičnim delovnim časom, učenci, vajen-
ci in študentje na praksi.

(2) Znesek povračila stroškov prehrane med delom se
določi na dan in usklajuje z rastjo cen prehrambenih artiklov.

2. Prevoz na delo in z dela
Delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo

in z dela v višini najmanj 60% vrednosti javnega prevoza za
razdaljo med bivališčem in delovnim mestom oziroma v višini
15% cene litra super bencina po kilometru razdalje med
bivališčem in delovnim mestom, če ni zagotovljen javni
prevoz.

3. Službena potovanja
(1) Za povračilo stroškov, ki so jih imeli delavci pri

opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju,
se šteje dnevnica (povračilo stroškov za prehrano), povrači-
lo stroškov za prenočišče in povračilo stroškov za prevoz.
Delavcu se lahko povrnejo tudi ostali dejanski stroški, ki jih
je imel v zvezi z opravljanjem dela na službeni poti.

(2) Do povračila stroškov na službenem potovanju so
upravičeni delavci, ki so napoteni na službeno potovanje, in
sicer pod enakimi pogoji in v višini, ki je določena v tarifni
prilogi.

(3) Delavcu se na službenem potovanju v tujino povrne-
jo dejanski stroški v skladu s predpisi, ki veljajo za državne
organe.

4. Terenski dodatek
(1) Delavci so upravičeni do terenskega dodatka, če

delajo na terenu izven sedeža podjetja oziroma delodajalca
ali poslovne enote oziroma izven kraja stalnega ali začasne-
ga prebivališča ter, če sta na terenu organizirana prehrana in
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prenočišče vendar le, če vsakodnevno vračanje v kraj stal-
nega prebivališča ni smotrno.

(2) Če prehrano in prenočišče organizira delodajalec,
se stroški, ki jih ima delodajalec s prehrano in prenočiščem
delavcev na terenu izkazujejo kot stroški prehrane na delu in
kot stroški terenskega dodatka, delavci pa terenskega do-
datka ne prejemajo v gotovini ali plačilni kuverti.

(3) V primeru, da mora delavec plačevati le enega od
navedenih stroškov, mu terenski dodatek pripada le v višini
tega stroška.

(4) Terenski dodatek, povračilo stroškov na službeni
poti in dodatek za ločeno življenje se med seboj izključujejo.

(5) Višina terenskega dodatka, kot tudi ostalih povračil
v zvezi z delom je določena v višini povračil stroškov v zvezi z
delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne
osnove priznajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93 in
7/95).

5. Nadomestilo za ločeno življenje
Delavcu pripada nadomestilo za ločeno življenje, če ga

delodajalec razporedi na delo v drug kraj, delavec pa dela in
ima stalno bivališče in družino v kraju sedeža delodajalca ali
poslovne enote. Višina nadomestila za ločeno življenje se
določi na podlagi dejanskih stroškov nastanitve in prehrane,
vendar največ do višine, kot to določa uredba o določitvi
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov v zvezi
z delom (Uradni list RS, št. 72/93 in 7/95).

56. člen
Inovacije

Delavcu pripada za inovacijo najmanj 5% letne čiste
gospodarske koristi. Nadomestilo za inovacijo se določi s
pogodbo med inovatorjem in delodajalcem.

57. člen
Prejemki pripravnikov

Delavcu-pripravniku pripada plača v višini 70% izho-
diščne plače, določene za ustrezni tarifni oziroma plačilni
razred, ter povračila stroškov v zvezi z delom in drugi osebni
prejemki.

58. člen
Prejemki učencev, vajencev in študentov na praksi

(1) Učencem na praksi se za polni delovni čas obvezne
prakse izplača plačilo najmanj v višini 15%, študentom pa
najmanj 25% povprečne plače v Republiki Sloveniji za prete-
kli mesec.

(2) Učenci, vajenci in študenti na praksi imajo pravico
do vseh dodatkov za opravljeno delo.

(3) Učenci, vajenci in študentje imajo pravico do plačila
tudi, če prejemajo štipendijo.

(4) Vajencem pripadajo izplačila skladno z zakonom in
učno pogodbo.

59. člen
Prejemki mentorjev

(1) Delavcu-mentorju pripravnika, mentorju praktične-
ga pouka in mentorju usposabljanja brezposelnih oseb pri
delodajalcu pripada dodatek za mentorstvo. Višino in pogo-
je izplačila določi delodajalec.

60. člen
Plače sindikalnih zaupnikov

Za čas opravljanja profesionalne funkcije pripada sindi-
kalnemu zaupniku plača v višini dogovorjeni med delodajal-
cem in sindikatom. Sindikalni zaupnik ima pravico do ude-
ležbe na dobičku v skladu s to pogodbo.

IV. POGOJI ZA DELA V TUJINI

61. člen
Napotitev delavca v tujino

(1) Na izvajanje del v tujino napoti delodajalec delavca
glede na določila sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Napotitev
mora biti v skladu z ustreznimi predpisi za izvajanje investicij-
skih del v tujini.

(2) Delavec sme biti napoten na delo v tujino praviloma
največ za čas dokončanja projekta oziroma za dokončanje
dela, ki ga razporejeni delavec opravlja.

(3) Delodajalec, ki napoti delavca na začasno delo v
tujino, v svojih aktih določi konkretne obveznosti delodajal-
ca do delavca, ki je napoten v tujino, in pogoje za normalno
opravljanje dela ter dolžnosti delavca iz tega razmerja do
delodajalca.

(4) Za stroške potovanj delavcev, ki potujejo v tujino,
se uporabljajo določila, ki veljajo za državne organe.

62. člen
Delovni čas

(1) Delovni čas delavca napotenega v tujino se prilago-
di delovnemu času in pogojem dela države, v kateri se delo
izvaja.

(2) Delo v tujini se opravlja praviloma v deljenem in
prerazporejenem delovnem času.

(3) Kriteriji za določitev trajanja delovne obveznosti se
opredelijo za vsako državo oziroma gradbišče v posebnem
aktu, ki ga pred pričetkom del določi ustrezni organ deloda-
jalca.

(4) V primeru, da delavec v tujini opravi večji fond ur kot
znaša zakonska obveznost v Republiki Sloveniji, lahko po-
slovodni organ določi, da delavec po vrnitvi v domovino
presežek ur izkoristi kot odsotnost z dela brez pravice do
plačila, delodajalec pa za ta čas plača prispevke.

63. člen
Plače delavcev v tujini

(1) Plača delavca, ki je začasno napoten na izvajanje
del v tujino, se določa po istih osnovah in merilih kot za
delavce, ki izvajajo dela v domovini.

(2) Višina plače na podlagi tarifnih in plačilnih razredov,
delovne uspešnosti, dodatkov in nadomestil je za istovrstna
delovna mesta v tujini in domovini enaka. Zaradi posebnih
pogojev dela v tujini, to je:

– daljše odsotnosti in velike oddaljenosti od doma in
družine;

– klimatskih razmer, ki negativno vplivajo na življenjske
in delovne pogoje;

– posebnostmi etnološkega okolja;
– drugih okoliščin dela v tujini;
se osnovna plača poveča tako, da se pomnoži z ustrez-

nim faktorjem, ki v celoti vrednoti specifične pogoje dela v
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določeni državi ali področju oziroma različne delovne pogo-
je na posameznih gradbiščih znotraj ene države ali področja.

64. člen
Faktor za določene posebne pogoje

(1) Faktor za določene posebne pogoje, s katerimi se
poveča plača, znaša za države v Evropi najmanj 1,5; za
države izven Evrope pa najmanj 2,0.

(2) V posameznih državah je pri določanju faktorja po-
trebno upoštevati tudi minimalne zakonske pogoje, pod ka-
terimi lahko v teh državah delajo tuji delavci.

65. člen
Plača v tuji valuti

(1) Plača se lahko izplačuje tudi v tuji valuti. Razmerje
med izplačilom v tuji valuti in tolarskim izplačilom določi
poslovodni organ.

(2) Osnova za obračun in plačilo prispevkov iz plače v
tujini je plača, ki bi jo delavec dosegel v tekočem letu za
istovrstna dela v domovini, to je zmanjšana za faktor poseb-
nih pogojev v posamezni državi.

66. člen
Nadomestilo plače

(1) Za čas bolezni in zdravljenja v tujini pripada delavcu
nadomestilo v višini 80% povprečne plače dosežene za
polni delovni čas v preteklem mesecu, v katerem je upravi-
čen do nadomestila plače. Za čas nezmožnosti za delo
pripada delavcu, ki dela na gradbišču v tujini, nadomestilo
plače na podlagi zdravniškega potrdila o začasni nezmožno-
sti za delo.

(2) Nadomestilo plače za čas bolezni in zdravljenja v
tujini praviloma pripada delavcu največ do 10 dni. Če je po
mnenju zdravnika za okrevanje delavca potrebno daljše
zdravljenje, ga lahko vodja gradbišča v soglasju z zdravni-
kom čimprej napoti na zdravljenje v domovino. Pri odločitvi o
napotitvi domov, mora vodja gradbišča upoštevati predvsem
primerjavo stroškov nadomestila osebnega dohodka delav-
ca za čas bolezni in stroškov zdravljenja v tujini, ter stroške
napotitve.

Za čas odsotnosti z dela, ko je delavec zaradi bolezni v
domovini, je upravičen do nadomestila plače v višini, ki velja
v domovini.

67. člen
Premestitev delavca

(1) V primeru zastoja zaradi pomanjkanja materiala, in-
vesticijsko tehnične dokumentacije ali neplačevanja investi-
torja, zaradi višje sile (npr. nesreča, vojna, stavka tujega
pogodbenega partnerja, vreme ipd.), se lahko delavca zača-
sno premesti na ustrezno delo na drugo gradbišče, kjer delo
nemoteno poteka.

(2) Če premestitev delavcev ni mogoča, se s sklepom
vodstva garadbišča v tujini v zgoraj navedenih primerih uve-
de kompenzacija izrabe prostih delovnih ur ali začasno pre-
razporedi delovni čas.

(3) Kolikor se predvideva, da bo zastoj trajal dalj kot 6
dni in delavca ne bo mogoče zaposliti na drugem gradbišču
v isti državi, se lahko na predlog vodstva gradbišča delavca
odredi na čakanje ali se ga takoj napoti na delo v domovino.

68. člen
Dodatki

Terenski dodatek, dnevnice, potni stroški in ostali do-
datki se urejajo z ustrezno zakonodajo, posebnosti s tega
naslova pa s splošnimi akti delodajalca, oziroma smiselno z
določili te pogodbe.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK TER NAČIN
REŠEVANJA SPOROV

69. člen
Pozitivna izvedbena dolžnost

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi,
ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te
kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

70. člen
Negativna izvedbena dolžnost

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasproto-
valo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

71. člen
Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga
spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.

(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma do-
polnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki predlog
sprememb in dopolnitev z obrazložitvijo razlogov in ciljev, s
priporočenim pismom.

(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v
tridesetih dneh.

(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spre-
membo ali dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do
predloga ne opredeli v tridesetih dneh, lahko stranka –
predlagateljica začne postopek pomirjanja.

72. člen
Sklenitev nove kolektivne pogodbe

(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se
začne na obrazloženo pobudo katerekoli od strank vsaj tri
mesece pred prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe,
če je le-ta odpovedana.

(2) Na podlagi pisne pobude za sklenitev nove kolektiv-
ne pogodbe se je druga stranka v 30 dneh dolžna opredeliti
do te pobude.

(3) V primeru, da druga stranka ne sprejme pobude za
sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma se do nje v 30
dneh ne opredeli, se s tem postopek za sklenitev nove
kolektivne pogodbe ustavi.

(4) Pogajanja se lahko začnejo, ko ena od strank pred-
loži predlog nove kolektivne pogodbe.

73. člen
Reševanje kolektivnih sporov

(1) Spore med strankama kolektivne pogodbe, ki jih ni
bilo mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, rešujeta komi-
sija za pomirjanje in arbitraža.

(2) Velja, da gre za spor med strankama, če se ne
sporazumeta o spremembi oziroma dopolnitvi kolektivne po-
godbe oziroma o drugih ukrepih za reševanje sporov.
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74. člen
Postopek pomirjanja

(1) Postopek pomirjanja se začne s predlogom, najka-
sneje v roku 30 dni od nastanka spora, odkar je stranka zanj
izvedela.

(2) Predlagatelj pomirjanja v predlogu navede vsebino
spornega razmerja in imenuje dva člana v komisijo za pomir-
janje.

(3) Druga stranka odgovori na predlog in imenuje dva
člana v komisijo za pomirjanje v nadaljnjih 30 dneh.

(4) Člani komisije sporazumno imenujejo predsednika
komisije kot petega člana iz vrst uglednih znanstvenih, stro-
kovnih oziroma javnih delavcev.

(5) V primeru, da druga stranka ne odgovori na pred-
log, ne imenuje članov v komisijo za pomirjanje, če člani
komisije ne imenujejo predsednika komisije za pomirjanje ali
v primeru, da stranki kolektivne pogodbe ne sprejmeta pred-
loga za rešitev spora komisije za pomirjanje, se postopek
ustavi.

75. člen
Pisni sporazum

Sporazum, ki je dosežen v postopku pomirjanja, mora
biti v pisni obliki.

76. člen
Arbitražni postopek

(1) V primeru ustavitve postopka pomirjanja lahko kate-
rakoli stranka sproži postopek pred arbitražo, v roku 30 dni
od dneva ustavitve postopka pomirjanja.

(2) Arbitraža odloča v sestavi 3-članskega senata. Po
enega člana ter njegovega namestnika določita pogodbeni
stranki. Pogodbeni stranki sporazumno določita predsedni-
ka in njegovega namestnika iz vrst priznanih strokovnjakov s
področja delovnega prava.

(3) Glede rokov se v postopku pred arbitražo smiselno
uporabljajo določbe o rokih, ki veljajo za postopek pomir-
janja.

77. člen
Objava

Sporazum strank v postopku pomirjanja in odločitev
arbitraže se sporoči organu, pristojnemu za registracijo ko-
lektivnih pogodb, in objavi.

78. člen
Komisija za razlago kolektivne pogodbe

(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tričlansko ko-
misijo za razlago kolektivne pogodbe, v katerega imenuje
vsaka po enega člana, tretjega člana, ki je tudi njen pred-
sednik, pa imenujeta sporazumno.

(2) Komisija za razlago sprejema razlage in priporočila.
Razlage stranki kolektivne pogodbe objavita na enak način,
kot je bila objavljena kolektivna pogodba.

(3) Razlage komisije pomenijo obvezen način uporabe
določb kolektivne pogodbe za delodajalca in delojemalca
ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah delav-
cev in obveznostih delodajalcev, ki izvirajo iz te pogodbe.

(4) Priporočilo je strokovni predlog strankama kolektiv-
ne pogodbe za ureditev določenega vprašanja.

(5) V primerih, ko so določbe posameznih členov KPGD
dobesedno povzete po SKPgd, take določbe razlaga samo

Komisija za razlago SKPgd, in pomenijo obvezen način upo-
rabe takih določb tudi v KPGD.

79. člen
Odpoved kolektivne pogodbe

(1) Kolektivna pogodba se lahko odpove tri mesece
pred potekom njene veljavnosti s priporočenim pismom.
Odpoved te pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(2) Če kolektivna pogodba v tem roku ni odpovedana,
se podaljša vsako leto še za eno leto.

(3) Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se
do sklenitve nove, vendar najdalj 6 mesecev, uporabljajo
določbe normativnega dela te pogodbe.

(4) Po odpovedi kolektivne pogodbe lahko vsaka stran
predlaga sklenitev nove kolektivne pogodbe.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

80. člen
Dodatek za delovno dobo

(1) Dodatek za delovno dobo iz 50. člena te kolektivne
pogodbe se ukine 31. 12. 1999.

(2) Podpisniki KPGD se obvezujemo, da bomo upošte-
vali vse dogovore, ki bodo doseženi za nov model dodatka
za delovno dobo v SKPgd.

(3) Če v prehodnem obdobju ne bo uveljavljena uredi-
tev dodatka za delovno dobo pri delodajalcu enotno za vse
zaposlene v Sloveniji, določba tega člena ne stopi v veljavo.

81. člen
Veljavnost določil SKPgd

Za vsa določila, ki niso navedena v tej pogodbi, se
uporabljajo določila SKPgd (Uradni list RS, št. 40/97).

82. člen
Začetek uporabe

Ta kolektivna pogodba se uporablja od 1. 1. 1998
dalje.

Ljubljana, 22. decembra 1997.

Združenje delodajalcev Zveza svobodnih
– Sekcija za gradbeništvo sindikatov Slovenije

in IGM Sindikat delavcev gradbenih
Bojan Kavčič l. r. dejavnosti Slovenije

Predsednik Mijodrag Popović l. r.
Predsednik

Gospodarska zbornica
Slovenije

Združenje za gradbeništvo
in IGM

Bogdan Korošec l. r.
Predsednik UO

Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji
kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih
pogodb z datumom 12. 1. 1998 pod zap. št. 53/1 in št.
spisa 121-03-0054/94-007.
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Tarifna priloga k KPGD

1. Razvrstitev delovnih mest

Delovna mesta se razvrstijo v tarifne in plačilne raz-
rede:
Tar. Plačilni
razr. razred                                   Opis

1 1 Nekval. dela, ki jih opravljajo tudi delavci začet-
niki brez kakršnega priučevanja, običajno tudi
brez končane osnovne šole; tudi delavci s priu-
čitvijo v kratkih seminarjih, kot so: gradbeni de-
lavec, figurant, čistilec.
Gre za enostavna dela ali kot pomoč pri manj
zahtevnih delih. Delo je lahko individualno ali v
skupinah.

2 1 Dela, ki jih opravljajo delavci usposobljeni za
opravila določenega  poklica v 2–3 mes. teča-
jih oziroma s tečaji pridobljeno usposobljenost-
jo za opravljanje določenih  opravil; tudi delavci
ki so končali šolanje po nezahtevnih programih
in so pridobili nižjo strokovno izobrazbo, kot
so: zidar za preprosta zidarska dela, izdelova-
lec gradbenih elementov, krivilec armatur za
enostavna dela, ključavničar kot pomoč pri klju-
čavničarskih delih, upravljalec ročnih in eno-
stavnih strojev, tesar za preprosta tesarska de-
la, delavec pri montažnih delih, vodogradbeni
delavec, delavec pri montažnih delih, varilec,
tehnični  risar, delavec (kopiranje načrtov), la-
borant čuvaj, evidentičar, perica, kurir, telefo-
nist, čistilec.
Gre za manj zahtevna dela individualno ali v
skupini. Delo je lahko individualno ali v skupi-
nah.

3 1 Priučena dela, ki jih opravljajo delavci po 2 let-
nih programih; tudi delavci, ki imajo javno priz-
nano stopnjo za kvalificirana oziroma nižja stro-
kovna dela po prejšnjih predpisih, kot so:
tesar opažev, zidar za zidanje in ometavanje,
krivilec armature, betoner, komunalni delavec,
polagalec asfalta, izdelovalec gradbenih ele-
mentov, polagalec keramičnih oblog, upravlja-
lec stroja, ključavničar, skladiščnik, peskar, de-
korater, pleskar, antikorozist.
Gre za srednje zahtevna dela, individualno ali v
skupini. Lahko gre za pomoč pri zahtevnih in
bolj zahtevnih delih.

4 1 Kvalificirana dela, za katera se zahteva triletno
šolanje po sedanjih in prejšnjih predpisih kot
so: zidar, tesar, polagalec zahtevnejših podov,
administrator, železokrivec, cementninar, grad-
binec za progovna dela, komunalec, vodograd-
benik, monter gradbenih konstrukcij, rezkar,
strugar, slikopleskar, elektomonter, statistik,
knjigovodja, strojnik gradbene mehanizacije,
šofer težkih tovornih vozil, pečar, izolater, inšta-
later, strojnik instalacij, steklar, orodjar, kamno-
sek, apnar, stavbni klepar.
Gre za  samostojno opravljanje zahtevnih  del in
pomoč pri bolj zahtevnih delih.

2 Specialna in zahtevnejša opravila, praviloma vi-
sokokvalificirana dela, ki jih opravljajo delavci
po opravljenem izpopolnjevanju, tudi delavci z
javno priznano stopnjo za visokokvalificirana de-
la in delavci, ki poleg strokovnega dela oprav-

ljajo tudi naloge vodenja in organiziranja iz vseh
poklicev, ki zahtevajo triletno šolanje, tudi men-
torji poklicnega izobraževanja.
Gre za samostojno opravljanje zahtevnih del in
organiziranje del.

5 1 Strokovna dela ki jih opravljajo delavci po kon-
čani štiriletni šoli tehnične ali druge usmeritve;
tudi delavci s končanimi delovodskimi šolami
oziroma nadaljevalnimi programi, kot so: gr. teh-
nik – kalkulant, gradbeni tehnik, delovodja,
strojni tehnik, elektro tehnik, kemijski tehnik,
ek. tehnik.
Gre za  samostojno opravljanje bolj zahtevnih
del in vodje skupine.

2 Enako kot pod 1 s tem, da morajo imeti delavci
opravljen strokovni izpit po ZGO in vodijo posa-
mezna dela na gradbišču, lahko tudi pomoč pri
vodenju celih  gradbišč.

6 1 Dela za katera se zahteva višja strokovna izo-
brazba ko so:  gr. inženir – kalkulant,  gradb.
inženir, programer, elektroinženir, strojni inže-
nir, ekonomist, pravnik.
Gre za samostojno opravljanje zelo zahtevnih
del.

2 Enako kot pod 1 s tem, da morajo imeti delavci
opravljen strokovni izpit po ZGO in samostojno
vodijo gradbišča.

7 1 Dela za katera se zahteva izobrazba s končano
visoko strokovno šolo kot so: dipl. gr. inženir,
dipl. ekonomist, dipl. elektro inženir, dipl. str.
inženir, visoka upravna šola.
Gre za samostojno opravljanje visoko zahtevnih
in pomembnih del, ter vodenje dela.

2 Dela za katera se zahteva univerzitetna izobraz-
ba kot so: univ. dipl. inženir gradbeništva, univ.
dipl. inž. arhitekture, univ. dipl. ekonomist, univ.
dipl. pravnik, univ. dipl. elektro inženir, univ.
dipl. str. inženir. Tudi visoka strokovna izobraz-
ba s strokovnim izpitom po ZGO.
Gre za samostojno opravljanje visoko zahtevnih
in pomembnih del, ter vodenje dela in strokov-
nih služb.

8 Dela za katera se zahteva specialna znanja, ki
se jih pridobi z magisterijem in specialističnim
študijem po končanem univerzitetnem izobra-
ževanju ali opravljenim strokovnim izpitom po
ZGO ali drugih zakonsko določenih strokovnih
izpitih kot so: mag. vseh strok, spec. vseh strok,
odgovorni projektant vseh strok, dipl. pravnik z
državnim izpitom, vodje gradbišč vseh strok,
vodenje zahtevnih strokovnih služb.
Gre za samostojno opravljanje najbolj zahtevnih
in pomembnih specialističnih del in vodenje del.

9 Dela za katera se zahteva visoka strokovna izo-
brazba doktorja znanosti, z bogatimi izkušnjami
in referencami, kot so: vodilni delavci znanstve-
nih inštitutov, profesorji na visokih šolah in fa-
kultetah, vodenje raziskovalnih nalog.
Gre za samostojno opravljanje izjemno pomem-
bnih del z bogatimi delovnimi izkušnjami in med-
narodnimi referencami, ter opravljenim strokov-
nim izpitom.

Tar. Plačilni
razr. razred                                   Opis
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2. Izhodiščne plače (IP)

IP so usklajene na dan 1. decembra 1997 v višini 5 % nad višino IP za I. Tarifni razred po SKPgd.

IP po posameznih tarifnih in plačilnih razredih so naslednje:

Tarifni Plačilni Izhodiščna
razred razred Opis Koeficient plača v  SIT

za polni
delovni čas

I. 1 Enostavna dela 1,00 52.795
II. 2 Manj zahtevna dela 1,10 58.075
III. 3 Srednje zahtevna dela 1,23 64.938
IV. 4/1 Zahtevna dela   1 1,37 72.329

4/2 Zahtevna dela   2 1,46 77.081
V. 5/1 Bolj zahtevna dela   1 1,64 86.584

5/2 Bolj zahtevna dela   2 1,75 92.392
VI. 6/1 Zelo zahtevna dela   1 1,85 97.671

6/2 Zelo zahtevna dela   2 2,16 114.037
VII. 7/1 Visoko zahtevna dela 1 2,21 116.677

7/2 Visoko zahtevna dela 2 2,50 131.988
VIII. 8 Najbolj zahtevna dela 3,00 158.385
IX. 9 Izjemno zahtevna dela 3,50 184.783

V primeru, da bi izplačilo plač ogrozilo obstoj delodajalca in povzročilo večje število presežnih delavcev, se lahko zaradi
ohranitve delovnih mest delodajalec in sindikat pisno dogovorita o drugačni plačni politiki, vendar le začasno do 6 mesecev.

3. Usklajevanje izhodiščnih plač

Izhodiščne plače se usklajujejo z rastjo življenjskih po-
trebščin v preteklem letu. Izhodiščne plače se usklajujejo
na naslednji način:

Za leto 1998:

Izhodiščne plače se uskladijo za mesec januar 1998
za 85% rasti cen življenjskih potrebščin za december 1997.

Izhodiščne plače se uskladijo za mesec januar 1999
za 85% rasti cen življenjskih potrebščin v letu 1998.

V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v primer-
javi z decembrom 1997 pred koncem leta 1998 preseže
6,5%, se ne glede na prejšnja določila, izhodiščne plače za
naslednji mesec po ugotovljenem preseganju, uskladijo za
85% rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju od 1. 1.
1998 dalje.

V primeru, ko rast cen življenjskih potrebščin v letu
1998 glede na december 1997 preseže 8,8%, se pri us-
kladitvi izhodiščnih plač od meseca, v katerem je bilo ugo-
tovljeno preseganje, do konca leta 1998 upošteva 100%
rast cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi pri
izplačilu plač za naslednji mesec po ugotovljenem presega-
nju.

V primeru, ko dejanske plače, izplačane na zaposlene-
ga v predelovalnih dejavnostih (SKD), za čas od 1. 1. 1998
dalje v štirih zaporednih mesecih realno padejo, se pri na-
slednji uskladitvi opravi uskladitev za 90% rasti cen življenj-
skih potrebščin.

4. Regres za letni dopust

Delavcu pripada regres za letni dopust v naslednjih
zneskih: za leto 1998 v višini 102.000 tolarjev.

5. Povračila stroškov v zvezi z delom

Povračila stroškov v zvezi z delom (prevoz na delo in z
dela, službena potovanja, terenski dodatek), nadomestila za
ločeno življenje v zvezi z uredbo, se izplačujejo in usklajuje-
jo do višine zgornjega zneska, določenega z uredbo o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se
pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek
(Uradni list RS, št. 72/93 in 7/95).

Znesek povračila stroškov prehrane med delom znaša
500 SIT na dan za dan prisotnosti na delu in se usklajuje
vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov.
Usklajuje se januarja in julija v tekočem letu. Prva uskladitev
se opravi januarja 1998.

6. Veljavnost

Tarifna priloga k KPGD začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 in
velja v skladu s 4. členom KPGD.

Združenje delodajalcev Zveza svobodnih
– Sekcija za gradbeništvo sindikatov Slovenije

in IGM Sindikat delavcev gradbenih
Bojan Kavčič l. r. dejavnosti Slovenije

Predsednik Mijodrag Popović l. r.
Predsednik

Gospodarska zbornica
Slovenije

Združenje za gradbeništvo
in IGM

Bogdan Korošec l. r.
Predsednik UO
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305. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in
papirno predelovalne dejavnosti

V skladu s 112. in 114. členom zakona o delovnih
razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93) sklepa-
ta pogodbeni stranki:

kot predstavniki delodajalcev Gospodarska zbornica
Slovenije, Združenje celulozne, papirne in papirno predelo-
valne industrije Slovenije, ter Združenje delodajalcev Slove-
nije Sekcija celulozne, papirne in papirno predelovalne in-
dustrije

in

kot predstavniki delojemalcev Konfederacija Sindika-
tov Slovenije Pergam

K O L E K T I V N O   P O G O D B O
celulozne, papirne in papirno predelovalne

dejavnosti

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Krajevna veljavnost kolektivne pogodbe

Kolektivna pogodba velja za območje Republike Slo-
venije.

2. člen
Stvarna veljavnost kolektivne pogodbe

(1) Kolektivna pogodba velja za vse delodajalce, ki
opravljajo celulozno, papirno in papirno predelovalno dejav-
nost z naslednjimi šiframi podrazreda dejavnosti po stan-
dardni klasifikaciji dejavnosti:

21.110 Proizvodnja vlaknin,
21.120 Proizvodnja papirja in kartona,
21.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona, ter

papirne in kartonske embalaže,
21.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in to-

aletnih potrebščin iz papirja,
21.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja,
21.240 Proizvodnja tapet,
21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kar-

tona.

3. člen
Osebna veljavnost

(1) Kolektivna pogodba velja za vse delavce, zaposlene
pri delodajalcih iz 2. člena te pogodbe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in za delavce pri delodajalcih,
ki trajneje opravljajo delo na območju Republike Slovenije.

(2) Za poslovodne delavce in delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi ta pogodba ne velja.

(3) Kolektivna pogodba velja tudi za učence in vajence,
dijake in študente na praktičnem usposabljanju.

4. člen
Časovna veljavnost

(1) Ta pogodba začne veljati z dnem sklenitve in velja
do 31. 12. 1999. Pogodba se objavi v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

(2) Tarifna priloga je sestavni del te pogodbe in se
nanaša na uresničevanje določb od 16. do 20. člena te
pogodbe. Tarifna priloga se sklene najkasneje do 31. 12.
za naslednje leto.

(3) Če se tarifna priloga ne sklene v tem roku, se
podaljša vsakokrat za eno leto.

5. člen
Pomen izrazov v tej kolektivni pogodbi

(1) Izraz “delodajalec” pomeni vsako tujo ali domačo
fizično in pravno osebo, ki zaposluje delavce.

(2) Izraz “delavec” pomeni delavca oziroma delavko, ki
je sklenil(a) delovno razmerje za določen ali nedoločen čas.

(3) Izraz “poslovodni organ” pomeni osebo oziroma
osebe, ki vodijo poslovanje pri delodajalcu in so kot takšne
vpisane v ustrezni register.

(4) Izraz “poslovodni delavec” pomeni delavca, ki oprav-
lja naloge poslovodnega organa.

(5) Izraz “delavec s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi” pomeni delavca, ki ga delodajalec določi z aktom
oziroma pogodbo o ustanovitvi družbe, zadružnimi pravili ali
statutom (v nadaljnjem besedilu: vodilni delavec).

(6) Izraz “splošni akt” pomeni akt delodajalca, ki na
splošen način ureja posamezna vprašanja iz te pogodbe.

(7) “Sistemizacija delovnih mest” je splošni akt (ali se-
stavni del drugega splošnega akta) delodajalca, ki določa
delovna mesta in posebne pogoje za zasedbo delovnih mest.

(8) Izraz “sindikalni zaupnik” pomeni sindikalnega po-
verjenika po zakonu o delovnih razmerjih.

(9) Pomen drugih izrazov, ki se nanašajo na plače in
druge osebne prejemke, je naveden v poglavju o plačah.

6. člen
Enotni minimalni standardi

Določila in zneski iz te pogodbe in tarifne priloge so
obvezni minimalni standardi v kolektivnih pogodbah in splo-
šnih aktih pri delodajalcih, če te kolektivne pogodbe in
splošni akti teh standardov ne urejajo.

II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DELODAJALCA
IN DELAVCEV

7. člen
Razvrstitev del

(1) Delovna mesta se razvrščajo v devet tarifnih razre-
dov glede na zahtevano strokovno izobrazbo, določeno v
aktu o sistemizaciji delovnih mest in sicer:

I. tarifni razred: (enostavna dela)
Delovna mesta, za katera se ne zahteva priučevanje in

za katera zadostuje nedokončana osnovna šola.
II. tarifni razred: (manj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahtevajo poleg osnovno-

šolske izobrazbe, še krajši eno– ali večmesečni tečaji
III. tarifni razred: (srednje zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva do 2 leti javno

priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja
IV. tarifni razred: (zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva najmanj 2 leti in

pol javno priznanega poklicnega ali strokovnega izobraže-
vanja

V. tarifni razred: (bolj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahtevajo 3 leta javno

priznanega poklicnega ali strokovnega izobraževanja in moj-
strski, delovodski ali poslovodski izpit

ali
delovna mesta, za katera se zahteva 4 ali 5 let javno

priznanega strokovnega izobraževanja
VI. tarifni razred: (zelo zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva višja (univerzitet-

na) strokovna izobrazba
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ali
delovna mesta, za katera se zahteva višja (neuniverzi-

tetna) strokovna izobrazba
VII. tarifni razred: (visoko zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva visoka (univerzi-

tetna) strokovna izobrazba
VIII. tarifni razred: (najbolj zahtevna dela)
Delovna mesta, za katera se zahteva magisterij, specia-

lizacija ali državni izpit po končanem visokem univerzitetnem
izobraževanju

IX. tarifni razred: (izjemno pomembna, najbolj zahtevna
dela)

Delovna mesta, za katera se zahteva doktorat znanosti
(2) Razvrstitev delovnih mest v tarifne razrede opravi

delodajalec ali poslovodni organ v skladu z aktom o siste-
mizaciji delovnih mest. V primeru dvoma pri razvrščanju
delovnih mest v tarifne razrede se uporabi veljavni šifrant
poklicev.

(3) Delovna mesta posameznega tarifnega razreda se
lahko v kolektivnih pogodbah pri delodajalcih razvrstijo v
posamezne plačilne razrede. Podlaga za razvrščanje v pla-
čilne razrede so zahteve po dodatnih znanjih, daljših delov-
nih izkušnjah, večji odgovornosti, z delom povezani napori
in težje delovne razmere.

(4) Delodajalec je dolžan pred sprejemom akta o siste-
mizaciji delovnih mest pridobiti mnenje sindikata.

8. člen
Delovni čas

(1) Delovni čas pri delodajalcih, ki opravljajo celulozno,
papirno in papirno predelovalno dejavnost traja največ 40 ur
na teden.

(2) Če delavec dela s krajšim delovnim časom od pol-
nega, ker to terjajo koristi otroka, se razporeditev delovnega
časa določi z dogovorom med delavcem in delodajalcem.

(3) Če eden izmed staršev z otrokom do sedemnajste-
ga meseca starosti dela polovico delovnega časa, se razpo-
reditev delovnega časa določi z dogovorom med delavcem
in delodajalcem.

(4) Delovni čas krajši od polnega se lahko določi v
skladu z merili iz kolektivne pogodbe pri delodajalcu.

9. člen
Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom

in brez nadomestila plače
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadome-

stilom plače do največ sedem delovnih dni v letu zaradi:
– lastne poroke 2 dni
– poroke otroka 1 dan
– oče ob rojstvu otroka 2 dni
– ob smrti zakonca, otrok, staršev ali
drugih članov, ki so živeli z delavcem
v skupnem gospodinjstvu, 3 dni
– ob smrti bratov, sester, starih staršev
in zakončevih staršev 1 dan
– selitve delavca oziroma družine
v interesu delodajalca 2 dni
– selitev delavca oziroma družine 1 dan
– elementarnih nesreč  3 dni
– za spremljanje otroka na klimatsko
okrevanje, če tako odredi zdravnik otroka do 7 dni
– za medicinsko programiran oddih do  7 dni
(2) Odsotnost v zgornjih primerih je treba koristiti ob

nastopu dogodka. Dnevi odsotnosti zaradi selitve se ne
seštevajo.

(3) Odsotnost delavca iz prvega odstavka je v breme
delodajalca.

(4) Delavcu se mora omogočiti odsotnost z dela zaradi
opravljanja državljanskih dolžnosti, odziva na vabilo sodišča
ali drugega državnega organa in opravljanja funkcije v pred-
stavniških organih republike in lokalnih skupnosti.

(5) Če v primerih odsotnosti iz prejšnjega odstavka ni
predpisana možnost povrnitve nadomestila, je taka odsot-
nost v breme delavca.

(6) Delavec ima pravico do odsotnosti brez nadomesti-
la plače zlasti v naslednjih primerih:

– neodložljivih osebnih opravkov,
– zasebnega potovanja,
– nege družinskega člana, ki ni medicinsko potrebna,
– popravila hiše oziroma stanovanja,
– zdravljenja na lastne stroške.
(7) Delodajalec lahko delavčevo zahtevo po neplačani

odsotnosti z dela zavrne, če zahteve delovnega procesa
tega ne dopuščajo.

10. člen
Letni dopust

Letni dopust traja najmanj 18 delovnih dni.
Proste sobote se ne vštevajo v letni dopust.
Letni dopust se določi na podlagi naslednjih kriterijev

in meril:
1. Kriterij delovne dobe: dni
Skupna delovna doba do 7 let  18
– za vsakih dopolnjenih 7 let dodatno po  1
2. Kriterij pogojev dela:
Izmensko delo, ki se opravlja po letnem razporedu:
Delavcem, ki delajo v izmenskem delu, pripada:
– ženskam z izmenskim nočnim delom 4
– delavcem v štiriizmenskem delu oziroma turnusu 3
– delavcem v triizmenskem delu 2
– dvoizmensko ali le popoldansko delo  1
– za stalen razpored 6 delovnih dni na teden 2
3. Kriterij zahtevnosti dela:
– delavcem na delovnih mestih I. in II. skupine 1
– delavcem na delovnih mestih III. in IV. skupine 2
– delavcem na delovnih mestih V. in VI. skupine 3
– delavcem na delovnih mestih VII., VIII.
in IX. skupine 4
4. Socialno-zdravstveni kriteriji:
– delovni invalidi in delavci z najmanj 60%
telesno okvaro 3
– starši oziroma delavci, ki negujejo in varujejo
težje telesno ali težko duševno prizadeto osebo 5
– mati z enim ali več otroki v starosti do 7 let 1
– oče samohranilec z enim ali več otroki
v starosti do 7 let 1
– delavci, ki so dopolnili 50 let starosti 5
5. Mladoletni delavci do 18. let starosti:
– dodatno 7
6. Poseben prispevek delavca k uspehu delodajalca:
Delavcem, ki izjemno prispevajo k uspehu delodajalca,

lahko poslovodni organ odobri še dodatne dni letnega do-
pusta.

Delavec ima pravico tri dni letnega dopusta izrabiti tiste
dneve, ki jih sam določi, če o tem obvesti nadrejenega
vodjo najkasneje tri dni pred izrabo dopusta, in če s tem ni
moten delovni proces.

11. člen
Oblike motivacije delavcev

Delavec, ki s svojim delom izjemno prispeva k poveča-
nju produktivnosti ali kako drugače prispeva k povečanju
dobička ima lahko, če tako odloči poslovodni organ oziroma
delodajalec še naslednje pravice:
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– do prednosti glede strokovnega izpopolnjevanja,
– do odstotka od povečanja dobička ustvarjenega s

povečanjem produktivnosti z inovacijo, racionalizacijo ali dru-
go obliko ustvarjalnosti pri delu ali kako drugače,

– do nagradne odsotnosti z dela,
– do prednosti pri štipendiranju otrok,
– do poravnave stroškov za aktivni oddih.
S splošnim aktom delodajalca se lahko določijo še

druge pravice, ki gredo delavcu iz naslova prvega odstavka
tega člena.

12. člen
Dolžina odpovednega roka

(1) Odpovedni rok znaša v primeru, da delavec pisno
izjavi, da želi, da mu preneha delovno razmerje:

– za dela I., II. in III. skupine 1 mesec
– za dela IV. in V. skupine 2 meseca
– za dela VI., VII. in VIII. in IX. skupine 3 mesece
(2) V skladu z zakonom ima delavec pravico do odsot-

nosti zaradi iskanja nove zaposlitve, ki jo lahko izrabi v
dogovoru z delodajalcem.

13. člen
Obveščanje delavcev

(1) Poslovodni organ oziroma delodajalec je dolžan na
zahtevo reprezentativnega sindikata kolektivno obveščati de-
lavce:

– o letnih in večletnih planih delodajalca,
– pomembnejših poslovnih in razvojnih odločitvah, ki

vplivajo na ekonomski in socialni položaj delavcev,
– v primeru poslabšanja poslovnih rezultatov, morebit-

nih motenj v poslovanju ali likvidnostnih težav,
– o doseženih letnih poslovnih rezultatih,
– o predlogih splošnih aktov in sklepov, s katerimi se v

skladu s kolektivno pogodbo na splošno urejajo določena
vprašanja s področja delovnih razmerij in plač.

(2) Dolžnosti obveščanja ni, če gre za poslovno tajnost.

14. člen
Pogoji za delovanje sindikata

(1) S kolektivno pogodbo se ne posega v svobodno
ustanavljanje in delovanje sindikatov pri delodajalcih ter v
pravice sindikata, da v skladu s svojo vlogo in nalogami daje
pobude, predloge, stališča in zahteve pristojnim organom.

(2) Delodajalec je dolžan v skladu z zakonom zagotoviti
sindikatom sodelovanje v vseh postopkih odločanja o pravi-
cah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz delovnega
razmerja.

(3) Reprezentativnim sindikatom pri delodajalcu se vro-
čajo gradiva za seje organov delodajalca, razen sej uprave
oziroma poslovodstva, kadar obravnavajo vprašanja iz prve-
ga odstavka 12. člena.

(4) Delodajalec zagotavlja sindikatu, organiziranem pri
delodajalcu:

– prost dostop zunanjih sindikalnih predstavnikov k de-
lodajalcu na podlagi vnaprejšnjega obvestila;

– svobodo sindikalnega obveščanja in širjenja sindikal-
nega tiska.

15. člen
Materialni pogoji za sindikalno delo

(1) S kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oziroma s
pogodbo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med
sindikati in delodajalcem se določijo materialni pogoji za
delo sindikata.

(2) Če s pogodbo iz prejšnjega odstavka ni drugače
določeno, je za delo sindikatov zagotovljeno:

– dve plačani uri letno za vsakega člana sindikata de-
javnosti pri delodajalcu, vendar ne manj kot 50 ur letno, za
opravljanje sindikalnih funkcij in za sodelovanje pri delu
organov sindikatov izven delodajalca. V tako določeno števi-
lo ur se ne všteva sodelovanje sindikalnih zaupnikov v orga-
nih sindikalnih central (združenj) in v organih sindikatov de-
javnosti. Ne glede na število sindikalnih zaupnikov skupno
število plačanih ur za njihovo sindikalno delo (to je za delo
vseh zaupnikov skupaj) ne sme biti manjše kot je število
delavcev in ne manjše kot 50 ur na leto.

O okvirnem režimu izrabe določenega števila ur za delo
sindikalnih zaupnikov se dogovorijo sindikati in poslovodni
delavec. Pri tem upoštevajo potrebe in interese članov sindi-
katov in zahteve delovnega procesa. Če je v organizaciji
oziroma pri delodajalcu organiziranih več sindikatov, se šte-
vilo plačanih ur iz tega odstavka razdeli med sindikate v
sorazmerju s številom članov,

– prostorski pogoji za delo sindikatov njihovih organov
in njihovih sindikalnih zaupnikov;

– tehnična izvedba obračuna plačevanja in članarine
sindikatom za člane sindikata;

– 5 plačanih delovnih dni letno za usposabljanje sindi-
kalnih zaupnikov, vendar skupno število teh ur ne more
presegati tretjine ur iz prve alinee.

(3) Število sindikalnih zaupnikov pri delodajalcu se do-
loči s kolektivno pogodbo pri delodajalcu, oziroma s pogod-
bo o zagotavljanju pogojev za sindikalno delo med sindikati
in delodajalcem, upoštevaje organiziranost delovnega pro-
cesa, delo v izmenah, dislociranost, ipd.

(4) S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se lahko
predvidi sklicevanje članskih sestankov največ dvakrat letno
med delovnim časom.

(5) Ne glede na zagotovljene materialne pogoje za delo
sindikata po tem členu se delodajalec in reprezentativni
sindikat pri delodajalcu lahko dogovorita, da za čas opravlja-
nja profesionalne funkcije pripada sindikalnemu zaupniku
plača najmanj v višini, kot jo je prejemal pred začetkom
opravljanja te funkcije.

16. člen
Plače

(1) Plačo delavca sestavlja: osnovna plača, dodatki
(17. člen te pogodbe in 47. člen SKP), del plače na podlagi
doseganja delovne uspešnosti (45. člen SKP) ter del plače
iz naslova uspešnosti poslovanja (19. člen te pogodbe).

(2) V pogodbi o zaposlitvi delavec in delodajalec dolo-
čita znesek osnovne plače delavca v tolarjih in dodatno v
obliki, ki omogoča preračun v vsakokratno tolarsko vred-
nost.

(3) Osnovna plača delavca za poln delovni čas, vnaprej
določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, s
katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega
razmerja oziroma pred razporeditvijo, ne more biti nižja od
izhodiščne plače, določene v tarifni prilogi te pogodbe.

(4) Za vnaprej določene (predvidene 100%) delovne
rezultate se štejejo delovni rezultati, merjeni po vnaprej do-
ločenih kriterijih, individualno ali skupinsko. Norma ali drugo
podobno merilo za merjenje delovnih rezultatov je ustrezna,
če jo dosega vsaj 90% delavcev, ki delajo po teh kriterijih.

(5) Če delavec ne doseže vnaprej določenih delovnih
rezultatov iz razlogov, ki niso na strani delavca, je upravičen
do 100% osnovne plače.

(6) Za normalne delovne pogoje se štejejo pogoji, v
katerih se delo pretežno opravlja. Ti pogoji so sestavina zah-
tevnosti delovnega mesta in so vključeni v osnovno plačo.
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(7) Izhodiščna plača za določen tarifni razred, kot je
opredeljena v tarifni prilogi te kolektivne pogodbe, je najniž-
ja osnovna plača, ki jo ima delavec pravico prejeti za delo v
polnem delovnem času in vnaprej določene delovne rezulta-
te ter normalne delovne pogoje.

(8) V kolektivnih pogodbah pri delodajalcui se lahko
določijo poleg izhodiščnih plač po tarifnih razredih tudi izho-
diščne plače za posamezne plačilne razrede. Izhodiščna
plača plačilnega razreda vsebuje vse sestavine zahtevnosti
plačilnega razreda in temelji na dogovorjenih metodah za
njihovo vrednotenje.

(9) Delavec, ki je začasno razporejen na delovno me-
sto k drugemu delodajalcu za čas do 6 mesecev, ne more
prejemati nižje osnovne plače, kot jo je prejemal pred pre-
razporeditvijo.

17. člen
Dodatki za posebne obremenitve

(1) Delavcem pripadajo dodatki za posebne obremeni-
tve pri delu, neugodne vplive okolja, nevarnost pri delu in
delo v delovnem času, ki je za delavce manj ugoden.

(2) Dodatki se obračunavajo le za čas, ko je delavec
delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek pripada.

(3) Osnova za izračun dodatkov je osnovna plača de-
lavca za polni delovni čas, oziroma ustrezna urna postavka.

(4) Dodatki iz prvega odstavka tega člena se ne izkazu-
jejo kot poseben dodatek v primerih, ko so pogoji dela, v
katerih se delo opravlja, že upoštevani v vrednotenju in zajeti
v plači tipičnega dela.

(5) Za delo v delovnem času, ki je za delavce manj
ugoden, pripadajo delavcem dodatki najmanj v naslednjem
odstotku od osnove:

– za čas dela v popoldanski in nočni izmeni, kadar se
delovni proces izvaja najmanj v dveh izmenah 10%

– za delo v deljenem delovnem času,
za vsakokratno prekinitev dela več kot 1 uro 15%
– za dežurstvo 20%
– za nočno delo 50%
– za delo preko polnega delovnega časa 30%
– za delo v nedeljo 50%
– za delo na dela proste dneve po zakonu 150%
(6) Dodatek za delo v nedeljo in dodatek za delo na

dela proste dneve po zakonu se med seboj izključujeta.
(7) Za čas pripravljenosti na domu pripada delavcu

nadomestilo v višini najmanj 15% od osnove.
(8) Delavcem pripadajo tudi dodatki za:
1. izpostavljenost negativnim vplivom okolja, kot so npr.

dim, saje, vroč pepel, prah, vlaga, visoke temperature, po-
sebno močan ropot ali posebno bleščeča umetna svetloba
ali pri delu v temnih prostorih ali z obremenilno barvno
svetlobo,

2. za nošenje zaščitnih sredstev: zaščitne čelade, plin-
ske maske, maske proti prahu oziroma naprave za dovajanje
svežega zraka, slušalke proti hrupu in

3. za posebne nevarnosti pri delu: požar, voda, eks-
plozija.

Višina dodatka se določi glede na stopnjo delavčeve
obremenitve in ne more biti manjša od 3% izhodiščne plače
delavca za prvi tarifni razred za posamezno vrsto vpliva.

Dodatki za pogoje dela se ne izkazujejo kot poseben
dodatek v primerih, ko so pogoji dela, v katerih se delo
opravlja, že upoštevani v (analitičnem) vrednotenju delovne-
ga mesta in se posebej izkazujejo v osnovni plači.

18. člen
Nadomestila plače

(1) Delavcu pripada nadomestilo plače za čas odsotno-
sti z dela v naslednjih primerih:

– bolezni,
– poklicne bolezni in nesreče pri delu,
– letnega dopusta,
– na dela prost dan po zakonu,
– odsotnosti z dela, če je delavec napoten na izobraže-

vanje oziroma če se izobražuje v interesu delodajalca,
– v drugih primerih, določenih z zakonom, kolektivno

pogodbo ali aktom podjetja.
(2) V vseh navedenih primerih, razen v primeru prve

alinee, pripada delavcu nadomestilo v višini 100% osnove.
V primeru iz prve alinee pripada delavcu nadomestilo v višini
80% osnove za dneve odsotnosti z dela.

(3) Delodajalec lahko zadrži izplačilo nadomestila de-
lavcu:

– če opravlja v času bolniške pridobitno delo,
– če v 2 dneh po začetku odsotnosti neupravičeno ne

obvesti delodajalca, da je zbolel,
– če se brez opravičenega vzroka ne odzove vabilu na

zdravniški pregled ali zdravniško komisijo,
– če pooblaščeni zdravnik, komisija ali nadzorni organ

ugotovi, da se ne ravna po navodilu zdravnika.
Nadomestilo ne more presegati višine plače, ki bi jo

delavec prejel, če bi delal.
Delodajalec ima pravico določiti način spremljanja in

kontrole bolniške odsotnosti delavcev.
(4) Osnova za izračun nadomestila je plača delavca v

preteklem mesecu za poln delovni čas. V osnovo za izračun
nadomestila se ne všteva del plače iz nadur in na podlagi
uspešnosti poslovanja.

(5) Delavec, ki se je kot presežni delavec dolžan prek-
valificirati ali dokvalificirati, ima za ta čas pravico do nadome-
stila plače v višini osnovne plače, povečane za dodatek za
delovno dobo.

(6) Delavcu za čas čakanja na delo doma pripada na-
domestilo plače v višini 70% osnovne plače, povečane za
dodatek za delovno dobo.

(7) Delavcem, katerim ni mogoče trajno zagotoviti dela
pri delodajalcu, v času 6-mesečnega odpovednega roka
pripada nadomestilo plače v višini 70% osnovne plače teko-
čega meseca, povečane za dodatek za delovno dobo.

(8) Za čas stavke so delavci upravičeni do nadomestila
v višini 70% plače za največ 4 delovnih dni pod naslednjimi
pogoji:

– da stavkajo zaradi kršitev kolektivne pogodbe,
– da je stavka organizirana v skladu z zakonom in po

stavkovnih pravilih.
Nadomestilo plače se izplača v breme delodajalca.

19. člen
Del plače na podlagi uspešnosti poslovanja

(1) Delavcem se lahko enkrat letno, praviloma ob kon-
cu leta, izplača denarna nagrada največ v višini ene meseč-
ne plače, če poslovodstvo oceni, da rezultati poslovanja to
omogočajo.

(2) Delavcu, ki ni delal vse leto, pripada del plače iz
prejšnjega odstavka sorazmerno obračunanim plačam za
efektivni delovni čas.

20. člen
Drugi osebni prejemki

1. Regres za letni dopust

(1) Regres za letni dopust pripada delavcu enkrat letno
in se izplača do konca julija tekočega leta oziroma v nelikvid-
nih organizacijah najkasneje do konca novembra tekočega
leta. Regres se lahko izplača v dveh delih. Višina regresa se
določi v tarifni prilogi te pogodbe.
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(2) Pravica do izplačila regresa za letni dopust je veza-
na na pravico do izrabe letnega dopusta.

(3) Delavcem, ki delajo z delovnim časom, krajšim od
polovice polnega delovnega časa, pripada regres za letni
dopust sorazmerno času, prebitem na delu.

(4) Neodvisno od izrabe letnega dopusta regres (od-
škodnina) za letni dopust pripada delavcem, ki ga niso mogli
izrabiti iz razlogov na strani delodajalca.

2. Jubilejne nagrade
(1) Delavcu pripada jubilejna nagrada v višini:
– za 10 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v vi-

šini ene izhodiščne plače I. tarifnega razreda,
– za 20 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v

višini ene in pol izhodiščne plače I. tarifnega razreda,
– za 30 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v

višini dveh izhodiščnih plač I. tarifnega razreda.
(2) Zadnji delodajalec je tisti, ki je izplačevalec jubilejne

nagrade.
(3) Jubilejna nagrada se izplača v roku enega meseca

po dopolnitvi pogojev iz te točke.

3. Odpravnina ob upokojitvi
(1) Delavcu pripada ob upokojitvi odpravnina v višini

dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za
pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih meseč-
nih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca
ugodneje.

(2) Delavec ni upravičen do odpravnine, če je delodaja-
lec zanj financiral dokup delovne dobe. Delavec je upravi-
čen do izplačila razlike, če je znesek za dokup delovne
dobe nižji od zneska odpravnine.

4. Solidarnostne pomoči
(1) V primeru smrti delavca pripada družini delavca

solidarnostna pomoč v višini treh povprečnih mesečnih plač
v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece, ob smrti delav-
čevega ožjega družinskega člana, če ga je delavec vzdrže-
val, pa solidarnostna pomoč v višini 70% povprečne meseč-
ne plače za pretekle tri mesece v Republiki Sloveniji.

Solidarnostne pomoči v ostalih primerih se lahko dolo-
čijo v kolektivnih pogodbah delodajalcev.

(2) Ožji družinski člani so zakonec, otroci (zakonski in
izvenzakonski) ter posvojenci, ki jih je po zakonu dolžan
preživljati.

21. člen
Neposredna uporaba določil splošne kolektivne pogodbe

za gospodarske dejavnosti
Določila 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,

18., 20., 22., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33., 34.,
35., 36., 37., 41., 42., 44. ,45., 47., 50., 52., 53., 54.,
55., 56., člena splošne kolektivne pogodbe za gospodar-
ske dejavnosti, ter točke 2., 4., 5. in 6. točke tarifne priloge
k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 40/97) se neposredno uporabljajo.

III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK TER NAČIN
REŠEVANJA SPOROV

22. člen
Pozitivna izvedbena dolžnost

Stranki kolektivne pogodbe si morata z vsemi sredstvi,
ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te
kolektivne pogodbe in spoštovanje njenih določb.

23. člen
Negativna izvedbena dolžnost

Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasproto-
valo izvrševanju te kolektivne pogodbe.

24. člen
Sprememba oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe

(1) Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga
spremembo oziroma dopolnitev kolektivne pogodbe.

(2) Pogodbena stranka, ki želi spremembo oziroma
dopolnitev kolektivne pogodbe, predloži drugi stranki pred-
log sprememb in dopolnitev, z obrazložitvijo razlogov in ci-
ljev, s priporočenim pismom.

(3) Druga stranka se je dolžna do predloga opredeliti v
30 dneh.

(4) Če druga stranka ne sprejme predloga za spre-
membo ali dopolnitev kolektivne pogodbe oziroma se do
predloga ne opredeli v 30 dneh, lahko stranka – predlagate-
ljica začne postopek pomirjanja.

25. člen
Sklenitev nove kolektivne pogodbe

(1) Postopek za sklenitev nove kolektivne pogodbe se
začne na obrazloženo pobudo katerekoli od strank vsaj tri
mesece pred prenehanjem veljavnosti kolektivne pogodbe,
če je le-ta odpovedana.

(2) Na podlagi pisne pobude za sklenitev nove kolektiv-
ne pogodbe se je druga stranka v 30 dneh dolžna opredeliti
do te pobude.

(3) V primeru, da druga stranka ne sprejme pobude za
sklenitev nove kolektivne pogodbe oziroma se do nje v 30
dneh ne opredeli, se s tem postopek za sklenitev nove
kolektivne pogodbe ustavi.

(4) Pogajanja se lahko začnejo, ko ena od strank pred-
loži predlog nove kolektivne pogodbe.

26. člen
Reševanje kolektivnih sporov

Spore med strankama kolektivne pogodbe, ki jih ni bilo
mogoče rešiti z medsebojnimi pogajanji, rešujeta komisija
za pomirjanje in arbitraža.

27. člen
Postopek pomirjanja

(1) Postopek pomirjanja se začne s predlogom, najka-
sneje v roku 30 dni od nastanka spora, odkar je stranka zanj
izvedela.

(2) Predlagatelj pomirjanja v predlogu navede vsebino
spornega razmerja in imenuje enega člana v komisijo za
pomirjanje.

(3) Druga stranka odgovori na predlog in imenuje ene-
ga člana v komisijo za pomirjanje v nadaljnjih 30 dneh.

(4) Člana komisije sporazumno imenujeta predsednika
komisije kot tretjega člana iz vrst uglednih znanstvenih, stro-
kovnih oziroma javnih delavcev.

(5) V primeru, da druga stranka ne odgovori na pred-
log, ne imenuje člana v komisijo za pomirjanje, če člana
komisije ne imenujeta predsednika komisije za pomirjanje ali
v primeru, da stranki kolektivne pogodbe ne sprejmeta pred-
loga za rešitev spora komisije za pomirjanje, se postopek
ustavi.

28. člen
Pisni sporazum

Sporazum, ki je dosežen v postopku pomirjanja, mora
biti v pisni obliki.



Stran 436 / Št. 7 / 30. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije

29. člen
Arbitražni postopek

(1) V primeru ustavitve postopka pomirjanja lahko kate-
rakoli stranka sproži postopek pred arbitražo, v roku 30 dni
od dneva ustavitve postopka pomirjanja.

(2) Arbitraža odloča v sestavi 3-članskega senata. Po
enega člana ter njegovega namestnika določita pogodbeni
stranki. Pogodbeni stranki sporazumno določita predsedni-
ka in njegovega namestnika iz vrst priznanih strokovnjakov s
področja delovnega prava.

(3) Glede rokov se v postopku pred arbitražo smiselno
uporabljajo določbe o rokih, ki veljajo za postopek pomirjanja.

30. člen
Objava

Sporazum strank v postopku pomirjanja in odločitev
arbitraže se sporoči organu, pristojnemu za registracijo ko-
lektivnih pogodb, in objavi.

31. člen
Komisija za razlago kolektivne pogodbe

(1) Stranki kolektivne pogodbe imenujeta tričlansko
komisijo za razlago kolektivne pogodbe, v katerega imenuje
vsaka po enega člana, tretjega člana, ki je tudi njen pred-
sednik, pa imenujeta sporazumno.

(2) Komisija za razlago sprejema razlage in priporočila.
Razlage stranki kolektivne pogodbe objavita na enak način,
kot je bila objavljena kolektivna pogodba.

(3) Razlage komisije pomenijo obvezen način uporabe
določb kolektivne pogodbe za delodajalca in delojemalca
ter obvezno podlago za odločanje v sporih o pravicah delav-
cev in obveznostih delodajalcev, ki izvirajo iz te pogodbe.

(4) Priporočilo je strokovni predlog strankama kolektiv-
ne pogodbe za ureditev določenega vprašanja.

(5) Razlage komisije za razlago te kolektivne pogodbe
pomenijo obvezen način uporabe določb tudi v kolektivnih
pogodbah pri delodajalcih, kadar gre za razlago določb, ki
so v kolektivnih pogodbah pri delodajalcih enake kot določ-
be te kolektivne pogodbe.

32. člen
Odpoved kolektivne pogodbe

(1) Kolektivna pogodba se lahko odpove tri mesece
pred potekom njene veljavnosti s priporočenim pismom.
Odpoved te pogodbe se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

(2) Če kolektivna pogodba v tem roku ni odpovedana,
se podaljša vsako leto še za eno leto.

(3) Po prenehanju kolektivne pogodbe se do sklenitve
nove, vendar najdalj 6 mesecev, uporabljajo določbe nor-
mativnega dela te pogodbe.

(4) Po odpovedi pogodbe lahko vsaka stranka predla-
ga sklenitev nove kolektivne pogodbe.

IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

33. člen
Začetek uporabe

Ta kolektivna pogodba se uporablja od 1. 11. 1997.

Ljubljana, dne 12. novembra 1997.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozno, papirno in

papirno predelovalno industrijo Slovenije
Predsednik upravnega odbora
Franc Jerina, dipl. jur. l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za celulozno, papirno in

papirno predelovalno industrijo Slovenije
Predsednik odbora sekcije

Karel Korošec, dipl. ek. l. r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik

Dušan Rebolj, dipl. ek. l. r.

Ta kolektivna pogodba je bila s sklepom o registraciji
kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve vpisana v register kolektivnih
pogodb z datumom 24. 12. 1997 pod zap. št. 38/4 in št.
spisa 121-03-0043/94-010.

TARIFNA PRILOGA
h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno

predelovalne dejavnosti

1. Izhodiščne plače

Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih so
naslednje:
I. enostavna dela 1.00  49.916
II. manj zahtevna dela 1.15  57.403
III. srednje zahtevna dela 1.30  64.890
IV. zahtevna dela 1.45  72.378
V. bolj zahtevna dela 1.70  84.857
VI: zelo zahtevna dela 2,20 109.814
VII. visoko zahtevna dela 2.60 129.780
VIII. najbolj zahtevna dela 3.30 164.722
IX. izjemno pomembna,

najbolj zahtevna dela 3.80 189.679

Izhodiščna plača posameznega tarifnega razreda se
lahko zniža za 2% brez soglasja sindikata.

2. Regres za letni dopust

Delavcu pripada regres za letni dopust v naslednjih
zneskih:

za leto 1997 v višini 102.000 SIT, največ pa do
127.746 tolarjev, za leto 1998 v višini 102.000 tolarjev,
največ pa do višine objavljene povprečne plače v Republiki
Sloveniji.

Regres za letni dopust se delavcem izplača v enakem
znesku.

3. Neposredna uporaba določil tarifne priloge
k splošni kolektivni pogodbi za gospodarske

dejavnosti

Točke 2, 4, 5 in 6 tarifne priloge k splošni kolektivni
pogodbi za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št.
40/97) se neposredno uporabljajo.

4. Veljavnost

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi celulozne, papirne
in papirno predelovalne dejavnosti začne veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 11.
1997.

Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
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306. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega
standarda 36 – računovodske rešitve v
nepridobitnih organizacijah

Na podlagi 6. člena zakona o revidiranju (Uradni list
RS, št. 32/93 in 65/93) in 14. člena statuta Slovenskega
inštituta za revizijo je strokovni svet Slovenskega inštituta za
revizijo na seji 11. decembra 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi slovenskega računovodskega

standarda 36 – Računovodske rešitve
v nepridobitnih organizacijah

1
S tem sklepom se določi slovenski računovodski stan-

dard 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organiza-
cijah.

Ta standard dopolnjuje že sprejete temeljne in poseb-
ne slovenske računovodske usmeritve.

2
Slovenski računovodski standard 36 – Računovodske

rešitve v nepridobitnih organizacijah – se objavi v reviji Revi-
zor, glasilu Slovenskega inštituta za revizijo, in v posebni
brošuri z naslovom Slovenski računovodski standard 36,
januar 1998, ki jo bo izdal Slovenski inštitut za revizijo,
Ljubljana, Dunajska 106, in založila Zveza računovodij, fi-
nančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunajska 106.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati petnajsti dan po objavi; standard začne veljati
z dnem, določenim v ustreznem predpisu.

Št. 1/97
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.

Direktor
Slovenskega inštituta

za revizijo
Marjan Odar l. r.

307. Sklep o določitvi slovenskih poslovnofinančnih
standardov za ocenjevanje vrednosti

Na podlagi 69. člena zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94) in 14. člena
statuta Slovenskega inštituta za revizijo je strokovni svet
Slovenskega inštituta za revizijo na seji 11. decembra 1997
sprejel

S K L E P
o določitvi slovenskih poslovnofinančnih

standardov za ocenjevanje vrednosti

1
S tem sklepom se določijo slovenski poslovnofinančni

standard 1 – Ocenjevanje vrednosti podjetij, slovenski po-
slovnofinančni standard 2 – Ocenjevanje vrednosti nepre-
mičnin in slovenski poslovnofinančni standard 3 – Ocenje-
vanje vrednosti premičnin.

2
Slovenski poslovnofinančni standard 1 – Ocenjevanje

vrednosti podjetij, slovenski poslovnofinančni standard 2 –
Ocenjevanje vrednosti nepremičnin in slovenski poslovnofi-
nančni standard 3 – Ocenjevanje vrednosti premičnin se v
posebni zbirki z naslovom Poslovno finančni standardi in
načela, januar 1998, ki jo bo izdal Slovenski inštitut za
revizijo, Ljubljana, Dunajska 106, in založila Zveza računo-
vodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, Ljubljana, Dunaj-
ska 106.

3
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati petnajsti dan po objavi; standardi se uporab-
ljajo od 1. januarja 1998.

Št. 2/97
Ljubljana, dne 11. decembra 1997.

Direktor
Slovenskega inštituta

za revizijo
Marjan Odar l. r.
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OBČINE

BELTINCI

308. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojev za ravninski del Občine
Murska Sobota

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/94, 37/85,
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93)
in 20. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list, št. 41/95)
je Občinski svet občine Beltinci na seji dne 18. 12. 1997
sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojev za ravninski del Občine
Murska Sobota

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se spremembe in dopolnitve prostorskih ure-

ditvenih pogojev za ravninski del Občine Murska Sobota
(Uradni objave, št. 23/91) (v nadaljnjem besedilu: spre-
membe PUP ravninski).

2. člen
Spremembe in dopolnitve PUP ravninski del so usklaje-

ne s spremembami in dopolnitvami dolgoročnega in sred-
njeročnega plana Občine Murska Sobota dopolnjenega v
letu 1997, ki velja za območje Občine Beltinci (Uradni list
RS, št. 68/97).

3. člen
Spremembe in dopolnitve PUP ravninski vsebujejo

tekstualni del in grafične priloge v merilu 1:2500 in se
nanašajo na:

– spremembe in dopolnitve meril in pogojev za posege
v prostor,

– spremembe in dopolnitve grafičnih prikazov.

4. člen
Spremeni se 5. člen odloka o PUP ravninski in sicer se

briše 7. točka, ki se nanaša na zazidalni načrt Beltinci–
Jugovo.

5. člen
Dopolni se 7. člen odloka o PUP ravninski in sicer se

za točko 4 doda nova točka 5, ki glasi:
»Območje zazidalnega načrta Beltinci Jugovo«.

6. člen
Spremeni in dopolni se 12. člen odloka o PUP ravnin-

ski, in sicer se briše predzadnji odstavek z besedilom: “Na
območju zazidalnega načrta industrijske cone Lipovci na še
neizgrajenem območju niso dopustni nobeni posegi”, ter se
nadomesti z besedilom: “Na območju zazidalnega načrta
Beltinci–Jugovo je namesto objektov v sklopu dvojčkov mož-
na gradnja samostojnih objektov, če velikost parcele in osta-
li pogoji iz tega odloka to dopuščajo”.

7. člen
Sestavni del odloka so grafične priloge iz prostorskih

sestavin planov v merilu 1:5000 s prikazi namenske rabe in
grafična priloga v merilu 1:2500 s prikazom območij naselij.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne

inšpekcijske službe.

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

listu RS.

Št. 056/97
Beltinci, dne 18. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Beltinci
Marjan Maučec l. r.

BREŽICE

309. Odlok o spremembi zazidalnega načrta Hrastina
– Kare VI

Občinski svet občine Brežice je na podlagi 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in
57/94), 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84) ter na podla-
gi 17. in 70. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS,
št. 38/95) na 36. seji dne 12. 1. 1998 sprejel

O D L O K
o spremembi zazidalnega načrta

Hrastina – Kare VI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega

načrta Hrastina, Kare VI, ki ga je izdelal “biro A” pod št.
9607.

2. člen
Določbe tega zakona so dopolnjene z opisi in grafični-

mi prikazi v zazidalnem načrtu, ki se nanašajo na lego in
velikost objektov, potek infrastrukturnih vodov, pogoje za
oblikovanje objektov, naprav in ureditev.

Sestavni deli so:
A) Tekstualni del
– posebne strokovne podlage,
– opis strokovne rešitve,
– pogoji soglasodajalcev,
– besedilo odloka o ureditvenem načrtu.
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B) Grafični del
– Izvleček iz zazidalnega načrta Hrastina, Kare VI

na karti v merilu 1:1000
– Geodetski načrt obstoječega stanja

na karti v merilu 1:500
– Obstoječa poselitev

na karti v merilu 1:500
– Obstoječi promet

na karti v merilu 1:500
– Obstoječe zelene površine in otroška igrišča

na karti v merilu 1:500
– Obstoječa komunalna infrastruktura

na karti v merilu 1:500
– Zazidalni načrt – zazidalna situacija

na karti v merilu 1:500
– Zelene površine

na karti v merilu 1:500
– Kotirana situacija

na karti v merilu 1:500
– Infrastrukturna ureditev

na karti v merilu 1:500

II. MEJA OBMOČJA UREJANJA

3. člen
Obodna parcelacija navedenega območja je naslednja:
k.o. Brežice: 390, 392, 393, 394/1, 394/2, 395,

396, 431, 1497, 968, 969, 972.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
PROSTORA

4. člen
Osnovna izhodišča za definiranje namenske rabe in

izrabe območja so:
– prilagajanje obstoječemu coningu v programsko za-

ključeni vsebini za stanovanja in Market,
– uvajanje visokoprofitnih dejavnosti na prostih površi-

nah ob Bizeljski cesti,
– osnove ureditve so prevzete iz zazidalnega načrta

Hrastina, Kare VI.

5. člen
S konceptom zasnove prostora se teži:
– z novim gabaritom povezati obstoječo grajeno struk-

turo na obstoječe prostorske parametre,
– ustvariti lepši prostor ulice poudarjene z dominantami,
– poleg grajene strukture, kot glavnega elementa za-

snove, jo dopoljnjuje tudi ureditev zelenih površin.

6. člen
Usmeritve za namensko rabo:
Trgovina Market ima pravo lego glede na kupce, zato

se bo povečal in posodobil po idejni zasnovi projekta št.
9519, na osnovi katerega so bili določeni gabariti za širitev
Marketa.Pritličje se poveča z 523 m2 na 1482 m2, dozida se
prvo nadstropje 642 m2 in drugo nadstropje 311 m2.

Ob Marketu je locirana nova 10 stanovanjska stavba.

IV. USMERITVE ZA URBANISTIČNO ARHITEKTONSKO
IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

7. člen
Skupna splošna merila in pogoji za poseganje

v prostor:

V prostorski enoti so dopustne gradnje in ureditve:
– poslovnih in stanovanjskih objektov v skladu s tem

zazidalnim načrtom,
– adaptacije in rekonstrukcija obstoječih objektov,
– nadomestne gradnje neustreznih objektov,
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov ter ob-

jektov in naprav sistema zvez,
– zelenih površin,
– likovnih elementov, tudi izven zarisanih lokacij (na

podlagi lokacijskih preverb).
Za vsak poseg v prostor se pred izdajo lokacijskega

dovoljenja izdela dokumentacija za ugotovitev skladnosti s
konceptom zasnove zazidalnega načrta. Osnova za to doku-
mentacijo je investitorjev program.

Za funkcionalno zemljišče se šteje cela gradbena par-
cela.

Izhodišča za gradbene linije; gabariti in odmiki od ob-
jektov:

– višinski gabarit se vključuje v kompozicijski odnos
urbanega okolja in njegovih značilnosti, pomembna za ga-
barit je tudi prometnica ob kateri bo stal objekt,

– za novogradnje je minimalni gabarit P, maksimalni pa
P+4+M,

– vsi objekti imajo lahko največ eno kletno etažo,
– možna je fazna gradnja objektov v sklopu funkcional-

nega zemljišča,
– gradbena linija ob prometnicah in odmik od sosed-

njega objekta je določen v zazidalnem načrtu.
Objekti naj bodo arhitekturno koncepirani po sodobnih

načelih in kompozicijsko usklajeni z okoljem.
Drevesa se mora čim bolj očuvati. Predvidena je dodat-

na ozelenitev, ki se jo izvede po posebnem hortikularnem
načrtu za posamezne dele prostora.

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO
IN ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA

8. člen
a) Primarna mestna cesta (hkrati tudi regionalna pove-

zava) je Bizeljska cesta, ki je glavna vpadnica v mestno
jedro. Na tej cesti je avtobusno postajališče in predvidena
kolesarska steza širine 1 m.

b) Dovozne ceste morajo zagotoviti naslednje osnovne
elemente:

– širina vozišča 5–5,5 m, razen za enosmerni promet,
kjer je širina 3–3,5 m,

– širina kolesarske steze je 1 m,
– izvedba pločnika širine 1,2–1,5 m,
– najmanjši odmik objektov od vozišča – varovalni pas

je 5 m, izjema je za enosmerni promet in dostavo.
Kjer ni mogoče zagotoviti teh elementov je možna tudi

ureditev z omejitvenimi ukrepi – prometnimi znaki.
Za dostavo blaga v Market in za dostop do parkirišč za

Market je predviden enosmerni krožni prometni režim s to-
kom prometa na Bizeljsko cesto.

Dovoz k novi stanovanjski hiši je predviden s severa po
delu obstoječe ceste.

c) Stanovanjske ulice, ki zagotavljajo dovoze do objektov
in parkirišč morajo zagotoviti naslednje osnovne elemente:

– najmanjši odmik objektov – varovalni pas je 4 m,
– širina vozišča je 5–5,5 m, oziroma 3–3,5 m za

enosmerni promet,
– izvedba vsaj enostranskih pločnikov.

9. člen
Na celotnem območju urejanja je predviden dvosme-

ren avtomobilski promet razen dovoza za Market in na parki-
rišča ob njem.
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Višinski poteki rekonstrukcij in novogradenj se prilaga-
jajo cestnemu omrežju, tako da je niveleta novih odsekov
definirana s koto priključitve na obstoječo prometnico, ra-
zen obstoječih objektov.

10. člen
Na območju so predvideni naslednji novi odseki:
– rekonstrukcija dovoza k Marketu,
– dovoz na parkirišča,
– dovoz k stanovanjskima stavbama na parcelah št.

968 in 969.

11. člen
Potrebno število parkirnih mest se zagotavlja za dozida-

vo Marketa skladno z zazidalnim načrtom Hrastina – Kare VI
glede na vsebino objekta.

12. člen
Ločen kolesarski promet, kolesarska steza se uredi na

Bizeljski cesti – širina 1 m.
Po ostalih prometnicah v območju urejanja se kolesar-

ski promet odvija v sklopu skupnih prometnic. Pri javnih
objektih je potrebno predvideti prostor za odstavo koles.

13. člen
Peš promet poteka pretežno po obstoječih obojestran-

skih hodnikih za pešce ob prometnicah in po stezah na
zelenih površinah.

14. člen
Povečani Market in 10 stanovanjska stavba se priključi

na obstoječi vodovod.
Cevovod se položi na peščeno posteljico na globini

1,45 m. Na odsekih pod voznimi površinami se cevovod
zaščiti z betonom.

15. člen
Povečani Market in predvidena 10 stanovanjska stavba

sta vezana na obstoječo kanalizacijo.

16. člen
Napajanje območja z električno energijo je vezano na

obstoječo električno mrežo.
Novo in rekonstrukcije obstoječega nizkonapetostne-

ga omrežja se izvedejo z zemeljskimi kablovodi.

17. člen
Rekonstrukcija oziroma povečanje kapacitet kabelske

kanalizacije je predvideno po Bizeljski cesti.
Rekonstrukcije obstoječega omrežja se izvedejo z ze-

meljskimi vodi v skladu s programom upravljalca.

18. člen
Plinifikacija:
– trasa se določi v lokacijski dokumentaciji za predvi-

deno omrežje, oziroma za objekte.

VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

19. člen
V odloku o razvrstitvi območij v Sloveniji na območja

onesnaženosti zraka za potrebe varstva okolja (Uradni list
SRS, št. 19/88), so Brežice uvrščene v II. območje one-
snaženosti zraka.

Ob povečanju Marketa ni pričakovati znatnega poveča-
nja emisij v ozračje.

20. člen
Na območju Brežic je Sava v II. do IV. kakovostnem

razredu. To območje jo obremenjuje predvsem s komunalni-
mi odplakami. Delno se odpadne vode iz obravnavanega
območja vodijo v začasno čistilno napravo ob potoku Ga-
bernica.

Na območju Brežic je ugotovljeno nihanje talne vode,
kar povzroča težave v objektih, ki imajo kletne prostore.

Utrjene površine se morajo ustrezno odvodnjavati.

21. člen
Območje ZN uvrščamo zaradi mešanih trgovsko-stano-

vanjskih funkcij v III. stopnjo varovanja pred hrupom (Uradni
list RS, št. 45/95).

22. člen
Komunalne odpadke z območja ZN odvaža Komunal-

no obrtno podjetje KOP Brežice v skladu z odlokom o ravna-
nju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 17/91) na
komunalno deponijo v Dobovi. KOP Brežice prav tako defi-
nira velikost zbirnih posod in način odvoza odpadkov.

V zazidalnem načrtu so predvidena mesta za zbiranje
odpadkov.

23. člen
Ob izkopih gradbenih jam je potrebno plodno zemljo

odstraniti, jo deponirati in uporabiti za zunanje ureditve. Z
viški plodne zemlje se ravna v skladu z odlokom o ravnanju s
plodno zemljo (Uradni list SRS, št. 1/89 in Uradni list RS,
št. 31/92).

24. člen
Po začasni karti maksimalnih intenzitet potresov v MCS

(Seizmološki zavod SR Slovenije, 1982), spada območje
ureditve v IX. stopnjo potresa v MCS, zato je na območju
Občine Brežice potrebno graditi po ustreznih kriterijih.

25. člen
Pri lociranju objektov se upoštevajo odmiki med objek-

ti, da se prepreči širjenje požara s prenosom gorečih delcev
ali sevanjem. Ta razmak znaša 1 do 1,2 višine višjega objek-
ta. Razširitev ognja med objekti, ki se med seboj povežejo
ali ne dosegajo zadostnega odmika, preprečimo s požarnim
zidom dvignjenim nad strešino. V kompleksu Marketa bo
zgrajeno novo hidrantno omrežje. Premeri cevi in razdalja
med hidranti se dimenzionira na požarno obremenitev.
Omrežje bo izvedeno z nadzemnimi hidranti, ki se locirajo v
zelenice ali peš poti, dostop do objektov je omogočen za
interventna vozila. Potrebna je tudi namestitev ročnih gasil-
nih aparatov v objektih.

26. člen
Po mnenju ministrstva za obrambo Občine Brežice na

območju UN ni posebnih pogojev s področja njihove dejav-
nosti.

Za območje velja odlok o graditvi in vzdrževanju zaklo-
nišč na območju Občine Brežice (Uradni list RS, št. 3/93),
ki v 14. členu zahteva gradnjo zaklonišč osnovne zaščite v
vseh novih objektih za šole, vrtce, zdravstvene zavode, ener-
getske objekte ter drugih objektih, kjer je v vojni načrtovano
opravljanje dejavnosti posebnega namena za obrambo in
zaščito.
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27. člen
Obveznosti izvajalcev in investitorjev.
Pri izvajanju posegov v prostor so izvajalci in investitorji

dolžni zagotoviti funkcioniranje infrastrukturnih sistemov (do-
stop, oskrba z vodo, elektriko, odvodnjo odpadnih voda) do
obstoječih objektov in zemljišč ter racionalno in varno uredi-
tev gradbišč.

28. člen
Etapnost izvajanja ZN.
Etapnost izvajanja ZN je možna po funkcionalnih

sklopih.

VII. TOLERANCE

29. člen
Odstopanja od določil tega odloka tolmači in preverja

Zavod za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.

VIII. KONČNE DOLOČBE

30. člen
Zazidalni načrt je na vpogled pri Zavodu za prostorsko

načrtovanje in razvoj Občine Brežice.

31. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pri-

stojne inšpekcijske službe.

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

listu Republike Slovenije, obstoječi zazidalni načrt za obrav-
navano območje pa preneha veljati.

Št. 352-48/97
Brežice, dne 12. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
dr. Alojzij Slavko Sušin l. r.

310. Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 37. člena zakona o uresničevanju javnega inte-
resa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94) ter na
podlagi drugega odstavka 57. člena statuta Občine Brežice
(Uradni list RS, št. 38/95), 16. člena statuta Občine Krško
(Uradni list RS, št. 2/96) in 22. člena statuta Občine Sevni-
ca (Uradni list RS, št. 23/95) so Občinski svet občine
Brežice, na seji dne 12. 1. 1998, Občinski svet občine
Krško, na seji dne 11. 12. 1997 in Občinski svet občine
Sevnica, na seji dne 23. 12. 1997 sprejeli

O D L O K
o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Občina Brežice, s sedežem Cesta

prvih borcev 18, Brežice, Občina Krško, s sedežem Cesta
krških žrtev 14, Krško in Občina Sevnica, s sedežem Glavni
trg 19a, Sevnica (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), usta-
navljajo javni zavod, Posavski muzej Brežice (v nadaljnjem
besedilu: muzej), za opravljanje dejavnosti na območju ob-
čin Brežice, Krško in Sevnica.

Ustanoviteljske pravice, ki se nanašajo na pravice za-
poslenih iz delovnih razmerij v skladu z zakonom izvaja žu-
pan Občine Brežice, ostale ustanoviteljske pravice pa ob-
činski sveti občin Brežice, Krško in Sevnica.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime, sedež in pravni status muzeja

2. člen
Ime muzeja je Posavski muzej Brežice, p. o.
Sedež muzeja je v Brežicah, Cesta prvih borcev 1.

3. člen
Muzej je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki

so v pravnem prometu.
Muzej je pravna oseba s popolno odgovornostjo in

odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s kate-
rim razpolaga.

4. člen
Muzej je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in

odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.

2. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje

5. člen
Muzej zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa in predstavlja muzej brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja nje-

gov namestnik ali delavec, ki ga za nadomeščanje pooblasti
direktor. Namestnik oziroma pooblaščeni delavec ima v ča-
su nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.

Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje muzeja v
posameznih zadevah pooblasti druge osebe.

6. člen
Za muzej podpisuje direktor in delavci, ki so poobla-

ščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.

V odnosih z banko in Agencijo za plačilni promet podpi-
suje za muzej direktor, računovodja in podpisniki z deponi-
ranimi podpisi pri Agenciji RS, za plačilni promet, ki jih
določi direktor.

Direktor z odločbo določi delavce muzeja, ki so poob-
laščeni, da podpisujejo za muzej v odnosih, ki niso navedeni
v tem odloku.
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III. DEJAVNOSTI IN NALOGE MUZEJA

7. člen
Dejavnosti muzeja so:
– O/92.31 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– O/92.32 obratovanje objektov za kulturne priredi-

tve,
– O/92.51 dejavnost knjižnic in arhivov,
– O/92.52 dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediš-

čine,
– K/74.841 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Muzej opravlja naslednje naloge:
– evidentira, proučuje in dokumentira premične kul-

turne spomenike in znamenitosti s svojega delovnega po-
dročja,

– zbira, ureja in hrani premične spomenike in znameni-
tosti,

– pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja kul-
turne dediščine na svojem delovnem območju, v Republiki
Sloveniji in tujini,

– sodeluje z drugimi zavodi in društvi, ki v okviru svoje
dejavnosti ali v zvezi z njo same pripravljajo zbirke, razstave,
in druge oblike predstavljanja kulturne dediščine in jim stro-
kovno pomaga,

– opravlja znanstveno-raziskovalne naloge, predvsem
s področja dejavnosti muzeja,

– pripravlja strokovne in znanstvene razgovore, sreča-
nja, seminarje in podobno,

– razvija konzervatorske in druge tehnične dejavnosti,
tudi restavratorske, ter opravlja varstvena dela na posamez-
nih premičnih spomenikih in znamenitostih,

– pridobiva muzejsko gradivo z zbiranjem, odkrivanjem,
izkopavanjem, z odkupi, z volili in darili ter zamenjavo z
drugimi strokovnimi organizacijami,

– daje gradivo v uporabo,
– daje ljudem in pravnim osebam pojasnila, nasvete in

drugo strokovno pomoč pri spoznavanju in varovanju kultur-
ne dediščine,

– razvija pri ljudeh zavest o pomenu kulturne dediščine
in njenega varstva,

– sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami pri
njihovem delu,

– izdaja in zalaga publikacije, ki izhajajo iz muzejske
dejavnosti ali so tej dejavnosti namenjene,

– prodaja muzejske publikacije, razglednice, replike
muzejskih predmetov…,

– posoja muzejsko gradivo za priložnostne razstave in
posebne potrebe,

– pošilja ustanovitelju letne programe dela in zaključno
poročilo,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
– skrbi za zbirke muzejskega značaja v vsaki od občin

ustanoviteljic.

8. člen
Muzej opravlja dela in naloge iz prejšnjega člena na

področju Posavja.

IV. ORGANI ZAVODA

9. člen
Organi muzeja so:
– uprava,
– svet zavoda,
– strokovni svet.

Muzej ima lahko tudi druge organe, katerih delovno
področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja se
določi v statutu muzeja.

1. Svet muzeja

10. člen
Muzej upravlja svet muzeja, ki ga sestavljajo predstav-

niki ustanovitelja, predstavniki delavcev muzeja in zainteresi-
rane javnosti.

Svet muzeja ima devet članov in sicer:
– tri predstavnike ustanoviteljev,
– tri predstavnike delavcev zavoda, katere s tajnim gla-

sovanjem izvolijo delavci muzeja na predlog reprezentativnih
sindikatov oziroma zbora delavcev,

– tri predstavnike zainteresirane javnosti, ki jih imenu-
jejo občinski sveti občin Brežice, Krško in Sevnica, in sicer
vsak po enega.

Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti ob-
čin Brežice, Krško in Sevnica. Vsak občinski svet imenuje v
svet muzeja po enega predstavnika.

Predstavnike zaposlenih v muzeju se izvoli tako, da so
v svetu zastopani poleg strokovnih delavcev z enim pred-
stavnikom tudi upravno-administrativni in tehnični delavci
muzeja.

Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih
udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljeni so
kandidati, ki dobijo večino glasov tistih volilnih upravičen-
cev, ki se udeležijo volitev.

Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstituantni seji
predsednika in namestnika predsednika.

Mandat članov sveta muzeja traja 5 let. Za člane sveta
muzeja so iste osebe lahko izvoljene oziroma imenovane le
dvakrat zaporedoma.

Svet odloča z večino glasov navzočih članov, razen
statuta, letnega programa dela in zaključnega računa, kate-
re sprejema z večino glasov vseh svojih članov.

11. člen
Naloge sveta muzeja so:
– sprejema statut muzeja,
– sprejema programe dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest v muzeju,
– sprejema pravila, za katere je tako določeno v

statutu,
– opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem mu-

zeja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statu-

tom.

12. člen
Svet muzeja najkasneje 60 dni pred iztekom mandata

določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko ko-
misijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v
svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu muzeja.

2. Uprava

13. člen
Muzej vodi uprava. Upravo predstavlja direktor, ki oprav-

lja hkrati funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Direktor organizira, vodi in odgovarja za poslovanje

muzeja, predstavlja in zastopa muzej, vodi strokovno delo
muzeja ter odgovarja za zakonitost dela in strokovnost dela
muzeja.
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Naloge, pooblastila in odgovornosti direktorja natanč-
neje določa statut muzeja.

14. člen
Direktorja imenujejo na podlagi javnega razpisa ustano-

vitelji, po predhodnem mnenju sveta muzeja in strokovnega
sveta muzeja.

15. člen
Mandat direktorja traja 5 let.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje nasled-

nje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba humanistične ali družbo-

slovne smeri,
– najmanj 5 let delovne dobe,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Kandidat mora predložiti program dela muzeja.

3. Strokovni svet

16. člen
Strokovni svet sestavljajo strokovni delavci muzeja in

zunanji strokovnjaki s področja dela zavoda.
Število članov, sestavo, način imenovanja in pristojno-

sti se določi skladno z zakonom v statutu muzeja.

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
MUZEJA

17. člen
Ustanovitelji in država zagotavljajo pogoje za delo mu-

zeja v skladu z zakonom.
Ustanovitelji zagotavljajo muzeju sredstva in premože-

nje, s katerim je muzej upravljal do uveljavitve tega odloka.
Muzej samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v

upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremične-
ga premoženja ali le-to obremeniti s stvarmi ali drugimi bre-
meni brez soglasja ustanoviteljev.

18. člen
Muzej pridobiva sredstva za delo:
– iz javnih sredstev,
– iz sredstev ustanoviteljev,
– z opravljanjem lastne dejavnosti,
– iz daril,
– sredstev od prodaje storitev in izdelkov,
– iz drugih virov, v skladu z zakonom ter odlokom in

statutom muzeja.
Organi muzeja zagotavljajo poslovanje v skladu z ve-

ljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja
muzeja.

Muzej je dolžan obveščati ustanovitelje o rezultatih po-
slovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju v skladu z
zakonom.

19. člen
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih muzej pridobi s

prodajo storitev oziroma proizvodov in z opravili drugih de-
javnosti v skladu s tem odlokom, sme muzej uporabljati za
opravljanje in razvoj registrirane dejavnosti v skladu z letnim
planom in soglasjem ustanoviteljev, po predhodnem soglas-
ju ustanoviteljev pa tudi za plače.

Delitev presežkov nad odhodki poteka na podlagi pro-
gramov prioritet za delitev sredstev, ki jih sprejme svet
muzeja.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
MUZEJA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI

USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

20. člen
Muzej je za upravljanje s premoženjem odgovoren us-

tanoviteljem.
Muzej ne more odtujiti ali spremeniti namembnosti ne-

premičnin, ki jih ima v upravljanju. Z nepremičnim premože-
njem razpolagajo ustanovitelji.

21. člen
Ustanovitelji so odgovorni za obveznosti muzeja do

višine sredstev, ki jih z letnim programom namenjajo v prora-
čunu za dejavnost muzeja.

V primeru izgube, ki je ni moč pokriti iz razpoložljivih
sredstev dejavnosti muzeja, o načinu kritja odločajo ustano-
vitelji na predlog sveta muzeja.

22. člen
Muzej vsako leto pripravi program dela in finančni plan

ter ju posreduje ustanoviteljem v soglasje.
Muzej je dolžan poročati ustanoviteljem o izvrševanju

letnega programa dela in razvoja muzeja.

VII. NADZOR

23. člen
Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in

aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko pora-
bo sredstev ter opravljanje dejavnosti muzeja, izvajajo insti-
tucije, določene z zakonom.

24. člen
Porabo javnih sredstev v muzeju nadzoruje Računsko

sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja

nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanov-
ljen premoženjski sklad, v katerega so vključene nepremič-
nine v upravljanju muzeja.

VIII. SPLOŠNI AKTI MUZEJA

25. člen
Muzej ima statut, s katerim se podrobneje določijo

zlasti:
– organizacija in način poslovanja muzeja,
– pristojnosti organov muzeja,
– druge zadeve v skladu z zakonom in s tem odlokom.
Statut muzeja sprejema svet muzeja v soglasju z usta-

novitelji.

26. člen
Muzej ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi

ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Statut in splošni akti iz prvega odstavka tega člena ne

smejo biti v neskladju s tem odlokom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

27. člen
Muzej mora uskladiti svojo organizacijo in organe mu-

zeja v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
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28. člen
Direktorju muzeja preneha mandat z iztekom dobe, za

katero je bil imenovan.

29. člen
Direktor muzeja je dolžan poleg nalog, za katere je

pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da muzej uskladi
organizacijo dela ter oblikuje svet muzeja v skladu s tem
odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega
odloka.

30. člen
S tem odlokom prenehajo veljati: odločba o ustanovitvi

Posavskega muzeja v Brežicah, št. 022-9/82, ki so jo izdale
Skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica dne 21. 10.
1982, odločba o ustanovitvi Posavskega muzeja v Brežicah,
št. 1-022-8/82, ki so jo izdale Skupščine občin Brežice,
Krško in Sevnica dne 25. 10. 1982 in odločba o ustanovitvi
Posavskega muzeja v Brežicah, št. 022-15/82-1, ki so jo
izdale Skupščine občin Brežice, Krško in Sevnica dne
3. 11. 1982.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 617-1/97-2/7
Brežice, dne 12. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Brežice
dr. Slavko Sušin l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franc Bogovič l. r.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Sevnica
Martin Novšak l. r.

CANKOVA-TIŠINA

311. Sklep o začasnem financiranju javne porabe
Občine Cankova-Tišina v letu 1998

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95),
zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter
14. člena statuta Občine Cankova-Tišina (Uradni list RS, št.
53/95) je Občinski svet občine Cankova-Tišina na 23. red-
ni seji dne 16. 1. 1998 sprejel

S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine

Cankova-Tišina v letu 1998

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Can-

kova-Tišina se do sprejetja proračuna začasno financirajo
po tem sklepu.

2. člen
Do sprejetja proračuna Občine Cankova-Tišina za leto

1998 se začasno financirajo potrebe mesečno v višini 1/12
realiziranih odhodkov proračuna Občine Cankova-Tišina za
leto 1997.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz dolo-
čil zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se
nanašajo na proračun občine in državnega proračuna.

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

RS, uporablja pa se od 1. 1. 1998 do sprejetja proračuna
Občine Cankova-Tišina.

Št. 40304–1/98 -1
Tišina, dne 20. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

Občine Cankova-Tišina
Franc Horvat st. l. r.

CERKNICA

312. Odlok o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture v Občini Cerknica

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96 in 44/96) in na podlagi 2., 5. in 10.
člena zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96), četrte alinee
točke 2, druge in osme alinee 4. točke, druge alinee
7. točke 12. člena, dvanajste alinee 13. člena in 103. člena
statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95 in
51/96), na podlagi 1., 3. in 4. člena zakona o uresničeva-
nju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št.
75/94) je Občinski svet občine Cerknica na 27. redni seji
dne 18. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o uresničevanju javnega interesa na področju

kulture v Občini Cerknica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Delovanje na področju kulture je svobodno, pri čemer

Občina Cerknica skrbi za izvajanje javnega interesa s po-
dročja kulture.

2. člen
Javni interes lokalne skupnosti na področju kulture

obsega zlasti:
– ustvarjanje možnosti za skladen kulturni razvoj obča-

nov in občank Občine Cerknica, kakor tudi za razvoj posa-
meznih kulturnih dejavnosti, društev in združenj;

– zagotavljanje pogojev za ustvarjanje, posredovanje in
dostopnost kulture;
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– uveljavljanje kulturnih ustvarjalcev, kulturnih društev
in organizacij Občine Cerknica doma in v tujini;

– zagotavljanje varstva naravne in kulturne dediščine;
– kulturno vzgojo v javnih zavodih v lasti Občine Cerk-

nica ter razvoj kulturno interesne dejavnosti le-teh;
– izobraževanje za potrebe kulturne dejavnosti;
– razlikovanje s področja kulturološke dejavnosti, var-

stva kulturne in naravne dediščine;
– promocija Občine Cerknica kot kulturno usmerjene

občine.

3. člen
Javni interes Občine Cerknica kot lokalne skupnosti na

področju kulture se uresničuje:
– z občinskim programom kulture,
– z delovanjem lokalnih javnih služb in javnih zavodov

na področju kulture,
– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj kul-

turnih dejavnosti,
– z zagotavljanjem javnih sredstev za kulturo iz prora-

čuna Občine Cerknica in tudi državnega proračuna skladno
z veljavno zakonodajo,

– z neposrednim financiranjem kulturnih programov ozi-
roma projektov iz javnih sredstev,

– z oblikovanjem javne infrastrukture na področju kul-
ture,

– s stimulativno politiko določanja lokalnih taks in daja-
tev iz pristojnosti občine,

– z določanjem posebnih pogojev za opravljanje posa-
mezne dejavnosti na področju kulture, če to zahteva narava
te dejavnosti.

4. člen
Za uresničevanje javnega interesa na področju kulture

se zagotavljajo finančna sredstva iz proračuna Občine Cerk-
nica zlasti za naslednje namene:

1. za varstvo naravne in kulturne dediščine,
2. za izvajanje kulturnih programov, ki obsegajo dejav-

nost predšolske in osnovnošolske mladine, mladih, združe-
nih v podmladnih in mladinskih vadbenih skupinah, društev,
klubov in združenj,

3. druga društva in organizacije za dodatne kulturne
programe,

4. za kulturno dejavnost posebno nadarjenih otrok in
mladine,

5. za izobraževanje strokovnih in organizacijskih ka-
drov,

6. za investicije, vzdrževanje, amortizacijo in opremlja-
nje javne infrastrukture na področju kulture,

7. za spodbujanje kulturnih dosežkov,
8. za nagrade, za dosežke na kulturnem področju,
9. za založniško dejavnost,
10. za propagandno dejavnost na področju kulture,
11. za delovanje strokovnih organizacij,
12. za eksperimentalne programe,
13. za knjižnično dejavnost.
Obseg in vrsta nalog se na posameznih področjih opre-

deljujejo v letnem programu Občine Cerknica za področje
kulturne dejavnosti.

5. člen
Za kulturne dejavnosti po tem odloku štejejo vse dejav-

nosti, predvidene z nacionalnim programom kulture v Re-
publiki Sloveniji, kakor tudi vse tiste dejavnosti, ki imajo
državno ali mednarodno priznan status v okviru državnih in
mednarodnih kulturnih organizacij in so njihova združenja,
društva, klubi in organizacije registrirana pri pristojnem dr-
žavnem organu.

Kulturne dejavnosti po tem odloku se štejejo vse oblike
ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na
področju književne, glasbene, plesne, gledališke, likovne,
filmske in video dejavnosti, varstva kulturne in naravne de-
diščine, razstavne in knjižnične dejavnosti ter založništva,
kinematografije, radia in televizije in na drugih področjih.

Kulturne dejavnosti po tem odloku in skladno z zakono-
dajo lahko opravljajo razen organizacij iz prvega odstavka
tega člena tudi posamezniki in pravne osebe kot pridobitne
ali nepridobitne dejavnosti pod splošnimi pogoji, predpisani-
mi za dejavnost.

Dejavnost iz tega člena podrobneje določa župan po
predhodnem mnenju Sveta za kulturo Občine Cerknica. V
dvomu ali je posamezna dejavnost kulturna dejavnost po
tem odloku, na predlog sveta za kulturo, določi župan.

6. člen
Kulturne prireditve se morajo najavljati, propagirati in

pojasnjevati v slovenščini.

II. PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNICA

7. člen
Program kulture v Občini Cerknica določa temelje poli-

tike kulture Občine Cerknica in opredeljuje obseg dejavno-
sti na področju kulture, ki se financira ali sofinancira iz
občinskega proračuna in iz drugih javnih ali zasebnih financ.
Program kulturne dejavnosti v Občini Cerknica sprejme ob-
činski svet na predlog župana Občine Cerknica.

8. člen
Predlog kulturne dejavnosti v Občini Cerknica določa

zlasti:
– načela in cilje kulturne politike v Občini Cerknica,
– ukrepe kulturne politike za razvoj celotne kulturne

dejavnosti, varstvo kulturne in naravne dediščine,
– merila in ukrepe za zagotavljanje lokalnih javnih služb

in javnih zavodov na področju kulture v Občini Cerknica,
– merila in ukrepe za razvoj ljubiteljske kulture,
– oblike pospeševanja kulturnega razvoja demograf-

sko ogroženih območij,
– ukrepe za ohranjanje, povezovanje in razvoj skupne-

ga kulturnega prostora v Občini Cerknica,
– oblike pospeševanja mednarodnega kulturnega po-

vezovanja in izhodišča za promocijo Občine Cerknica,
– usmeritve na področju varstva okolja in urejanja pro-

stora z vidika varstva kulturne in naravne dediščine,
– usmeritve na področju kulturne dejavnosti v okviru

javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– usmeritve na področju kulturoloških raziskav,
– merila za področje ustvarjanja in posredovanje kul-

turnih programov preko medijev,
– merila in usmeritve za stimulativno politiko lokalnih

taks in dajatev na območju Občine Cerknica,
– obseg dejavnosti na področju kulture, ki se financira

oziroma sofinancira iz občinskega proračuna ali drugih jav-
nih in zasebnih sredstev,

– pomembnejša investicijska vlaganja v javno infrastruk-
turo na področju kulture v Občini Cerknica.

9. člen
Za izvajanje občinskega programa kulture v Občini

Cerknica skrbijo v okviru svojih pristojnosti župan in občin-
ska uprava.

Župan vsako leto do 31. maja predloži Občinskemu
svetu občine Cerknica poročilo o izvajanju občinskega pro-
grama kulture v preteklem letu z oceno rezultatov in progra-
mom za naslednje obdobje.
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III. SVET ZA KULTURO

10. člen
Župan z odredbo imenuje Svet za kulturo Občine Cerk-

nica kot strokovno posvetovalno telo. Število članov sveta,
trajanje mandata in način dela določi župan z odredbo.

Tretjino članov sveta imenuje župan na predlog Zveze
kulturnih organizacij.

11. člen
Svet za kulturo Občine Cerknica:
– oblikuje vsebinska izhodišča in usmeritve za pripra-

vo občinskega programa kulturne dejavnosti v Občini Cerk-
nica,

– sodeluje pri pripravi občinskega programa kulture,
– spremlja in ocenjuje izvajanje kulturnega programa v

Občini Cerknica in daje pobude za njegove spremembe in
dopolnitev,

– daje mnenje k poročilu o izvajanju kulturnega progra-
ma v Občini Cerknica,

– ocenjuje stanje in razvoj kulturnih dejavnosti,
– obravnava in spremlja zakonodajo in druge predpise

s področja kulture,
– daje pobude in predloge za urejanje drugih vprašanj

s področja kulture,
– opravlja, vodi, koordinira in izvaja druge naloge s

področja kulture, skladno z sprejetim programom in navodili
župana,

– daje mnenje k vrhunskim dosežkom v kulturi.

12. člen
Za sodelovanje pri delu sveta ali za izvajanje programa

kulture v Občini Cerknica se lahko ustanovi delovne skupi-
ne, področne sekcije, komisije in ekspertne skupine. Njiho-
vo sestavo, naloge in način dela določi župan z aktom o
ustanovitvi.

IV. ZVEZA KULTURNIH ORGANIZACIJ CERKNICA

13. člen
Zveza kulturnih organizacij Cerknica je samostojna stro-

kovna in stanovska organizacija, v katero se vključujejo kul-
turna društva in organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za člans-
tvo v tovrstni zvezi.

Zveza kulturnih organizacij Cerknica deluje na podlagi
ustrezne zakonodaje s področja organizacije in delovanja
društev, lastnega statuta in akta o združevanju kulturnih dru-
štev in organizacij ter skupin v Občini Cerknica v zvezo.

Zveza kulturnih organizacij je lahko organizirana in de-
luje za območje ene ali več občin. V tem primeru se medse-
bojna razmerja določijo s pogodbo o ustanovitvi zveze.

14. člen
Zveza kulturnih organizacij Cerknica po tem odloku

poleg ostalih nalog, določenih z lastnim programom dela
zlasti:

– spremlja in ocenjuje stanje na področju kulture in
uresničevanja občinskega programa za to področje ter daje
v zvezi s tem mnenje, pobude in predloge,

– daje mnenje k predlogu občinskega programa kultu-
re in k poročilu o izvajanju tega programa,

– daje mnenje k predlogu odloka in drugih aktov s
področja kulture, ki jih sprejema občinski svet ter drugih
aktov in predpisov s področja kulture,

– predlaga imenovanje članov Sveta za kulturo Občine
Cerknica,

– daje strokovno pomoč svojim članom,
– opravlja druge naloge, ki jih določajo akti Občine

Cerknica za področje kulture ter zakon in statut zveze.

15. člen
Zveza kulturnih organizacij se financira iz sredstev ob-

činskega proračuna, članarino in drugimi prispevki ter iz
drugih virov.

V. SKLAD ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI

16. člen
Skladno z veljavno zakonodajo zagotavlja Občina Cerk-

nica za Sklad RS, za ljubiteljsko kulturno dejavnost prostor-
ske pogoje za delovanje društev, skupin in posameznikov za
izvajanje programov, ki so lokalnega pomena.

17. člen
Na podlagi veljavne zakonodaje in tega odloka lahko

Sklad RS, za ljubiteljsko kulturno dejavnost opravlja določe-
ne naloge iz lastne pristojnosti in tega odloka tudi za Občino
Cerknica.

Občina Cerknica in sklad v tem primeru medsebojne
obveznosti in pravice dogovorita s pogodbo.

18. člen
Občina Cerknica imenuje najmanj enega predstavnika

v svet območnih izpostav sklada.
Člana sveta imenuje Občinski svet občine Cerknica na

predlog župana, po predhodnem mnenju Sveta za kulturo in
po postopkih, ki so z akti Občine Cerknica predvideni za
imenovanje predstavnikov lokalne skupnosti.

VI. FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMOV
IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA

19. člen
Kulturni programi se financirajo oziroma sofinancirajo

iz občinskega proračuna na podlagi meril in kriterijev, ki jih
predpiše pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti
Občine Cerknica za področje kulture. Višino sredstev za
področje kulturne dejavnosti določi Občinski svet občine
Cerknica s proračunom Občine Cerknica.

20. člen
Občinska uprava oziroma javni skladi s področja kultu-

re zbirajo predloge za financiranje in sofinanciranje kulturnih
programov z javnim razpisom, z izvajalci programov oziroma
projektov pa sklepa pogodbe župan.

Izjemoma lahko župan sklene pogodbo po predhod-
nem soglasju sveta za kulturo o sofinanciranju programov
oziroma projekta brez javnega razpisa:

– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki
ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati,

– če gre za sofinanciranje projektov ali programov, ki
jih želijo realizirati društva iz območja Občine Cerknica, ki so
ustanovaljena po izvedbi javnega razpisa,

– v primerih, ko bi opustitev projekta ali programa po-
menila za razvoj kulture v Občini Cerknica dolgoročno izgu-
bo ali izpad sredstev.

21. člen
Predloge za financiranje oziroma sofinanciranje kultur-

nih programov lahko dajo kulturna društva in organizacije,
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posamezniki ter pravne osebe, ki so vpisani v register izva-
jalcev programa kulturnih dejavnosti v Občini Cerknica.

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati društva in organizaci-
je, posamezniki ter pravne osebe za vpis v regiter izvajalcev
kulturnih programov v Občini Cerknica, predpiše župan.

22. člen
Izvajalci programa kulture v Občini Cerknica, ki se fi-

nancirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo
predložiti občinski upravi mesečno poročilo o izvedbi pro-
gramov in projektov do 10.3., pa tudi poročilo o porabi
finančnih sredstev v preteklem letu. Normative in vsebine za
izdelavo poročil predpiše župan.

VII. JAVNI SKLADI

23. člen
Občina Cerknica lahko za izvajanje programov kulture

ustanovi javne sklade, na katere prenese financiranje dejav-
nosti za katero je sklad ustanovljen.

Javni sklad se ustanovi z odlokom in po postopku, ki
ga določa statut Občine Cerknica s sklepom občinskega
sveta.

24. člen
Javni sklad posluje po predpisih, ki veljajo za javne

zavode in ustanove, če ni z zakonom drugače določeno.

25. člen
Akt o ustanovitvi javnega sklada določi vire, način in

pogoje pridobivanja sredstev za uresničevanje ciljev in na-
menov, za katere je javni sklad ustanovljen.

26. člen
S statutom in ostalimi akti se podrobneje določajo or-

ganizacije, naloge, način odločanja ter druga vprašanja,
pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje javnega
sklada za področje kulturne dejavnosti.

27. člen
Sredstva javnega sklada se lahko uporabljajo le za

namen, za katere je bil javni sklad ustanovljen.

28. člen
Javni sklad mora vsako leto do 10. 3. predložiti ustano-

vitelju poročilo o delu sklada v preteklem letu.

29. člen
Revizijo in nadzor nad javnimi skladi na področju kultur-

ne dejavnosti, katerih ustanovitelj je Občina Cerknica, oprav-
lja nadzorni odbor Občine Cerknica in z zakonom določene
institucije.

30. člen
Po enakem postopku se ustanavljajo tudi fondacije ali

druge ustanove na področju izvajanja ali financiranja progra-
ma kulturne dejavnosti, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj
je Občina Cerknica.

VIII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU
KULTURNE DEJAVNOSTI

31. člen
Urejene in opremljene površine in objekti ter oprema,

ki so namenjeni za izvajanje kulturne dejavnosti, sestavljajo
javno infrastrukturo s področja kulturne dejavnosti.

Površine in objekte, ki predstavljajo javno infrastrukturo
s področja, določi občinski svet s sklepom.

Evidenco objektov in površin, ki so določene kot javna
infrastruktura na področju kulture, vodi občinska uprava na
podlagi navodil, ki jih izda župan. Nepremičnine iz tega
člena se kot javno infrastrukturo s področja kulture zazna-
muje v zemljiški knjigi.

32. člen
Občinska uprava pripravi mrežo infrastrukture kot pod-

lago za prostorsko načrtovanje. Mreža infrastrukture obsega
obstoječo javno infrastrukturo na področju kulture, merila in
ukrepe za načrtovanje nove in posodobitev obstoječe.

33. člen
Javno infrastrukturo s področja kulture se lahko da v

uporabo posameznikom in pravnim osebam, ki so vpisane v
evidenco izvajalcev programa kulture v Občini Cerknica.

34. člen
Javna infrastruktura iz prejšnjega odstavka se da v upo-

rabo na podlagi javnega razpisa, ki ga izvede župan v skladu
z veljavno zakonodajo.

Javna infrastruktura s področja kulture se mora upo-
rabljati za namen za katerega je bila urejena in določena.
Izvajalci programa kulture v Občini Cerknica imajo za izvaja-
nje storitev programov kulture predmet, kadar pod enakimi
pogoji nastopajo tudi drugi interesenti.

35. člen
Z uporabniki, izbranimi na podlagi javnega razpisa in

skladno s programom kulture v Občini Cerknica, sklene
župan pogodbe o uporabi javne infrastrukture na področju
kulture. Pogodba se lahko sklene za določen ali nedolo-
čen čas.

36. člen
Če se del javne infrastrukture na področju kulture, ki

začasno ali trajno ni potreben za opravljanje kulturne dejav-
nosti, uporabi za druge namene, se dohodek nameni za
investicije v javno infrastrukturo na področju kulture.

37. člen
Za načrtovanje, gradnjo in opremljanje ter za vzdrže-

vanje infrastrukture se uporabljajo normativi, standardi in
priporočila, ki veljajo za stroko in jih določi pristojno mini-
strstvo.

IX. JAVNI ZAVODI ZA PODROČJE KULTURE

38. člen
Javni zavodi na področju kulturnih dejavnosti se lahko

ustanovijo za opravljanje dejavnosti, ki so z zakonom ali
odlokom Občine Cerknica opredeljene kot javna služba na
področju kulture.

Javni zavod se lahko ustanovi tudi za opravljanje kultur-
nih dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, če se
opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki
veljajo za javno službo. Javni zavod ustanovi z odlokom
občinski svet.

39. člen
Občina Cerknica lahko ustanovi javni zavod tudi skupaj

z državo po postopkih in na način, ki jih predvideva zakon.



Stran 448 / Št. 7 / 30. 1. 1998 Uradni list Republike Slovenije

Če občina ustanovi javni zavod skupaj z državo, se
njune medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ure-
dijo s pogodbo.

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda na področju kultur-
ne dejavnosti skupaj z državo sprejme občinski svet, pogod-
bo pa podpiše župan.

40. člen
V aktu o ustanovitvi javnega zavoda za področje kultur-

ne dejavnosti ustanovitelj opredeli organe zavoda, način
organiziranosti, merila in kriterije za imenovanje poslovod-
nega in programskega direktorja zavoda, sestavo in način
imenovanja sveta zavoda ter druga določila na podlagi zako-
nodaje, veljavne za javne zavode in kulturno dejavnost.

X. SAMOSTOJNI USTVARJALCI NA PODROČJU
KULTURE

41. člen
Samostojni kulturni ustvarjalci, ki so vpisani v razvid

samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kultu-
ro in imajo stalno bivališče na območju Občine Cerknica,
nastopajo pod enakimi pogoji kot izvajalci javnega interesa
na področju kulture v Občini Cerknica.

XI. DRUŠTVA NA PODROČJU KULTURE

42. člen
Posamezniki se združujejo v društva na področju kultu-

re z namenom, da:
– izvajajo kulturno dejavnost,
– združujejo občane in občanke ter samostojne kultur-

ne ustvarjalce na področju kulture,
– se ukvarjajo s strokovnimi vprašanji na področju kul-

ture,
– izvajajo izobraževalne in vzgojne aktivnosti na po-

dročju kulture,
– prispevajo k dostopu do dobrin, ki jih nudijo kulturne

dejavnosti,
– skrbijo za skladen razvoj kulturnih dejavnosti v Občini

Cerknica,
– opravljajo druge naloge in aktivnosti s področja kulture.

43. člen
Društva na področju kulture, katerih dejavnost je po-

sebnega pomena za izvajanje programa kulture, lahko pred-
lagajo županu, da jim podeli status društva, ki deluje v lokal-
nem javnem interesu. Pogoje in kriterije za izpolnjevanje
statusa društva, ki deluje v lokalnem javnem interesu, se
preveri vsaka tri leta.

Društva, katerih delovanje presega lokalni javni interes,
lahko skladno z veljavno zakonodajo zaprosijo pristojno mi-
nistrstvo, da jim dodeli status društva, ki deluje v javnem
interesu na območju Republike Slovenije. V tem primeru
izdata svoje mnenje Svet za kulturo Občine Cerknica in
Občinski svet občine Cerknica.

XII. KULTURNE PRIREDITVE

44. člen
Kulturne prireditve po tem odloku so srečanja in kulturne

aktivnosti, organizirane skladno s pravili posameznih izvajal-
cev kulturnih dejavnosti in na podlagi veljavne zakonodaje.

Kulturne prireditve morajo biti prijavljene skladno z do-
ločili veljavne zakonodaje pri pristojnem organu.

45. člen
Organizator kulturne prireditve mora poskrbeti za var-

nost vseh udeležencev in zavarovati svojo odgovornost za
varnost udeležencev.

46. člen
V objektu, v katerem poteka kulturna prireditev, je pre-

povedano točenje alkoholnih pijač, kolikor zakonodaja tega
področja ne ureja drugače.

Organizator ne sme dovoliti vstopa na prireditev ose-
bam, ki so pod vplivom alkohola.

47. člen
V zaprtem objektu, kjer poteka kulturna prireditev, je

prepovedano kajenje. Objekti morajo biti vidno označeni z
znaki za prepovedano kajenje.

48. člen
Na kulturne prireditve je prepovedano prinašati piroteh-

nična in druga sredstva, katera bi ogrožala varnost udele-
žencev prireditev.

49. člen
Prireditelj, ki kandidira za organizacijo prireditve, ki ima

širši državni ali celo mednarodni značaj, mora pred izvedbo
le-te na območju Občine Cerknica in na objektih, ki so last
občine, predhodno pridobiti mnenje občinske uprave in pri-
stojnega matičnega odbora občinskega sveta.

Mnenje je obvezno v primerih, ko bi organizacija to-
vrstne prireditve imela finančne posledice tudi za lokalno
skupnost.

XIII. NADZOR IN INŠPEKCIJA

50. člen
Inšpekcijo na področju kulturne dejavnosti opravljajo

na podlagi veljavne zakonodaje pristojne službe in organi.

51. člen
Nadzor se nanaša na:
– izpolnjevanje nalog na področju kulture, ki so opre-

deljene s programom kulture v Občini Cerknica,
– namensko porabo finančnih sredstev in infrastruk-

ture,
– izpolnjevanje standardov in normativov za izvajanje

programa kulturne dejavnosti,
– organizacijo in izvedbo prireditev.

52. člen
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem

opravlja nadzorni odbor Občine Cerknica.
Strokovni nadzor opravlja Svet za kulturo Občine Cerk-

nica.
Nadzor nad organizacijo in izvedbo prireditev ter nad

določili, ki jih predpisujejo drugi akti, ima inšpekcija Občine
Cerknica in skladno z veljavno zakonodajo in prepisi pristoj-
nega ministrstva krajevno pristojna policijska postaja.

XIV. INFORMATIKA NA PODROČJU KULTURE

53. člen
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja v

kulturi, za razvoj te dejavnosti in vodenje dolgoročne kultur-
ne politike v Občini Cerknica, se vodijo naslednje zbirke
podatkov:
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– evidenca kulturnih izvajalcev,
– evidenca izvajalcev programa kulture v Občini Cerk-

nica,
– evidenca strokovnih delavcev v kulturi,
– evidenca javne infrastrukture na področju kulture,
– evidenca državnih in mednarodnih prireditev,
– ostale evidence.

54. člen
Evidenca kulturnih ustvarjalcev obsega: ime in prii-

mek, spol, rojstne podatke, prebivališče, področje kultur-
ne dejavnosti, najvidnejše dosežke na področju kulturnega
ustvarjanja.

55. člen
Evidenca izvajalcev programov kulture v Občini Cerkni-

ca obsega: ime, sedež, ime in priimek zastopnika, matično
oziroma davčno številko, naziv področja kulturne dejavnosti.

56. člen
Evidenca strokovnih delavcev v kulturi obsega: ime in

priimek, spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajal-
ca, strokovno izobrazbo oziroma usposobljenost in področ-
je kulturne dejavnosti.

57. člen
Evidenca javne infrastrukture na področju kulture ob-

sega: ime oziroma naziv objekta, lokacijo, zemljiškoknjižne
podatke, leto izgradnje, namen uporabe, velikost, vrsto pro-
storov ter opreme in uporabnika na dan uveljavitve tega
odloka, posebne lastnosti nepremičnine ter opreme in po-
godbe z uporabniki javne infrastrukture na področju kulture.

58. člen
Evidenca državnih in mednarodnih kulturnih prireditev,

ki se izvajajo na območju Občine Cerknica obsega: področ-
je kulturne dejavnosti, nivo, organizatorja, udeležence in
način prireditev.

59. člen
Glede na dejavnost in razvoj kulture v Občini Cerknica

se lahko uvedejo tudi druge evidence. Vodenje ostalih evi-
denc predpiše na podlagi tega odloka župan.

60. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo v občinski up-

ravi.
Navodila za vodenje posameznih evidenc predpiše žu-

pan.

61. člen
Osebni podatki, potrebni za vzpostavitev in delovanje

evidenc, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo
skladno s posebnimi predpisi in zakonskimi določili, ki se
nanašajo na zbirke osebnih podatkov.

XV. PRIZNANJA IN NAGRADE

62. člen
Za uspešno delo na področju ljubiteljskih kulturnih de-

javnosti in za izvajanje programov kulture podeljuje Občina
Cerknica priznanja.

Vrsto priznanj, kriterije in postopek podeljevanja dolo-
ča pravilnik, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana
in v soglasju s svetom za kulturo.

XVI. KAZENSKE DOLOČBE

63. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje druš-

tvo oziroma organizator, ki deluje v nasprotju z določili 45.,
46., 47. in 48. člena tega odloka.

Za kršitev navedenih členov se kaznuje odgovorna ose-
ba z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT.

XVII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

64. člen
Župan in občinska uprava morajo v roku treh mesecev

po uveljavitvi tega odloka izdati ustrezna navodila za realiza-
cijo odloka in vzpostavitvi evidence, določene s tem
odlokom.

65. člen
Društva in druge organizacije, ki želijo na podlagi tega

odloka pridobivati sredstva iz proračuna Občine Cerknica,
morajo v roku dveh mesecev po uveljavitvi odloka posredo-
vati zahtevane podatke.

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

nem listu.

Št. 611-4/97
Cerknica, dne 18. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

313. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami

Na podlagi 37. in 126. člena zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94)
ter na podlagi 12. in 103. člena statuta Občine Cerknica, je
Občinski svet občine Cerknica na 27. redni seji dne 18. 12.
1997 sprejel

O D L O K
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

ureja organizacijo in izvajanje varstva ljudi, živali, premože-
nja, okolja in kulturne dediščine pred naravnimi in drugimi
nesrečami (v nadaljevanju: sistem varstva).

2. člen
Sistem varstva se organizira kot del enotnega sistema v

Republiki Sloveniji in obsega organiziranje, načrtovanje, iz-
vajanje, vodenje, aktiviranje, financiranje in nadzor dejavno-
sti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
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3. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih nesrečah v

Občini Cerknica obsega zlasti:
– zagotavljanje opazovanja, obveščanja in alarmiranja,
– zagotavljanje prve pomoči, ki zajema laično samopo-

moč in vzajemno pomoč,
– zagotavljanje prve medicinske pomoči ter medicin-

ske oskrbe,
– zagotavljanje začasne nastanitve in oskrbe ogrože-

nega prebivalstva,
– zagotavljanje prve veterinarske pomoči,
– zagotavljanje požarne varnosti in delovanje javne ga-

silske službe,
– zagotavljanje reševanja izpod ruševin, zemeljskih in

snežnih plazov,
– zagotavljanje reševanja ob poplavah in drugih vre-

menskih ujmah,
– reševanje ob ekoloških in drugih nesrečah,
– izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob

nesrečah z nevarnimi snovmi ali posledicah uporabe tovrst-
nega orožja,

– reševanje ob vojaških napadih ali drugih oblikah mno-
žičnega nasilja,

– zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje.

4. člen
Zaščita, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih ne-

srečah se v Občini Cerknica uresničuje preko:
– poveljnikov civilne zaščite in njihovih namestnikov ter

štabov civilne zaščite,
– poverjenikov civilne zaščite in njihovih namestnikov,
– enot in služb civilne zaščite,
– gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij,
– z delovanjem lokalnih javnih služb in zavodov na po-

dročju zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih
nesrečah,

– z delovanjem društev in drugih nevladnih organizacij
(v nadaljevanju: sile za zaščito, reševanje in pomoč).

Hkrati se interes Občine Cerknica na področju zaščite,
reševanja in pomoči pred naravnimi in drugimi nesrečami
uresničuje tudi preko:

– občinskega programa zaščite, reševanja in požarne-
ga varstva,

– z zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj ukre-
pov zaščite, reševanja in požarne varnosti,

– z zagotavljanjem javnih sredstev za delovanje sistema
varstva iz proračuna Občine Cerknica in tudi iz državnega
proračuna, skladno z veljavno zakonodajo:

– z neposrednim financiranjem programov zaščite in
reševanja in drugih projektov iz javnih sredstev,

– z oblikovanjem javne infrastrukture na področju zašči-
te in reševanja,

– s stimulativno politiko določanja lokalnih taks in daja-
tev iz pristojnosti občine.

5. člen
Za uresničevanje sistema varstva v Občini Cerknica se

zagotavlja finančna sredstva iz proračuna Občine Cerknica
predvsem za naslednje namene:

– za zagotavljanje in delovanje ter izvajanje nalog ob-
činskega programa sistema varstva s strani sil za zaščito,
reševanje in pomoč,

– za izobraževanje strokovnih in organizacijskih kadrov,
– za izobraževanje in usposabljanje štabov, ekip in enot

civilne zaščite ter ostalih sil za zaščito, reševanje in pomoč,
– za investicije, vzdrževanje, amortizacijo in opremlja-

nje javne infrastrukture sistema varstva v Občini Cerknica,

– za vzpodbujanje preventivno-varstvenih dosežkov na
področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– za nagrade za dosežke na področju sistema varstva v
Občini Cerknica,

– za založniško dejavnost na področju sistema varstva,
– za propagandno dejavnost na področju sistema var-

stva.
Obseg in vrsta nalog sta opredeljena v letnem progra-

mu sistema varstva v Občini Cerknica.

6. člen
Za dejavnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami po tem odloku štejejo vse dejavnosti, predvidene
z nacionalnim programom Republike Slovenije, kakor tudi
vse tiste dejavnosti, ki izvirajo iz ocen, zahtev in potreb in
specifike pokrajine in Občine Cerknica.

Dejavnosti sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Cerknica se štejejo tudi vse dejavnosti,
katerih osnovni cilj je zmanjšanje števila nesreč ter prepreči-
tev oziroma zmanjšanje žrtev in drugih posledic teh nesreč.

Dejavnosti sistema varstva po tem odloku ali skladno z
zakonodajo lahko opravljajo razen navedenih sil za zaščito,
reševanje in pomoč tudi organizacije, posamezniki in pravne
osebe kot pridobitne ali nepridobitne dejavnosti pod splo-
šnimi pogoji, predpisanimi z veljavno zakonodajo. Dejavnost
iz tega člena podrobneje določi župan po predhodnem mne-
nju Odbora za zaščito, reševanje in požarno varnost pri
Občinskem svetu občine Cerknica in občinskega štaba za
civilno zaščito.

V dvomu ali je posamezna dejavnost sestavni del siste-
ma varstva v Občini Cerknica po tem odloku določi župan.

7. člen
Aktivnosti v sistemu varstva se izvajajo v slovenščini.
Izjemoma, kadar to zahteva mednarodno sodelovanje,

povečuje učinkovitost sistema varstva in preprečuje oziroma
zmanjšuje nadaljnji nastanek žrtev in drugih posledic, se
lahko aktivnosti v sistemu varstva izvajajo v drugem jeziku, ki
je v dani situaciji najprimernejši.

II. PROGRAM SISTEMA VARSTVA V OBČINI CERKNICA

8. člen
Program sistema varstva pred naravnimi in drugimi ne-

srečami v Občini Cerknica določa temelje politike sistema
varstva v Občini Cerknica in opredeljuje obseg dejavnosti na
področju sistemov varstva, ki se financira ali sofinancira iz
občinskega proračuna in iz drugih javnih financ.

Program sistema varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami v Občini Cerknica sprejme občinski svet na predlog
župana Občine Cerknica.

9. člen
Program sistema varstva pred naravnimi in drugimi ne-

srečami v Občini Cerknica določa zlasti:
– načela in cilje sistema varstva pred naravnimi in dru-

gimi nesrečami v Občini Cerknica,
– ukrepe Občine Cerknica za razvoj celotnega sistema

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– merila in ukrepe za zagotavljanje lokalnih sil za zašči-

to, reševanje in pomoč,
– merila in ukrepe za delovanje lokalnih javnih služb

in javnih zavodov na področju sistema varstva v Občini
Cerknica,
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– oblike pospeševanja preventivno zaščitene dejav-
nosti,

– oblike pospeševanja razvoja sistema varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami in povečanja njegove učinkovi-
tosti,

– usmeritve na področju varstva okolja in urejanja pro-
stora z vidika preprečevanja ekoloških in drugih nesreč,

– usmeritve na področju dosežkov,
– merila za področje ustvarjanja in posredovanja

programov, ukrepov in aktivnosti sistema varstva preko
medijev,

– merila in usmeritve za stimulativno politiko lokalnih
taks in dajatev na območju Občine Cerknica,

– obseg dejavnosti na področju sistema varstva, ki se
financira oziroma sofinancira iz občinskega proračuna ali
drugih javnih in zasebnih financ,

– pomembnejša investicija vlaganja v javno infrastruk-
turo s sistemom varstva v Občini Cerknica.

10. člen
Za izvajanje občinskega programa zaščite pred narav-

nimi in drugimi nesrečami v Občini Cerknica skrbijo v okviru
svojih pristojnosti župan in občinska uprava.

Župan predloži Občinskemu svetu občine Cerknica
poročilo o izvajanju občinskega programa varstva pred na-
ravnimi in drugimi nesrečami z oceno rezultatov in progra-
mom za naslednje obdobje.

III. OSEBNA IN VZAJEMNA ZAŠČITA

11. člen
Osebna in vzajemna zaščita obsega ukrepe prebival-

cev za preprečevanje in ublažitev posledic nesreč na njiho-
vo zdravje, življenje in varnost njihovega premoženja.

Za organiziranje, razvijanje in usmerjanje osebne in
vzajemne zaščite se lahko v Občini Cerknica organizira sve-
tovalna služba.

Svetovalno službo ustanovi župan s sklepom, v kate-
rem opredeli tudi naloge in obseg del svetovalne službe,
glede na obstoječe razmere.

V normalnih razmerah lahko opravlja naloge svetovalne
službe Občinski štab za civilno zaščito.

IV. ORGANIZACIJA SIL ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE
IN POMOČ

12. člen
Sile za zaščito, reševanje in pomoč v Občini Cerknica

so organizirane kot enotni sistem, ki operativno deluje na
naslednjih območjih:

– sektor Cerknica kot občinski sedež,
– sektor Rakek,
– poverjeništvo Begunje,
– poverjeništvo Grahovo,
– poverjeništvo Sveti Vid-Cajnarje.
Topografska karta operativnih območij je sestavni del

tega odloka.

13. člen
Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se

za celotno območje Občine Cerknica organizirajo in ime-
nujejo:

– občinski štab za civilno zaščito s poveljnikom civilne
zaščite Občine Cerknica in njegovim namestnikom (nadalje:
OŠ CZ),

– sektorski štab Rakek in poverjeništva Begunje, Gra-
hovo, Sveti Vid-Cajnarje.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč se organizirajo,
opremljajo in usposabljajo v skladu s predpisanimi merili,
oceno ogroženosti, ugotovitvami občinskega štaba za civil-
no zaščito ter razpoložljivimi sredstvi.

Poleg tega se organizirajo enote in službe civilne
zaščite:

– enote za prvo pomoč,
– tehnično-reševalna služba,
– enota za prvo veterinarsko pomoč,
– služba za podporo,
– enota za radiološko, biološko in kemično zaščito,
– služba za vzdrževanje zaklonišč.

V. OPAZOVANJE, OBVEŠČANJE IN ALARMIRANJE

14. člen
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja se oprav-

ljajo v sodelovanju z območnim centrom za obveščanje.
Naloge opazovanja, obveščanja in alarmiranja so zlasti:
– zbiranje informacij in podatkov, pomembnih za zašči-

to, reševanje in pomoč ter njihovo posredovanje organom
vodenja ter drugim izvajalcem nalog zaščite, reševanja in
pomoči,

– obveščanje, opazovanje in alarmiranje prebivalcev o
pretečih nevarnostih ter posredovanje napotkov za osebno
in vzajemno zaščito,

– posredovanje odločitev pristojnih organov o zvajanju
ukrepov in nalog zaščite, reševanja in pomoči ter napotkov
za njihovo izvajanje,

– opravljanje drugih operativno-komunikacijskih na-
log na zahtevo župana ali poveljnika civilne zaščite Občine
Cerknica.

VI. ZAŠČITNI UKREPI

15. člen
V sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

v Občini Cerknica se načrtujejo in izvajajo naslednji zaščitni
ukrepi:

– zaklanjanje,
– radiološka, kemijska in biološka zaščita,
– evakuacija,
– začasna nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev,
– prostorski, urbanistični, gradbeni in drugi tehnični

ukrepi,
– zaščita kulturne dediščine.
Ukrepi se načrtujejo in izvajajo po določilih veljavne

zakonodaje in na njej temelječimi predpisi in po določilih
odločitev ali aktov pristojnih organov Občine Cerknica v
danih razmerah.

16. člen
Zaklanjanje prebivalcev in prebivalk Občine Cerknica

pred vojnimi in drugimi nevarstvenimi organizacijami se or-
ganizira z gradnjo zaklonišč na podlagi veljavne zakonodaje,
v neposredni vojni nevarnosti pa z gradnjo zaklonilnikov in
drugimi prilagoditvami obstoječih primernih prostorov.

17. člen
Zaklonišča se morajo graditi v vseh tistih objektih in

okoljih, ki jih določa zakon in v objektih, določenih v prostor-
skem planu Občine Cerknica in izvedbenih aktih.
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18. člen
Za zaklanjanje ljudi na javnih mestih lahko Občina Cerk-

nica gradi javna zaklonišča oziroma v ta namen prilagaja
primerne objekte na podlagi določil veljavne zakonodaje.
Občina Cerknica lahko izjemoma odobri subvencije za iz-
gradnjo zaklonišč v tistih objektih, kjer bodo lastniki izvajali
dejavnost javnega pomena in mora investitor na podlagi
veljavne zakonodaje graditi zaklonišča.

19. člen
Zaklonišča se morajo vzdrževati v takem stanju, da

ustrezajo osnovni namembnosti.
Za redno vzdrževanje zaklonišč morajo skrbeti lastniki.

20. člen
Zaklonišča se uporabljajo lahko v miru za druge dejav-

nosti in namene pod naslednjimi pogoji:
– da so ob nevarnosti pripravljena za osnovno uporabo

v 24 urah,
– da se s posegi v zaklonišča ne zmanjšuje njihova

zaščitna funkcija,
– da se sredstva od najemnin za zaklonišča namensko

uporabljajo za njihovo vzdrževanje,
– da se v najemni pogodbi za oddajo zaklonišča v

začasno uporabo določi obveza in odgovornost za vzdrževa-
nje zaklonišč, sredstev in opreme v zakloniščih.

V času nevarnosti se zaklonišča uporabljajo po določi-
lih načrta za zaščito in reševanje.

21. člen
Lastniki in uporabniki objektov in naprav na območju

Občine Cerknica, ki v delovnem procesu ali hrambi upravlja-
jo ali uporabljajo nevarne snovi, morajo izvajati predpisane
ukrepe za radiološko, kemijsko in biološko zaščito, voditi
priprave za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči in
dogovarjati skupne obveze za zaščito prebivalcev v ocenje-
nem območju ogroženosti zaradi upravljanja z nevarnimi
snovmi in njegovih posledic.

Za potrebe izdelovanja ocene ogroženosti načrtovanja
skupnih ukrepov in reševanja nalog v sistem varstva v Občini
Cerknica morajo lastniki in upravljalci nevarnih snovi, poseb-
nih odpadkov in tehnoloških odpadnih voda občinski upravi
ali drugemu pristojnemu organu Občine Cerknica vsakih
šest mesecev posredovati podatke o povprečnih zalogah
nevarnih snovi oziroma druge zahtevane podatke, vezane na
upravljanje z nevarnimi snovmi.

Podatke iz drugega odstavka tega člena mora posre-
dovati tudi lastnik ali upravljalec organizacije, ki opravlja
večje količine prevoza ali drugega transporta nevarnih snovi.

22. člen
Kolikor ni možno na drug način zagotavljati varnosti

prebivalstva, se izvrši evakuacija.
Evakuacijo oziroma začasni umik prebivalstva iz ogro-

ženega območja odredi v Občini Cerknica župan, v nujnih
primerih pa tudi poveljnik Civilne zaščite v Občini Cerknica.

Evakuacija oziroma začasni izmik prebivalstva iz ogro-
ženega območja se izvaja na podlagi določil načrta zaščite
in reševanja.

23. člen
Začasna nastanitev in oskrba ogroženih prebivalcev se

organizira kot enotni del sistema v Republiki Sloveniji in
pokrajini. Za izvajanje ukrepov začasne nastanitve in oskrbe

prebivalcev se v prostorskih in urbanističnih aktih opredelijo
vsi potrebni in z zakonodajo določeni postopki. Območja,
namenjena za izvajanje začasne nastanitve in oskrbe prebi-
valstva se lahko opremijo in organizirajo ter izdelajo na pod-
lagi veljavnih predpisov. Za usposabljanje tovrstnih objektov
ali območij za druge namene se smiselno uporabijo določila
tega odloka, ki se nanašajo na zaklonišča.

24. člen
Prostorski, urbanistični, gradbeni in tehnični ukrepi,

pomembni za zmanjšanje nevarnosti naravnih in drugih ne-
sreč, se načrtujejo v prostorskih planih Občine Cerknica in v
prostorskih izvedbenih aktih. Usklajenost prostorskega pla-
niranja in prostorskih izvedbenih aktov z načrti zaščite in
reševanja Občine Cerknica zagotavlja občinska uprava.

25. člen
Zaščita kulturne dediščine se organizira po določilih

veljavne zakonodaje in usmeritvah pristojnih organov Občine
Cerknica in ustrezne organizacije za varstvo naravne in kul-
turne dediščine.

VII. FINANCIRANJE SISTEMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI IZ OBČINSKEGA

PRORAČUNA

26. člen
Programi sistema varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami se financirajo oziroma sofinancirajo iz občin-
skega proračuna na podlagi meril in kriterijev, ki jih predpi-
še pristojno ministrstvo in v skladu s predpisi in akti Občine
Cerknica s področja varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami.

Višino sredstev za področje varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami določi Občinski svet občine Cerknica na
ocene ogroženosti s proračunom Občine Cerknica.

Poleg proračunskih sredstev se sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami financira tudi iz:

– združenih sredstev lokalnih skupnosti za financiranje
dogovorjenih skupnih nalog,

– sredstev gospodarskih družb, zavodov in drugih or-
ganizacij za sofinanciranje priprav sistema varstva v Občini
Cerknica,

– namenskih sredstev požarnega sklada,
– prostovoljnih prispevkov, volil in daril,
– mednarodne pomoči,
– drugi viri.

27. člen
Praviloma občinska uprava zbira predloge za financira-

nje in sofinanciranje programov na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečam iz javnim razpisom, z izvajalci
programov in projektov pa sklene pogodbe župan.

Izjemoma lahko sklene župan pogodbo o financiranju
in sofinanciranju programov oziroma projektov brez javnega
razpisa:

– če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki
ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati,

– v primerih, ko gre za sofinanciranje projektov ali pro-
gramov, katerih opustitev bi zmanjšala pripravljenost občine
na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– kadar gre za programe in projekte, kateri se sklepajo
na podlagi operativnih ocen in drugih sklepov Občinskega
štaba za civilno zaščito.
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28. člen
Predloge za financiranje in sofinanciranje programov

varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami poda Občinski
štab za civilno zaščito.

Pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci programov,
prepiše pristojno ministrstvo, v specifičnih primerih pa tudi
župan na predlog Občinskega štaba za civilno zaščito.

29. člen
Izvajalci programov in projektov varstva pred naravnimi

in drugimi nesrečami v Občini Cerknica, ki se financirajo ali
sofinancirajo iz občinskega proračuna, morajo predložiti ob-
činski upravi mesečna poročila o porabi finančnih sredstev v
preteklem letu. Normative in vsebine za izdelavo poročila
predpiše župan.

29.a člen
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, ki

so po zakonu obvezne organizirati sile za zaščito in reševa-
nje in izvajati druge ukrepe sistema varstva, morajo zagotovi-
ti sredstva za nadomestila plač za zaposlene v času njihove-
ga usposabljanja, sredstva za priprave in druge stroške.

VIII. JAVNA INFRASTRUKTURA NA PODROČJU VARSTVA
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

30. člen
Urejene in opremljene površine in objekti ter oprema,

ki so namenjeni za izvajanje dejavnosti zaščite in reševa-
nja, sestavljajo javno infrastrukturo s področja zaščite in
reševanja.

Površine in objekte, ki predstavljajo javno infrastruktu-
ro s področja zaščite in reševanja določi občinski svet s
sklepom.

Evidenca objektov in površin, ki so določeni kot javna
infrastruktura na področju zaščite in reševanja, vodi občin-
ska uprava na podlagi predpisov pristojnega ministrstva in
navodil, ki jih izda župan Občine Cerknica.

31. člen
Občinska uprava pripravi mrežo javne infrastrukture kot

podlago za prostorsko načrtovanje. Mreža javne infrastruk-
ture obsega obstoječo javno infrastrukturo na področju zašči-
te in reševanja, merila in ukrepe za načrtovanje nove in
posodobitev obstoječe.

32. člen
Za načrtovanje, gradnjo in opremljanje ter za izobraže-

vanje infrastrukture se uporabljajo normativi in standardi pri-
poročila, ki velja za stroko in jih določi pristojno ministrstvo.

IX. DRUŠTVA IN DRUGE ORGANIZACIJE

33. člen
Društva, nevladne organizacije in ostale organizacije

interesnega združenja občanov in občank v Občini Cerknica
opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma nalo-
ge lokalne javne službe na podlagi sklepa, ki ga na predlog
občinskega štaba za civilno zaščito in na podlagi načrta
zaščite in reševanja izda župan Občine Cerknica.

34. člen
V sklepu o opravljanju javne službe na področju zašči-

te, reševanja in pomoči župan določi zlasti:
– vsebino, obseg in način opravljanja nalog na področ-

ju zaščite in reševanja in izvajanja javne službe,
– začetek izvajanja nalog,
– finančna sredstva, ki jih zagotavlja za opravljanje na-

log lokalne javne službe in na področju zaščite in reševanja
in pomoči,

– finančna sredstva za plačevanje prispevkov za pravi-
ce v primeru poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki nasta-
ne ob izvajanju nalog zaščite in reševanja in so zakonsko
opredeljena ter nezgodna zavarovanja,

– nadzor nad izvajanjem nalog na področju lokalne
javne službe na področju zaščite in reševanja.

35. člen
Obseg in način opravljanja nalog na področju zaščite in

reševanja oziroma izvajanja lokalne javne službe se določi
na podlagi ocene ogroženosti ter predpisov pristojnega mi-
nistrstva.

36. člen
Ob ugotovitvi, da izvajalci nalog iz 34. in 35. člena tega

odloka ne opravljajo nalog oziroma javne službe v skladu s
tem odlokom, navodili in sklepi pristojnega organa, jim žu-
pan določi rok za odpravo, če se pomanjkljivosti ne odpravi
v določenem roku, se jim lahko opravljanje nalog oziroma
javne službe odpove.

37. člen
V sistem zaščite, reševanja in pomoči lahko prostovolj-

no sodelujejo ne glede na določbe tega odloka tudi druga
društva, nevladne organizacije in interesno združenje obča-
nov in občank, če izpolnjujejo ustrezne kriterije in imajo
predpisana znanja in opremo.

X. JAVNE SLUŽBE V SISTEMU VARSTVA V OBČINI
CERKNICA

38. člen
Javne službe za zaščito, reševanje in pomoč v Občini

Cerknica so:
– gasilska javna služba, ki jo opravljajo gasilske enote v

skladu s predpisi o gasilstvu,
– jamarska reševalna služba, ki jo opravljajo jamarji –

reševalci pri jamarskih društvih v Občini Cerknica, ki se
organizirajo v skladu z odločitvijo pristojnega državnega or-
gana in v skladu z lokalnimi potrebami.

Skladno z veljavno zakonodajo se lahko organizira tudi
služba za ekološke in druge nesreče na vodi in druge javne
službe.

XI. UPRAVLJANJE IN VODENJE VARSTVA V OBČINI
CERKNICA

39. člen
Občinski svet občine Cerknica v sistemu varstva zlasti:
– določa organizacijo in izvajanje varstva pred naravni-

mi in drugimi nesrečami,
– sprejme občinski program varstva pred naravnimi in

drugimi nesrečami na predlog župana,
– odloča o obsegu in načinu delitve sredstev za od-

pravljanje posledic nesreč,
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– spremlja uresničevanje programov in načrtov varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami.

40. člen
Župan Občine Cerknica:
– skrbi za izvajanje priprav ter realizacijo programov in

letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– določa letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi

nesrečami,
– skrbi za izdelavo programa in letnih načrtov varstva

pred naravnimi in drugimi nesrečami, ocen ogroženosti in
načrta zaščite in reševanja,

– določa izvajalce nalog zaščite, reševanja in pomoči
in obveznosti o ustanovitvi sil zaščite, reševanja in pomoči,

– določa izvajalce javne službe,
– imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega

sklada,
– določa programske aktivnosti in naloge sistema var-

stva Občine Cerknica občinski upravi,
– sklepa o ustanovitvi in imenuje organe za vodenje

civilne zaščite,
– sklepa o organiziranju in ustanovitvi sil zaščite, reše-

vanja in pomoči,
– sklepa dogovore s sosednjimi občinami in državnimi

organi o sodelovanju na področju zaščite, reševanja in po-
moči,

– sklepa pogodbe o opravljanju nalog zaščite, reševa-
nja in pomoči,

– zahteva pomoč za izvajanje nalog zaščite, reševanja
in pomoči ter za zagotavljanje osnovnih pogojev za življenje v
skladu z načrti in zakonom,

– občinskemu svetu podaja oceno o pripravljenosti si-
stema varstva v Občini Cerknica,

– podeljuje priznanja s področja zaščite in reševanja,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon.

41. člen
Poveljnik civilne zaščite Občine Cerknica:
– vodi delo Občinskega štaba za civilno zaščito ter

štabnih služb,
– določa dokumete načrtov zaščite in reševanja,
– odloča o razporeditvi opreme in sredstev zaščite,

reševanja in pomoči v lasti Občine Cerknica,
– skrbi za povezavo in usklajeno delovanje vseh sil

zaščite, reševanja in pomoči,
– usklajuje izdelavo delovnih osnutkov ocen ogroženo-

sti, načrtov zaščite in reševanja in načrtov za opremljanje sil
zaščite, reševanja in pomoči,

– koordinira dejavnost organov vodenja in služb, vklju-
čenih v sistem varstva Občine Cerknica,

– sodeluje pri pripravi programov in letnega načrta var-
stva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– daje mnenje in predloge v zvezi s pripravo sistema
varstva v Občini Cerknica, predlaga županu organizacijo in
delovanje občinske uprave, javnih služb in sil zaščite, reše-
vanja in pomoči ter daje mnenje in predloge za odpravo
škode, ki jo povzročajo naravne in druge nesreče,

– predlaga imenovanje članov občinskih štabov, sek-
torskih štabov za civilno zaščito in poverjenikov civilne
zaščite,

– javno predstavlja načrte zaščite in reševanja,
– izvaja druge naloge, ki jih določa zakon in odreja

župan.

42. člen
Občinska uprava Občine Cerknica opravlja zlasti na-

slednje upravne in strokovne naloge s področja varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami:

– izdela predlog občinskega programa in letnega načr-
ta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– izdeluje ocene ogroženosti in druge strokovne pod-
lage za načrtovanje zaščite, reševanja in pomoči,

– izdeluje načrte zaščite in reševanja v Občini Cerk-
nica,

– usmerja in usklajuje ukrepe za preprečevanje ter
zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč,

– izdeluje predloge raziskovalnih in razvojnih projektov
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Operativne naloge posameznih sestavnih delov občin-
ske uprave predpiše župan ali po njegovem pooblastilu taj-
nik občine.

43. člen
Javne službe in javni zavodi v Občini Cerknica so dolžni

v okviru opravljanja svoje redne dejavnosti:
– preučevati in spremljati nevarnost nastanka in mož-

nih posledic, ki jih lahko povzročajo naravne in druge nesre-
če na področju njihove dejavnosti, kakor je opredeljena v
njihovih ustanoviteljskih aktih,

– uveljavljati zaščitne ukrepe za preprečevanje nevar-
nosti in zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč na
področju njihove dejavnosti,

– izvajati priprave za hitro in učinkovito reševanje in
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč na področju
njihove dejavnosti,

– izvajati dokumente o izvajanju aktiviranja in o ukrepa-
nju ob posameznih nesrečah ter pregled sil in sredstev za
izvajanje reševanja, pomoči in zaščitnih ukrepov,

– zagotavljati stalno dosegljivost v javnih službah in pri-
pravljenost za aktiviranje,

– usklajevati izvedbo zaščitnih ukrepov in aktivnosti za
zaščito, reševanje in pomoč z županom in poveljnikom civil-
ne zaščite Občine Cerknica ter pri izvajanju zaščitnih ukre-
pov in aktivnosti za zaščito, reševanje in pomoč,

– upoštevati odločitve poveljnika civilne zaščite,
– usklajevati svoje priprave in dokumente z občinsko

upravo.

XII. KADROVSKO POPOLNJEVANJE

44. člen
Za delovanje sistema varstva v Občini Cerknica so

občani in občanke dolžni:
– sodelovati v civilni zaščiti in sestavah drugih izvajal-

cev nalog v sistem varstva v Občini Cerknica,
– dajati materialna sredstva (materialna dolžnost),
– se usposabljati ter pripravljati za osebno in vzajemno

zaščito, reševanje in pomoč ter izvajanje predpisanih ukre-
pov podlage za načrtovanje, reševanje in pomoč ter izvaja-
nje prepisanih ukrepov.

Dolžnost sodelovanja v civilni zaščiti je opredeljena z
zakonskimi določili.

45. člen
Prostovoljno lahko v sistemu varstva v Občini Cerknica

sodelujejo:
– moški in ženske, ki so stari najmanj 15 let,
– matere in samohranilci z otrokom, ki še ni dopolnil

15 let starosti,
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– moški in ženske, ki jim je prenehala dolžnost iz prejš-
njega člena.

Osebe, ki prostovoljno sodelujejo v civilni zaščiti, ima-
jo enake pravice in dolžnosti kot drugi pripadniki civilne
zaščite.

46. člen
V civilno zaščito razporedi občana pristojni organ Mini-

strstva za obrambo, izpostava Cerknica.
V civilno zaščito ne morejo biti razporejene:
– osebe, ki psihofizično in zdravstveno niso sposobne

za delo pri zaščiti, reševanju in pomoči,
– nosečnice, matere in samohranilci z otrokom, ki še

ni dopolnil 15 let starosti.

47. člen
Pripadnik civilne zaščite se mora redno usposabljati za

opravljanje nalog v skladu s predpisi.

48. člen
Občani uresničujejo materialno dolžnost z dajanjem v

uporabo civilni zaščiti vozila, stroje, opremo in druga mate-
rialna sredstva, zemljišča, objekte, naprave ter energetske
vire, potrebne za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in
drugih nesrečah.

XIII. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

49. člen
Občina Cerknica organizira usposabljanje prebivalcev

za osebno in vzajemno zaščito ter za izvajanje predpisanih
zaščitnih ukrepov kot neobvezne oblike usposabljanja.

50. člen
Občinski štab za civilno zaščito na podlagi predpisov

pristojnega ministrstva in v skladu z letnim načrtom in na
podlagi programov uvajalnega temeljnega in dopolnilnega
programa organizira in izvaja usposabljanje pripadnikov civil-
ne zaščite ter ostalih izvajalcev zaščite in reševanja ter po-
moči v Občini Cerknica.

51. člen
Usposabljanje opravljajo skladno s svojimi načrti tudi

izvajalci lokalnih javnih služb na področju zaščite, reševanja
in pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združ-
be in zavodi ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci
v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Cerknica.

XIV. SVET ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI

52. člen
Župan lahko imenuje Svet za varstvo pred naravnimi in

drugimi nesrečami kot strokovno-posvetovalno telo.
Svet spremlja in ocenjuje stanje, sprejema stališča,

daje mnenja in pobude predvsem v zvezi z ogroženostjo
naravnih in drugih nesreč, stanjem na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami, občinskim programom var-
stva, normativno ureditvijo varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v Občini Cerknica, medobčinskim in mednarod-
nim sodelovanjem na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami.

53. člen
Pri sestavi sveta župan upošteva zastopanost izvajalcev

lokalnih služb na področju zaščite in reševanja, ostalih izva-
jalcev nalog na področju sistema varstva, občinskega štaba
za civilno zaščito in drugih, vključenih v sistem varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Cerknica.

XV. POSEBNA POOBLASTILA

54. člen
Poveljnik civilne zaščite ali vodja intervencije ima pravi-

co in dolžnost, da med vodenjem zaščite in reševanja in
pomoči prepove dostop nepooblaščenim osebam na kraj
nesreče in promet mimo tega kraja ter odredi ostale potreb-
ne ukrepe, ki se nanašajo na umik ljudi, živali in pemoženja
iz ogroženih objektov in območij, vstop v stanovanje, odstra-
nitev ovir, ki se nanašajo na uspešno intervencijo, uporabo
sredstev zvez, uporabo tujega prevoznega sredstva za pre-
voz poškodovanih oseb oziroma potrebnih sredstev za zašči-
to, reševanje in pomoč, obvezno sodelovanje državljanov pri
reševanju v skladu z njihovimi sposobnostmi in sredstvi, ki
so primerna za reševanje, uporabo tujega zemljišča za izva-
janje zaščite, reševanja in pomoči ter odstranitev oziroma
povrnitev objekta oziroma drevja in drugih nasadov.

55. člen
Ukrepe iz 50. člena tega odloka lahko poveljnik civilne

zaščite ali vodja intervencije odredi le, če ne more na drug
način zavarovati ljudi in premoženje ter zagotovi izvajanje
zaščite, reševanje in pomoč, trajati pa smejo le toliko časa,
kolikor je nujno potrebno.

Oseba ali organizacija, ki je bila vključena v sistem
varstva v Občini Cerknica, je upravičena do vračila nastalih
stroškov.

XVI. POMOČ

56. člen
Kolikor je za izvajanje nalog zaščite, reševanja in po-

moči ob naravnih in drugih nesrečah neobhodno potrebna
pomoč, lahko sosednja lokalna skupnost zaprosi poveljnik
civilne zaščite Občine Cerknica ali vodja intervencije za tako
pomoč v silah in sredstvih.

57. člen
Za pomoč se zaprosi na podlagi načrtov zaščite in

reševanja ter drugih predpisov in v sodelovanju s pristojnimi
organi.

XVII. INFORMATIKA NA PODROČJU SISTEMA VARSTVA V
OBČINI CERKNICA

58. člen
Za organizirano in sistematično spremljanje stanja si-

stema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se vodijo
naslednje zbirke podatkov:

– evidenca o silah ter sredstvih za zaščito, reševanje in
pomoč,

– evidenca o intervencijah sil za zaščito, reševanje in
pomoč,

– evidenca javne infrastrukture na področju sistema
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

– ostale evidence, ki jih predpiše pristojni državni
organ.
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59. člen
Župan na podlagi tega odloka in veljavnih predpisov

pristojnega ministrstva izda navodilo o vodenju evidenc s
področja zaščite, reševanja in pomoči.

60. člen
Evidence se trajno hranijo in arhivirajo v občinski

upravi.

61. člen
Osebni podatki, potrebni za vzpostavitev in delovanje

evidenc, se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo
skladno s posebnimi predpisi in zakonskimi določili in se
nanašajo na zbirke osebnih podatkov in skladno s predpisi
pristojnega ministrstva.

XVIII. PRIZNANJA IN NAGRADE

62. člen
Za uspešno delo na področju zaščite, reševanja in

pomoči in za izvajanje programov zaščite, reševanja in po-
moči, za prispevke pri preprečevanju nevarnosti, za hrabra
dejanja, izume in inovacije, dosežke pri razvojnem in razi-
skovalnem delu, za dosežke pri izobraževanju in usposablja-
nju in za življenjsko delo na področju varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami Občina Cerknica podeljuje priznanja in
nagrade.

63. člen
Vrsto priznanj, kriterije in postopek podeljevanja, dolo-

ča pravilnik, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana
in v soglasju s Svetom za zaščito, reševanje in pomoč.

XIX. NADZOR IN INŠPEKCIJA

64. člen
Nadzorstvo nad delovanjem lokalne skupnosti na pod-

lagi zakona in predpisov, opravlja pristojni inšpektorat za
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Skladno s svojimi pristojnostmi opravlja občinska inš-
pekcija nadzor nad izvajanjem tega odloka, predvsem v
določilih, ki se nanašajo na preprečevanje naravnih in dru-
gih nesreč v povezavi z odloki, veljavnimi v Občini Cerknica.

XX. KAZENSKI DOLOČBI

65. člen
Fizična, pravna oseba ali mladoletna oseba, za katero

odgovarjajo starši oziroma roditelji, ki je namenoma ali iz
velike malomarnosti povzročila ogroženost, katere posledi-
ca je ukrepanje in s tem v zvezi nastali stroški mora pokriti:

– stroške zaščitnih in reševalnih intervencij,
– stroške sanacije in vzpostavitve v prejšnje stanje,
– stroške odškodnin fizičnim in pravnim osebam.
V primeru, ko nastopa več povzročiteljev ogrožensoti

oziroma nesreč in ni mogoče ugotoviti deleža posameznega
povzročitelja, se krijejo stroški solidarno.

66. člen
Za ostale prekrške se kaznujejo pravne ali fizične ose-

be v skladu z veljavno zakonodajo.
Usposabljanje vršijo skladno s svojimi načrti tudi izvajal-

ci lokalnih javnih služb na področju zaščite, reševanja in

pomoči, društva in druge organizacije, gospodarske združ-
be in zavodi ter druge organizacije, ki nastopajo kot izvajalci
v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v
Občini Cerknica.

XXI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

67. člen
Župan in občinska uprava morajo v roku treh msecev

po uveljavitvi tega odloka urediti ustrezna navodila za realiza-
cijo odloka in vzpostavitev evidenc in drugih ukrepov, dolo-
čenih s tem odlokom.

68. člen
Organizacijo sistema varstva v Občini Cerknica je po-

trebno s tem odlokom uskladiti v roku enega leta po njegovi
uveljavitvi.

69. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

zakloniščih in drugih zaščitnih objektih Občine Cerknica
(Uradni list SRS, št. 23/84).

70. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v urad-

nem glasilu.

Št. 224-1/98
Cerknica, dne 18. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega Sveta
občine Cerknica

Janez Štrukelj l. r.

GORNJI PETROVCI

314. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v
Občini Gornji Petrovci za leto 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) ter 21. člena statuta Občine
Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet
občine Gornji Petrovci na seji dne 15. 1. 1998 sprejel

O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe v Občini

Gornji Petrovci za leto 1998

1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto

1998, se bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi
odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 1997.

2. člen
Proračunskim porabnikom se v obdobju začasnega fi-

nanciranja zagotavljajo sredstva v višini do 1/12 sredstev
mesečno, ki so jim bila razporejena v skladu s proračunom
za leto 1997.
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3. člen
V obdobju začasnega investiranja se lahko nadaljuje

izvajanje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 1997
in začete v letu 1997.

Sredstva za opravljena dela v zvezi z investicijami,
začetimi na podlagi sklenjenih pogodb v letu 1997, se
zagotavljajo in nakazujejo v obdobju začasnega financira-
nja ne glede na določilo 2. člena tega odloka ob izpolnitvi
ostalih predpisanih pogojev za porabo proračunskih sred-
stev.

4. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna, doseženi v

obdobju začasnega financiranja, so sestavni del proračuna
Občine Gornji Petrovci za leto 1998.

5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporab-

lja pa se od 1. januarja 1998 dalje.

Št. 26/98
Gornji Petrovci, dne 15. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.

315. Odlok o ureditvi parkirnih prostorov pri
pokopališčih na območju Občine Gornji Petrovci

Na podlagi zakona o pokopališki dejavnosti ter urejanja
pokopališč (Uradni list RS, št. 34/84) in 21. člena statuta
Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občin-
ski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 15. 1. 1998
sprejel

O D L O K
o ureditvi parkirnih prostorov pri pokopališčih na

območju Občine Gornji Petrovci

1. člen
Ta odlok ureja ureditev in izgled parkirnih prostorov in

postopek izvajanja ureditve.

2. člen
Parkirni prostor je prometna površina izven vozišča,

namenjena za parkiranje vozil obiskovalcev pokopališča ozi-
roma druge namene, ki pa ne smejo ovirati prvotnega name-
na parkirišča in negativno vplivati na stanje in izgled parki-
rišča ter okolice.

 3. člen
Parkirni prostor smejo uporabljati vozila v skladu z za-

konom in tem odlokom.

4. člen
Parkirni prostori morajo biti zgrajeni v skladu z normativi

in standardi za tovrstne objekte v asfaltni izvedbi. Parkirni
prostori morajo biti označeni s prometnim znakom v skladu z
zakonom.

5. člen
Velikost parkirnega prostora mora biti ustrezna glede

na število vozil na neki lokaciji in se določi za vsako lokacijo
posebej.

6. člen
Lokacija parkirnih prostorov mora biti v neposredni bli-

žini pokopališča in jo določi Občinski svet občine Gornji
Petrovci s posebnim sklepom, na predlog odbora za ureja-
nje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo po pred-
hodnem posvetovanju s posameznimi vaškimi odbori na ob-
močju Občine Gornji Petrovci, za vsako leto posebej.

Občina Gornji Petrovci izvede naslednje:
– pridobitev potrebne lokacijske dokumentacije,
– pridobitev odločbe o priglasitvi del oziroma gradbeno

dovoljenje,
– izgradnja in oprema samega parkirišča z ustrezno

signalizacijo,
– redno vzdrževanje parkirišča.
Krajevne skupnosti oziroma vaški odbori mora(jo) na

podlagi tega odloka zagotoviti:
– pridobiti zemljišče,
– Občini Gornji Petrovci dostaviti zemljiško-knjižni izpi-

sek o prenosu lastništva na Občino Gornji Petrovci.

7. člen
Vrstni red izgradnje parkirnih prostorov bo določil Ob-

činski svet občine Gornji Petrovci s posebnim sklepom, na
predlog odbora za urejanje prostora, gospodarsko in cestno
infrastrukturo, za vsako leto posebej. Pri tem bodo upošte-
vani naslednji kriteriji:

– kategorija posamezne ceste,
– gostota in vrsta prometa na posamezni cesti,
– vpliv parkiranih vozil na prometno varnost,
– sovpadanje izgradnje parkirišča v določeno inve-

sticijo.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja odbor za

urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo sku-
paj z županom.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 3752/97
Gornji Petrovci, dne 15. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.
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JESENICE

316. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za
kanalizacijski kolektor in plinovod s kolesarsko
stezo od Hrušice do Rateč

Na podlagi drugega odstavka 39. in 40. člena zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 18. in 26.
člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95,
19/96 in 37/96) je Občinski svet občine Jesenice na 30.
seji dne 25. 9. 1997 sprejel

O D L O K
o sprejetju lokacijskega načrta za kanalizacijski

kolektor in plinovod s kolesarsko stezo
od Hrušice do Rateč

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev dolgoroč-

nega plana Občine Jesenice za obdobje 1986–2000 (Urad-
ni vestnik Gorenjske, št. 20/86, 2/88 in 2/90) in rešitev v
družbenem planu Občine Jesenice za obdobje 1986–1990
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/88 ter Uradni list RS, št.
28/90 in 31/90, 20/94, 30/96 in 46/96) ter 1. člena
zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št. 48/90), sprejme lokacijski načrt za
kanalizacijski kolektor in plinovod s kolesarsko potjo od
Hrušice do Rateč na območju Občine Jesenice, ki ga je
izdelal APP Jesenice pod številko I/1209-1/90 v juniju
1995.

2. člen
Lokacijski načrt iz prvega člena obsega: besedilo tega

odloka, tekstualni del s soglasji in grafični del.

A) Tekstualni del obsega:
– Soglasja
– Izjava o varstvu pred hrupom
– Izjava o varstvu pred požarom
– Tehnično poročilo:

– Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje
1986/1990 (izsek)

– Programske zasnove (tekstualni del)
– Pregled tangiranih prostorskih dokumentov
– Splošno
– Utemeljitev prostorskih pogojev
– Opis trase in tehnične rešitve za kanalizacijski ko-

lektor
– Opis trase in tehnične rešitve za plinovod
– Opis trase in tehnične rešitve za kolesarsko pot
– Opisi križanj in rešitev za prometno in komunalno

infrastrukturo
– Vodnogospodarske ureditve
– Pogoji za izvedbo lokacijskega načrta
– Varstvo pred požarom
– Varovanje naravne in kulturne dediščine in vpliv na

okolje
– Etape izvajanja
– Ocena stroškov
– Seznam parcel
– Seznam zakonov in uporabljenih dokumentov.

B) Grafični del obsega:
1. Dolgoročni družbeni plan
Dolgoročni družbeni plan Občine Jesenice za obdobje

od leta 1986 do 2000 (del 1) v merilu 1:25000
2. Srednjeročni družbeni plan

– Pregledna situacija v merilu 1:50000 za načrte
srednjeročnega družbenega plana Občine Jesenice za ob-
dobje od leta 1986 do 1990 (Rateče–Jesenice)

– Srednjeročni družbeni plan Občine Jesenice za
obdobje od leta 1986–1990 (izsek) v merilu 1:5000 (Rate-
če–Kranjska Gora) list 1

– Srednjeročni družbeni plan Občine Jesenice za
obdobje od leta 1986–1990 (izsek) v merilu 1:5000 (Mar-
tuljek–Kepa) list 2

– Srednjeročni družbeni plan Občine Jesenice za
obdobje od leta 1986–1990 (izsek) v merilu 1:5000 (Moj-
strana–Hrušica) list 3

– Srednjeročni družbeni plan Občine Jesenice za
obdobje od leta 1986–1990 (izsek) v merilu 1:5000 (Hruši-
ca – Jesenice) list 4

3. Grafične priloge lokacijskega načrta:
Ureditveni načrti:

– Pregledna situacija za ureditvene načrte v merilu
1:50000 (Rateče–Jesenice)

– Ureditvena situacija v merilu 1:5000 (Rateče–
Kranjska Gora) list 1

– Ureditvena situacija v merilu 1:5000 (Martuljek–
Kepa) list 2

– Ureditvena situacija v merilu 1:5000 (Mojstrana–
Hrušica) list 3

– Ureditvena situacija v merilu 1:5000 (Hrušica–Je-
senice) list 4

4. Katastrski načrt: Pregledna situacija za katastrske
načrte 1:50000 (Rateče–Jesenice) 

– Katastrski načrt merilo 1:2880 (Rateče) list 1 
– Katastrski načrt merilo 1:2880 (Podkoren) list 2 
– Katastrski načrt merilo 1:1000 (Kranjska Go-

ra) list 3
– Katastrski načrt merilo 1:1000 (Kranjska Gora–

Log) list 4
– Katastrski načrt merilo 1:2880 (Log) list 5
– Katastrski načrt merilo 1:1000 (Gozd) list 6
– Katastrski načrt merilo 1:1000 (Gozd) list 7 
– Katastrski načrt merilo 1:5760 (Gozd–Belca) list 8 
– Katastrski načrt merilo 1:2880 (Belca–Mojstra-

na) list 9
– Katastrski načrt merilo 1:1000 (Mojstrana) list 10 
– Katastrski načrt merilo 1:5760 (Mojstrana–Hruši-

ca) list 11
– Katastrski načrt merilo 1:2880 (Hrušica) list 12 
– Katastrski načrt merilo 1:2880 (tunel–prodna pre-

grada) list 13
– Katastrski načrt merilo 1:1000 (Hrušica–Klavni-

ca) list 14
– Katastrski načrt merilo 1:1000 (Klavnica–Železar-

na Jesenice) list 15.

II. MEJA UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Seznam parcel za kolektor:
Trasa kolektorja je dolga 24.150 m. Poteka po našte-

tih katastrskih občinah in po sledečih parcelah:

K.o. Rateče: 292/1, 1466, 283/3, 283/4, 1416,
283/1, 283/2, 314/3, 314/1, 315, 1261/9, 1261/22,
1261/50, 1450/9, 1261/8, 1260/2, 1248/2, 1249/2.
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K.o. Podkoren: 460/2, 822, 459/2, 461/2, 467/2,
474/2, 475/2, 800/2, 451/2, 450, 481/2, 487, 488,
492/2, 496/2, 496/4, 499/2, 500, 509, 510, 816,
800/1, 519/2, 518/1, 521/2, 523/2, 524/2, 525/2,
531/2, 532/2, 539/2, 540/2, 547/2, 548/2, 555/2,
817, 565, 566/2, 568/2, 569/2, 575/2, 576/2, 586/2,
587/2, 596/2, 596/3, 597/2, 801, 802, 818/2, 614,
615, 618/1, 618/6, 803, 620, 624/1, 626/2, 627/1,
796, 628, 630, 822/2, 629, 815/1, 663/1, 806/1,
662/2, 661/1, 661/3, 660/1, 660/2, 659, 656/2, 655,
653, 654, 652, 651, 650, 648, 647, 646, 644/1, 643/1,
641/3, 642, 641/1, 640/2, 815/1, 825/2, 825/1,
822/3, 788/1, 788/4, 176, 178/2, 179/1, 815/3,
179/3, 179/2, 181.

K.o. Kranjska Gora: 834/1, 719/1, 721/1, 720,
722/5, 722/6, 724/2, 886/7, 726/1, 726/2, 725/5,
886/8, 560/1, 886/2, 563/3, 566/1, 908, 849/2,
566/3, 572/7, 575/3, 572/2, 572/4, 909, 908, 425/1,
419/3, 419/1, 912, 859/2, 410/1, 410/3, 405/1,
407/4, 915, 407/1, 860/1, 401/1, 401/10, 399, 398,
387/1, 374, 380, 381, 885/22, 885/14, 372/25,
372/30, 372/22, 372/21, 364, 361/1, 361/2, 869,
359/2, 360/2, 884/2, 354/2, 353/6, 353/1, 884.

K.o. Gozd: 1/1, 1/5, 650/1, 1/2, 1/10, 1/4, 1/3,
41, 42, 647, 44, 669, 52/1, 49, 50, 53, 56/3, 637,
61/1, 62, 638, 63, 65, 639, 70/1, 87/2, 88/3, 87/1,
88/1, 88/5, 99/4, 641, 103/1, 140/4, 140/1, 140/5,
146/8, 146/1, 146/7, 146/6, 147/1, 685/24, 685/25,
685/26, 685/27, 685/16, 685/23, 688/25, 688/29,
688/30, 196/3, 196/1, 690/2, 205/2, 213/6, 213/1,
214/1, 210/3, 210/1, 221/1, 220/5, 220/4, 220/3,
235, 235/1, 231/1, 260/8, 252/2, 252/3, 260/1, 253,
622/31, 246, 260/4, 255/1, 256, 688/33, 655/1, 691,
688/36, 260/3, 688/1, 655/2, 265/1, 685/1, 698,
692, 552/1, 550/4, 550/2, 548/1, 550/1, 548/2,
547/2, 536/2, 534, 533/2, 532/2, 531, 536/3, 675/1,
528, 529/1, 512/6, 512/7, 685/1, 511/3, 511/5,
511/1, 311/4, 688/1, 511/2, 487/3, 511/7, 511/8,
482/1, 482/2, 466/16, 466/26, 458/4, 466/5, 466/6,
466/7, 466/8, 466/9, 465, 466/14, 478/1.

K.o. Dovje: 2072/1, 1143/1, 1985, 1144/1,
1143/17, 1151/1, 1150, 1156, 1157, 1138, 1139/1,
1171, 1172, 1188/1, 1185, 2073/5, 1183/1, 1179/2,
1179/4, 1181/2, 1179/1, 1196/1, 1197, 1201, 1198,
1207/2, 1053/2, 1051, 1048, 1047, 1092/1, 1040/2,
1037/1, 1991/2, 1036/1, 1035/1, 1994/2, 1033/1,
1034/1, 1034/2, 1033/2, 1033/3, 1032/1, 1031/8,
1031/7, 1032/5, 1032/6, 1024/3, 1024/1, 2073/4,
2064, 1264/2, 2063/2, 1266/3, 1772/8, 1772/6,
1773/1, 1774, 1778, 1777, 1780, 2030/3, 1793,
1792/1, 2030/2, 1795/2, 1796/1, 1801/2, 1801/4,
2060/8, 2029, 1835, 1837, 1839/1, 1841, 2027/1,
1865/2, 1861/3, 1861/2, 1872, 1871, 1874/2,
1879/2, 1878, 1880/1, 1881, 1882, 1888/1, 1887,
1888/2, 1893, 1895, 1902/1, 1903, 1904/2, 1904/3,
1907/2, 1908/2, 1910, 1916, 1917, 1918/4, 1918/5,
1919/2, 2024/1, 1579, 2064, 2084, 1572, 1532, 1572,
1573, 1574, 1568, 1559, 1558, 1980, 1562, 1564/2,
1560, 1561, 420, 2032, 426, 425/1, 425/3, 431/2,
429/3, 428, 429/2, 427/3, 2073/4, 427/1, 477/2,
480/2, 482/2, 482/1, 2021/1, 484/1, 484/2, 484/3,
484/4, 2020/2, 486, 2021/3, 484/5, 487/2.

K.o. Hrušica: 429/1, 431, 293/2, 290/4, 290/2,
289/1, 419/4, 248/1, 467, 429/10, 293/2, 290/6,
290/5, 419/4, 431/1, 248/1.

Seznam parcel za plinovod:
Trasa plinovoda je dolga 28.450 m. Poteka po naštetih

katastrskih občinah in po sledečih parcelah:

K.o. Rateče: 266, 268, 270/2, 1417/1, 292/1,
1466, 291, 283/3, 283/4, 1416, 283/1, 283/2, 314/3,
314/1, 315, 1461/9, 1261/22, 1261/50, 1450/9,
1261/2, 1261/8, 1260/2, 1248/2, 1249/2

K.o. Podkoren: 460/2, 822, 459/2, 461/2, 467/2,
474/2, 475/2, 800/2, 451/2, 450, 481/2, 487, 488,
492/2, 496/2, 496/4, 499/2, 500, 509, 510, 816,
800/1, 519/2, 518/1, 521/2, 523/2, 524/2, 525/2,
531/2, 532/2, 539/2, 540/2, 547/2, 548/2, 555/2,
817, 565, 596/3, 597/2, 801, 802, 599, 603, 606,
818/3, 818/2, 614, 615, 618/1, 618/6, 803, 620, 621,
624/1, 626/2, 627/1, 804, 796, 630, 822/2, 629,
815/1, 663/1, 806/1, 662/2, 662/1, 661/1, 661/3,
660/1, 660/2, 659, 658, 656/2, 655, 653, 654, 652,
651, 650, 648, 647, 646, 644/1, 643/1, 641/3, 642,
641/1, 640/2, 815/1, 825/2, 825/1, 822/3, 788/1,
788/4, 176, 178/2, 179/1, 815/3, 179/3, 179/2, 181.

K.o. Kranjska Gora: 834/1, 719/1, 721/1, 720,
722/5, 722/6, 714/2, 886/7, 726/1, 726/2, 725/5,
886/8, 560/1, 559/1, 560/3, 886/2, 563/3, 566/1,
908, 849/2, 566/3, 572/7, 575/3, 572/2, 572/4, 909,
908, 455, 454/1, 457/3, 457/2, 457/1, 457/6, 457/9,
457/5, 458/1, 458/3, 425/1, 419/3, 419/1, 425/13,
912, 859/2, 410/1, 410/3, 405/1, 407/4, 915, 407/1,
860/1, 401/1, 401/10, 399, 398, 387/1, 374, 380,
381, 885/22, 882/14, 372/25, 372/30, 372/22,
372/21, 364, 361/1, 361/2, 869, 359/2, 884/2,
354/2, 353/1, 884

K.o. Gozd: 1/1, 1/5, 650/1, 1/2, 1/10 1/4, 1/3,
41, 42, 647, 44, 669, 52/1, 49, 50, 53, 56/3, 637,
61/1, 62, 638, 63, 65, 639, 70/1, 87/2, 88/3, 87/1,
88/1, 88/5, 99/4, 641, 103/1, 140/4, 140/1, 140/5,
146/8, 146/1, 146/7, 146/6, 147/1, 685/24, 685/25,
685/26, 685/27, 685/16, 685/23, 685/28, 651/3,
163/5, 688/25, 688/29, 688/30, 196/3, 196/1,
690/3, 205/2, 213/6, 213/1, 214/1, 210/4, 221/1,
220/5, 220/4, 220/3, 235, 688/31, 246, 260/4,
255/1, 256, 688/33, 655/1, 691, 688/36, 260/3,
688/1, 655/2, 265/1, 685/1, 698, 692, 552/1, 551/1,
550/4, 550/2, 548/1, 550/1, 548/2, 547/2, 536/2,
534, 532/2, 531, 536/3, 675/1, 528, 529/1, 512/6,
512/7, 685/1, 508/13, 511/3, 511/5, 511/1, 311/4,
688/1, 511/2, 511/7, 511/8, 482/1, 482/2, 466/16,
466/26, 458/4, 466/5, 466/6, 466/7, 466/8, 466/9,
465, 466/14, 478/1.

K.o. Dovje: 2072/1, 1143/1, 1985, 1144/1,
1143/17, 1151/1, 1150, 1156, 1157, 1138, 1139/1,
1171, 1172, 1187, 1188/1, 1185, 2073/5, 1183/1,
1179/2, 1179/4, 1181/2, 1179/1, 1196/1, 1196/2,
1197, 1201, 1198, 1054, 1074, 1051, 1048, 1043/1,
1042, 1040/1, 1037/2, 1991/1, 1038, 1035/2,
1036/2, 1994/1, 1033/4, 1034/2, 1033/2, 1033/3,
1032/1, 1031/1, 1031/2, 1031/8, 1031/7, 1032/2,
1032/5, 1032/3, 1032/6, 1030/2, 1995/2, 2073/5,
1024/3, 1024/1, 2073/4, 2064, 12464/2, 2034,
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1260/3, 2063/1, 1262/3, 2063/2, 1266/2, 2063/3,
1266/3, 1772/8, 1772/6, 1773/1, 1774, 1778, 1780,
2030/3, 1793, 1782, 1792/1, 2030/2, 1795/2,
1796/1, 1801/2, 1801/4, 2060/8, 2029, 1835, 1837,
1839/1, 1841, 1843/1, 2027/1, 1864/1, 1865/2,
1861/3, 1861/2, 1872, 1871, 1874/2, 1879/2, 1878,
1880/1, 1881, 1882, 1888/1, 1887, 1888/2, 1893,
1895, 1903, 1904/2, 1904/3, 1907/2, 1908/2, 1910,
1916, 1917, 1918/4, 1918/5, 1919/2, 2024/1, 1579,
2064, 2084, 1572, 1532, 1572, 1573, 1574, 1568,
1559, 1558, 1980, 1562, 1564/2, 1560, 1561, 420,
2032, 426, 425/1, 425/3, 431/2, 429/3, 428, 429/2,
427/3, 2073/4, 427/1, 477/2, 480/2, 482/2, 482/1,
2021/1, 484/1, 484/2, 484/3, 484/4, 2020/2, 486,
2021/3, 484/5, 487/2, 72/2, 755/2, 756, 2009, 760,
762, 764, 766, 761, 763, 765, 767, 2007, 226, 227,
227/2, 1984, 228, 230, 229, 231, 232, 234, 235, 236,
100/2, 2073/4, 2005/2.

K.o. Hrušica: 429/1, 431, 293/2, 419/4, 248/1,
243, 432/1, 429/2, 429/3, 428/2, 117/1, 117/2,
117/5, 429/5, 143/2, 467, 429/10, 293/2, 117/1,
117/2, 429/5, 429/9.

K.o. Jesenice: 1400/3, 47, 50, 51, 54, 60/1, 62,
32/2, 63, 2637, 69, 71, 72/1, 72/2, 1398, 1103/1,
571/1, 575/1, 573, 574/3, 1403/1, 567/7, 2638,
570/1, 586/1, 589, 1392/1, 591, 594, 593, 596,
595/1, 595/3, 609, 608, 610, 1392/2, 1392/3, 617,
619, 620, 632, 637, 640, 644, 646, 647, 649/1, 650/4,
650/5, 904/2, 1458/3, 905, 909, 907.

Kanalizacijski kolektor in plinovod imata skupen delov-
ni pas 18 do 20 m. V primeru pomanjkanja prostora pa je ta
delovni pas ožjij. Če se bo gradila samo ena naprava, potem
delovni pas ne sme presegati za kolektor širino 16 m in za
plinovod širino 12 m.

Zemljišče za reducirne postaje se odkupi v izmerah (11
x 14 m) 154 m2 za vsako reducirano postajo, razen za
Kranjsko Goro, kjer se odkupi (12 x 16 m) 196 m2. Dostopi
do postaj se zagotovijo s služnostjo.

Za izgradnjo reducirnih postaj na plinovodu je potreb-
no odkupiti sledeče parcele v izmerah:

Ime postaje Parc. št. K.o. m2

RP Rateče 266 Rateče 154 m2

RP Podkoren 661/1 Podkoren 154 m2

RP Kranjska Gora 458/3 Kranjska Gora 192 m2

RP Log 884 Gozd 154 m2

RP Martuljek 651/3 Gozd 154 m2

RP Rute 251 Gozd 154 m2

RP Ledina 1451/1 Dovje 154 m2

RP Belca 1196/2 Dovje 154 M2

RP Lip Bled 2073/5 Dovje 154 m2

RP Mojstrana 1262/3 Dovje 154 m2

RP Dovje 72/2 Dovje 154 m2

RP Podmežakla 419/4, 248/1 Hrušica 154 m2

Seznam parcel za kolesarsko pot:
Trasa kolesarske poti je dolga 26.800 m.
K.o Podkoren: 822/1, 822/2, 822/3, 392, 805/2,

393/2, 390/5, 390/2.

K.o. Rateče: 1450/6, 1450/7, 1261/25, 1450/8,
1261/30, 1450/9

K.o. Kranjska Gora: 891/1, 891/19, 834/2, 866/1,
891/7, 871/1, 891/11, 870, 891/10, 905, 891/8

K.o. Gozd: 688/7, 688/10, 688/11, 688/12,
688/13, 688/5, 156/7, 688/6, 160/1, 160/4, 156/9

K.o. Gozd: 688/13, 655/1, 688/34, 688/36,
688/1, 655/2, 511/12, 575/2.

K.o. Dovje: 2073/5, 1030/2, 1032/2, 1032/3,
1032/6, 1032/5, 1031/7, 1031/8, 1024/6, 2073/7,
2073/4, 1021/2, 1572/2, 1532, 1572/1, 1573, 1574,
1565, 1581, 1577, 1564/1, 1980, 1578/1, 1532/112,
2024/1, 1560, 2064, 1925/2, 1926, 1927, 1928, 1929,
1955/2, 1930, 1931, 1933/3, 1932, 1933/1, 1933/2,
1934/1.

V seznamu parcel ni upoštevanih delov, ki tečejo skozi
naselja in uporabljajo obstoječe prometne površine.

Za izgradnjo kolesarske poti je potrebno odkupiti del
parcel ob poti – parc. št. 1565, 1958/2 k.o. Dovje.

Celotno širino kolesarske poti bo potrebno odkupiti na
območju parcel:

Parcelna št. Dolžina Površina

2064 160 1120 m2

1925/1 5 35 m2

1925/2 40 280 m2

1926 20 140 m2

1927 20 140 m2

1928 20 140 m2

1929 24 168 m2

1930 50 350 m2

1955/2 80  560 m2

1931 280 1960 m2

1933/3 100 700 m2

1932 100 700 m2

1933/1 160 1120 m2

1933/2 190 1330 m2

1934/1 390  2730 m2

1931 185 1295 m2

Skupaj 1824 12768 m2

Vse parcele so k.o. Dovje.

III. FUNKCIJE OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
OBMOČJA

4. člen
Na območjih, kot so navedena v prejšnjem členu, bo-

do zgrajeni kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarska
pot od Hrušice do Rateč.

Lokacijski načrt določa merila in pogoje za gradnjo
kolektorja, plinovoda in reducirnih postaj, ter kolesarske
poti, pogoje za varovanje in urejanje naravne in kulturne
dediščine ter za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja ter
požarno-varstvene in sanitarne pogoje.

Kanalizacijski kolektor se začne na Hrušici v km 0.0 in
teče do Rateč do km 24.3.

Plinovod je razdeljen v dva dela. Zahodni del teče
vzporedno s kolektorjem in ima enako stacionažo. Vzhodni
del teče od Jesenic do Hrušice in teče od km 0.0 v Železar-
ni Jesenice do km 4.15, kjer se začne kolektor in drugi del
plinovoda, ki ima enako stacionažo kot kolektor. Kolesarska
pot ima obratno stacionažo 00 in se začne v Ratečah na
križišču bivše železniške proge s cesto v Planico in teče do
priključka na prometnico ob platoju.
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Območje vključuje sledeče posege: traso plinovoda z
reduciranimi postajami, kolektor, kolesarsko potjo in po-
trebne ureditve, prečkanje hudournikov, križanje s Savo in s
komunalnimi napravami.

5. člen
Kanalizacijski kolektor mora biti izveden iz vodonepro-

pustnih cevi odpornih na fekalne in odpadne vode ∅300
mm od Rateč do Kranjske Gore in ∅500 mm od Kranjske
Gore do Hrušice. Zaledne in meteorne vode se ne odvajajo
v kanalizacijski kolektor. Globina vkopa bo med 1,5 m in
4 m glede na konfiguracijo terena. Na kolektor je potrebno
priključiti tudi Planico.

Plinovod se izvede kot povezovalni plinovod od Žele-
zarne Jesenice (Geigerjevi čistilci) do Rateč s cevmi DN
150 za pritisk 10 barov. Globina vkopa bo 1–1,5 m. Pote-
kal bo od Železarne do začetka kanalizacijskega kolektorja
samostojno, od Hrušice do Rateč pa vzporedno s kolektor-
jem v večji odmik. Za oskrbovanje posameznih naselij bodo
izdelane reducirne postaje. V reduciranih postajah se plin
reducira na 1 bar za razvod po razdelilni plinovodni mreži.
Te se morajo izdelati kot objekti 2 x 4.8 m s simetrično
dvokapnico za streho, višina slemena 4 m, naklon strešine
45 stopinj. Dovoljena odstopanja od predlaganih mer so
±10%. Oblikovanje in barve morajo ustrezati zahtevam
ZVNKD Kranj. Zemljišče v varovanem pasu 9 x 12 m se
ogradi.

6. člen
Ves kanalizacijski kolektor in plinovod morata biti pred

zasutjem premerjena. Podatke v obliki Gaus Krigerjevih koor-
dinat je potrebno dostaviti na pristojno Geodetsko upravo za
potrebe upravljalca in za potrebe usklajevanja bodočih po-
segov v prostoru.

7. člen
Gradnja kanalizacijskega kolektorja in plinovoda ima

začasni značaj, zato ostane lastništvo, položaj in velikost ter
delno namembnost obstoječih zemljišč nespremenjena, ra-
zen kjer so redukcijske postaje. Izjave lastnikov bodo pobra-
ne za območje delovnega pasu kolektorja in plinovoda.

Na trasi kolektorja in plinovoda mora na zemljiščih iz 3.
člena tega odloka, biti ustanovljena služnost polaganja ka-
nalizacijskega kolektorja in plinovoda in uporaba zemljišča
za njuno vzdrževanje.

8. člen
Izvedba revizijskih jaškov kanalizacijskega kolektorja

morajo biti take, da ne motijo strojnih obdelav na kmetijskih
površinah.

Pokrovi morajo biti vodotesni na tistih mestih, kjer bi
lahko v sistem vdirala voda. Prezračevanje kolektorja mora
biti izvedeno tako, da so prezračevalne odprtine oziroma
cevi postavljene na robovih obdelanih površin in, da ne
motijo obdelovalca pri strojni obdelavi (košnja, oranje, spra-
vilo sena…).

9. člen
Traso kanalizacijskega kolektorja in plinovoda je po-

trebno urediti tako, da se vzpostavi prejšnje stanje. Ni dovo-
ljeno spreminjanje reliefa.

10. člen
Kolesarska pot poteka v glavnem po obstoječi opušče-

ni železniški progi. Od Rateč do Kranjske Gore je pot že
asfaltirana in delno urejena. Vsi propusti so nevzdrževani.
Od Kranjske Gore do Martuljka je potrebno urediti traso v

širini 300 + 30 + 30 cm z bankinami, s tem, da se zaroslost
trase čimbolj obnovi, ker zelenje zmehča trd potek bivše
proge skozi prostor. Od Gozd Martuljka do Jesenic se uredi
v širini 200 + 30 + 30 cm z bankinami, s tem se ozelenitev
trase izvede kot za odsek od Kranjske Gore do Martuljka.
Od Mojstrane do Hrušice teče pot po gozdnih poteh, ki jih je
potrebno urediti. Del od km 21.80 do km 23.85 je potreb-
no odkupiti.

Trasa kolesarske poti je opremljena s počivališči, ki so
locirani na krajih, od koder je lep razgled. Oprema vsakega
počivališča se prilagodi posameznemu počivališču.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO UREJANJE
OKOLJA

11. člen
Križanje s cesto M1 se izvedejo v skladu s predlogi v

idejnih rešitvah za kanalizacijski kolektor in v skladu opisom
v idejnem projektu in v skladu z zahtevami Cestnega podjet-
ja Kranj.
Ca km 2.15, 2.40 prečkata kolektor in plinovod ce-

sto M1 v tleh
C1. km 14.60 prečkata kolektor in plinovod ce-

sto M1 v tleh
C2. km 20.90 prečkata kolektor in plinovod ce-

sto M1 v tleh
C3. km 24.20 prečkata kolektor in plinovod ce-

sto M1 v tleh

Križanje kolektorja in plinovoda z vodovodom
V15 km 23.680 kolektor in plinovod križata oskr-

bovalni vodovod PVC 80 - zašči-
ta se izvede s B.C. ∅20 cm

V14  km 21.610  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod A1 3" - zaščita
se izvede s B.C. ∅20 cm

V13  km 20.830  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod PC 1" - zaščita
se izvede s B.C. ∅10 cm 

km 20.625
- 19.960 kolektor in plinovod križata oskr-

bovalni vodovod A1 3" - zaščita
se izvede s B.C. ∅20 cm

V12  km 19.100  kolektor in plinovod križata do-
vodni vodovod PVC 125 - zašči-
ta se izvede s B.C. ∅30 cm

V11  km 19.050  kolektor in plinovod križata do-
vodni vodovod LŽ 80 - zaščita
se izvede s B.C. ∅20 cm

V10  km 18.455  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod A1 100 - zašči-
ta se izvede s B.C. ∅20 cm

V9  km 18.440  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod PVC 125 - zaš-
čita se izvede s B.C. ∅30 cm

V8  km 15.250  kolektor in plinovod križata PC 2
1/2" - zaščita se izvede s B.C.
∅20 cm

V7  km 7.030  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod PC 2" - zaščita
se izvede s B.C. ∅10 cm

V6  km 6.050  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod PC 2" - zaščita
se izvede s B.C. ∅10 cm

V5  km 6.580  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod PC 2" - zaščita
se izvede s B.C. ∅10 cm
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V4  km 5.255  kolektor in plinovod križata do-
vodni vodovod S ∅350 - zaščita
se izvede s B.C. ∅60 cm 

km 4.725 - 3.980 kolektor in plinovod kri-
žata dovodni vodovod S ∅350

V3  km 1.995  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod

V2  km 0.415  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod J 150 - zaščita
se izvede s B.C. ∅30 cm

V1  km 0.180  kolektor in plinovod križata oskr-
bovalni vodovod LŽ 125 - zašči-
ta se izvede s B.C. ∅20 cm

4.1.0. Križanje plinovoda v stacionaži (0.00–4.15)
4.1.1. V km 0.22 križanje 20 kV kabla za TP Sava s

kolektorjem.
4.1.2. V km 0.410 križanje 20 kV kabla za TP Kovino-

servis s kolektorjem.
4.1.3. V km 0.950 križanje 20 kV kabla za TP Gradis

in nato paralelni potek kabla s kolektorjem v dolžini 280 m.
V km 1.250 je predvideno dvakratno križanje 20 kV kabla in
kolektorja.

4.1.4. V km 1.500 križanje 20 kV kabla za TP Gradis s
kolektorjem.

4.1.5. V km 1.560 križanje 20 kV kabla za TP Central-
na postavljalnica s kolektorjem.

4.1.6. V km 1.680 križanje kolektorja s kabelsko ka-
nalizacijo za 20 kV kable. V kanalizaciji je že 4 x (1 x 3) 20
kV kablov.

4.1.7. V km 1.840 križanje kolektorja s kabelsko ka-
nalizacijo za 20 kV kable. V kanalizaciji je že 2 x (1 x 3) 20
kV kablov.

4.1.8. V km 1.980 križanje kolektorja s kabelsko ka-
nalizacijo za 20 kV kabla. V kanalizaciji je že 1 x (1 x 3) 20
kV kablov.

4.1.9. Od km 1.680 do km 1.800 je projektiran kolek-
tor pod 2 x 110 kV daljnovodom. Zato bo moralo biti delo s
stroji na tem območju pot nadzorom, da ne bo prišlo
do električnega udara.

4.1.10. Od km 2.000 do km 2.200 poteka kolektor
vzporedno s kabelsko kanalizacijo za 20 kV kabel za TP
Počivališče Jesenice.

4.1.11. V km 2.200 križa kolektor NN kabel.
4.1.12. V km 3.900 bo križanje s NN kablom.

4.2.0. Križanje kolektorja in plinovoda v skupnem po-
teku

4.2.1. Od km 0.05 do km 0.300 je načrtovana trasa
kolektorja in plinovoda ob trasi NN kablovoda za razsvetljavo
priključka AC na magistralno cesto.

4.2.2. Od km 1.750 do km 1.870 v dolžini 120 m je
načrtovana trasa kolektorja in plinovoda ob trasi 20 kV kab-
lovoda za TP Naselje.

4.2.3. Od km 2.170 do km 2.320 v dolžini 150 m je
načrtovana trasa kolektorja in plinovoda ob trasi 20 kV kab-
lovoda za RP Portal.

4.3.1. V km 5.300 bosta kolektor in plinovod križala
NN kabel za razsvetljavo cerkve Sv. Klemena.

4.3.2. V km 6.000 sta kolektor in plinovod načrtovana
ob drogu NN omrežja.

4.3.3. V km 6.200 sta kolektor in plinovod načrtovana
ob drogu NN omrežja. Po zakoličbi kanala bo razvidno, če

bo potrebno obstoječi drog prestaviti. Kolektor in plinovod
sta na tem mestu trase načrtovana ob TP Mojstrana iz katere
so položeni ozemljilni valjanci, katerih ni dovoljeno pretrgati.

4.3.4. V km 6.950 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV kable TP KOP - TP LIP.

4.3.5. V km 8.920 bosta kolektor in plinovod križala
NN omrežje in po zakoličbi trase za plinovod in kolektor bo
razvidno, če bo potrebno obstoječi drog prestaviti.

4.3.6. V km 10.420 se bosta načrtovani kolektor in
plinovod približala drogovom 20 in 35 kV daljnovoda. Na
tem delu bo potrebno traso kolektorja in plinovoda toli-
ko prestaviti, da ne bo ogrožena stabilnost obstoječih dro-
gov daljnovoda.

4.4.1. Od km 12.800 v dolžini 300 m se načrtovani
trasi kolektorja in plinovoda približata obstoječemu 20 kV
daljnovodu. Predlagamo, da se trasi kolektorja in plinovoda
na tem mestu prestavita na južno stran kolesarske poti.

4.4.2. Od km 14.100 v dolžini 400 m je načrtovana
trasa kolektorja in plinovoda ob trasi 20 kV daljnovoda.

4.4.3. V km 14.500 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV kabel TP Gozd - TP Špik. Kolektor in plinovod sta v
dolžini 100 m od mostu načrtovana na trasi 20 kV kablovoda
in v primeru, da se trasa kolektorja in plinovoda ne da
prestaviti, bo potrebno 20 kV kablodov na tem delu presta-
viti.

4.4.4. V km 15.560 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV daljnovod za TP Srednji vrh.

4.4.5. V km 16.030 bosta kolektor in plinovod križala
NN kablovod.

4.5.1. V km 18.100 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV kabel za TP Črtenje.

4.5.2. V km 18.400 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV kable za TP Černe, prav tako tudi NN omrežje (kabel
in drog).

4.5.3. V km 18.900 bosta kolektor in plinovod križala
NN prostozračni vod. Prestaviti bo potrebno nosilni drog.

4.5.4. V km 19.300 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV daljnovod. Prestaviti bo potrebno dvojni nosilni drog.

4.5.5. V km 19.480 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV daljnovod.

4.5.6. V km 20.300 bosta kolektor in plinovod križala
NN kabel. V dolžino 200 m sta trasi kolektorja in plinovoda
načrtovani na trasi NN prostozračnega voda. Na tem mestu
bo potrebno obstoječe omrežje kablirati.

4.5.7. V km 20.800 bosta kolektor in plinovod poteka-
la ob TP Petrol Podkoren ter prečkala 20 kV DV za TP Vi-
tranc. Na tem delu v dolžini ca. 100 m je načrtovana trasa
na NN omrežju ter kablu za črpalko Podkoren. Potrebno bo
prestaviti obstoječe omrežje.

4.5.8. V km 21.670 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV DV za TP Žičnica Podkoren.

4.5.9. V km 22.350 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV DV za TP Velika dolina.

4.5.10. V km 23.380 bosta kolektor in plinovod križala
20 kV DV za TP Planica.

4.5.11. V km 24.000 bosta kolektor in plinovod pote-
kala v bližini TP Rateče. Na tem delu bosta križala tudi NN
kablovode.

4.5.12. Od km 24.050 do km 24.300 sta načrtovani
trasi za kolektor in plinovod na trasi 20 kV DV. Na tem delu
je potrebno traso kolektorja in plinovoda prestaviti izven
območja trase DV.
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Križanje kolektorja in plinovoda s kanalizacijo
K1.  km 0.500  stacionaža plinovoda (0.0 - 4.15),

križanje z razbremenilnim kanalom
BC ∅100 cm

K2.  km 0.620  stacionaža plinovoda (0.0 - 4.15),
križanje z hudourniki + meteornim
kanalom - zidan

K3. km 0.780  stacionaža plinovoda (0.0 - 4.15),
križanje z hudourniki + razbreme-
nilnim kanalom – zidan

K4.  km 1.265  stacionaža plinovoda (0.0 - 4.15),
križanje z razbremenilnim kanalom
BC ∅75 cm 

km 1.825 - 1.900 stacionaža plinovoda (0.0
- 4.15), križanje s kanalizacijskim
zbiralnikom BC ∅60 cm

K5.  0.00 kanalizacija - priključek kanaliza-
cijskega zbiralnika na obstoječi
zbiralnik - betonski kanal ∅500
mm

K6.  km 18.390  stacionaža plinovoda (0.0 - 4.15),
križanje z mešanim kanalom BC
∅80 cm

K7.  km 18.480  stacionaža plinovoda (0.0 - 4.15),
križanje z mešanim kanalom BC
∅40 cm

Križanje kolektorja in plinovoda z telefonom
1. km 24.220 Plinovod križa krajevni telefonski

kabel, ki se zaščiti s cevmi.
2. km 22.650 - 23.750 Načrtovan potek kolek-

torja in plinovoda vzporedno med-
krajevnim kablom. Komunalni na-
pravi bosta dvakrat križali telefon-
ski kabel. Potrebno je uskladiti
vzporeden potek.

3. km 21.700 - 21.950 Medkrajevni telefonski
kabel je položen ob pešpoti. Vzpo-
redni potek je potrebno uskladiti.

4. km 18.450 Kolektor in plinovod križata tri vzpo-
redno položene krajevne telefon-
ske kable ATC Kranjska Gora. Kab-
le je potrebno zaščititi s cevmi.

5. km 6.500 stacionaža kolesarske poti. Pred-
videna pot bo dvakrat prečkala
medkrajevni kabel in krajevni ka-
bel. Oba kabla je potrebno zaščiti-
ti s cevmi.

6. km 9.570 stacionaža kolesarske poti. Pot bo
prečkala medkrajevni kabel Jese-
nice - Kranjska Gora. Kable na kri-
žanju je potrebno zaščititi s cevmi.

8. km 14.600 Plinovod in kolektor križata kabel
ATC Gozd in dvojno cev za optični
kabel. Oboje je potrebno zaščititi
s cevjo.

9. in 10. km 12.700 - 14.500 Medkrajevni telefonski
kabel poteka na severni strani
opuščene proge. Potek kolektorja
in plinovoda je potrebno prilagodi-
ti trasi kablovoda.

11. km 11.500 - 12.120 Vzporeden potek kabla z
železnico. Potrebno je uskladiti
vzporeden potek komunalnih na-
prav s kablom. Na križanjih se ka-
bel zaščiti.

12. km 11.150 križanje medkrajevnega kabla Je-
senice - Kranjska Gora. Na križa-
nju se kabel zaščiti s cevmi.

13. km 10.220 križanje medkrajevnega kabla Je-
senice - Kranjska Gora. Na križa-
nju se kabel zaščiti s cevmi.

14. km 9.750 križanje medkrajevnega kabla Je-
senice - Kranjska Gora. Na križa-
nju se kabel zaščiti s cevmi.

15. km 8.970 križanje s krajevnim kablom. Na
križanju se kabel zaščiti s cevmi.

16. km 8.460 križanje s krajevnim kablom. Na
križanju se kabel zaščiti s cevmi.

17. km 8.360 križanje s krajevnim kablom. Na
križanju se kabel zaščiti s cevmi.

18. km 8.060 križanje s krajevnim kablom. Na
križanju se kabel zaščiti s cevmi.

19. km 6.500 do 8.000 kabel poteka do tovarne
LIP južno in severno ob bivši že-
lezniški progi. Komunalne napra-
ve večkrat križajo trase kablovo-
dov, zato jih je potrebno prilagoditi
obstoječim kablom.

20. plinska postaja Ob delavski ulici poteka krajevni
telefonski kabel. Pri določanju tra-
se je potrebno upoštevati odmik
od obstoječega kabla. Križanje je
potrebno zaščititi s cevjo.

21. km 6.000 Kolektor in plinovod križata med-
krajevni kabel za ATC Mojstrano in
krajevni kabel. Pri križanju je po-
trebno obstoječe kable zaščititi s
cevjo.

22. km 1.550 Obstoječa kabelska kanalizacija je
položena v avtocestnem nadvozu.
Križanje je izvennivojsko.

23. km 0.000 do 1.000 Ob cesti Jesenice - Kranj-
ska Gora poteka 2 x 4 oziroma 2 x
2 cevna kabelska kanalizacija ob
južni strani ceste. Pri mikrolokaciji
trase je potrebno upoštevati obsto-
ječo kabel-sko kanalizacijo.

24. km 2.200 stacionaža plinovoda (0.00 - 4.15)
Ob servisni cesti v smeri servisne-
ga platoja na AC pteka ob levi stra-
ni 1 x 2 cevna kabelska kanalizaci-
ja. Križanje mora biti izvedeno z
odmikom.

25. km 1.800 stacionaža plinovoda (0.00 - 4.15)
Od klavnice poteka ob levi strani
krajevni kabel. Na križanju pa je
potrebno kabel zaščititi s cevmi.

26. km 0.400 - 0.800 stacionaža plinovoda (0.00
- 4.15) Telefonski kabel za Gradis
poteka v dolžini 84 m v Fe koritu.
Traso plinovoda je potrebno prila-
goditi trasi obstoječega kabla.

Križanje kanalizacijskega kolektorja in plinovoda z vro-
čevodom

Kanalizacijski kolektor poteka vzporedno s kolektor-
jem od 0 do 0.5 km. Plinovod poteka s kolektorjem v ob-
močju skupnega poteka s kolektorjem od 0 do 0.5 km ter
ob Savi. Križanja in vzporeden potek se tehnično uskladijo
ob izdelavi projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
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Potek trase plinovoda in kolektorja tik ob vročevodu in
križanja, se tehnično uskladijo ob izdelavi načrtov za pridobi-
tev gradbenega dovoljenja. Na usklajene načrte bo JEKO-IN
d.o.o., Sektor Kres dal soglasje.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

12. člen
Vodnogospodarske ureditve

Križanje s Savo
Križanja s Savo se izvedejo v skladu s predlogi v idej-

nih rešitvah za kanalizacijski kolektor in v skladu z opisom v
idejnem projektu in v skladu z zahtevami Ministrstva za oko-
lje in prostor, uprava za varstvo narave, Izpostava Kranj.

S1. km 3.500 križanje Save pod strugo Save
S2.  km 6.500 križanje Save pod strugo Save
S3. km 10.800 križanje Save pod strugo Save
S4.  km 12.050 križanje Save pod strugo Save
S5. km 14.650 križanje Save pod strugo Save
S6.  km 20.900-

21.100  križanje Save pod strugo Save
S7. km 21.600 križanje Save pod strugo Save

Križanje s hudourniki
Križanje s hudourniki se izvede v skladu z zahtevami v

smernicah podjetja za urejanje hudournikov.

1.  km 0.1  Dobršnik Obnoviti je potrebno porušeni del kinete.

2.  km 0.5 neimenovan Ponovno je potrebno tlakovati poškodovani del jarka s kamnom d = 0.40 m.

3. km 0.8  neimenovan Cevovod ne tangira propusta, ki ima teme na koti 599.60 m.

4. km 1.2  neimenovan Cevovod ne tangira propusta, ki ima teme na koti 601.60 m.

5.  km 1.4  neimenovan Zračno prečkanje jarka se izvede kot samonosilno kineto z oporami odmaknjenimi min.
2.0 m od zg. roba jarka.

6.  km 2.2  neimenovan Pod kolektorjem je potrebno stabilizirati strugo s pragom.

7.  km 2.7  Presušnik Pod kolektorjem je potrebno stabilizirati strugo s pragom.

8.  km 2.9  neimenovan Pod kolektorjem je potrebno stabilizirati strugo s pragom.

9.  km 5.8  Triglavska

Bistrica  Porušene obrežne zidove je potrebno obnoviti.

10. km 6.3  Šulej Struga potoka Šulej ni upoštevana, potrebno je korigirati niveleto in predvideti tlakovanje
poškodovanega dela struge.

11.  km 6.6.  Sedučnik Porušeni del kinete je potrebno obnoviti.

12. km 8.6  Brevant Struga hudournika Brevant ni upoštevana, treba je korigirati niveleto ter predvideti
tlakovanje poškodovanega dela profila.

13.  km 9.0  Belca Poškodovane brežine se morajo utrditi s kamnometom.

14.  km 10.8  Lešnik. k. Poškodovane brežine se morajo utrditi s kamnometom.

15.  km 14.3  Hladnik Poškodovane dele struge je treba zaščititi s kamnometom in stabilizirati niveleto s pra-
gom.

16.  km 16.5  neimenovan Ni upoštevana struga hudournika. Korigirati je potrebno niveleto ter narediti zaščito po-
škodovanega dela profila.

17.  km 17.3  Tarman. grab.  Ni upoštevana struga hudournika. Korigirati je potrebno niveleto ter narediti zašči-to
poškodovanega dela profila.

18.  km 17.7  Pišnica Treba je preveriti geodetski posnetek profila preko Pišnice in po potrebi korigirati nivele-
to. Pod kolektorjem je treba narediti talni prag in zaščito poškodovanih brežin s kamno-
metom.

19.  km 20.4  Križnica Ni upoštevana struga hudournika. Korigirati je potrebno niveleto ter narediti zaščito po-
škodovanega dela profila.

20.  km 20.2  Potok pri žagi Narediti je treba zaščito poškodovanega dela profila in preveriti globino hudourniškega
jarka.

21.  km 21.8  Skubrov g. Poškodovani del profila je treba zaščititi.

22.  km 22.0  Pečkarjev g. Poškodovani del profila je treba zaščititi.

23.  km 22.4  Joškov g. Poškodovani del profila je treba zaščititi.

24.  km 22.8  Čošelnov g. Poškodovani del profila je treba zaščititi.

25.  km 23.1  Nadiža Poškodovani del profila je treba zaščititi.

26. obm. od km 23.0

do km 24.3 - visoke talne vode
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Odvodnjavanje kolesarske poti iz zaledja
V območju železniške proge se obnovijo vsi propusti,

ki so služili tem namenom in vse hudourniške ureditve.
Na novem delu, kjer bo kolesarska pot zgrajena na

novo pa se izdelajo propusti po stanju na terenu.

Varovanje vodnih virov
Kolesarska pot predstavlja minimalno obremenitev oko-

lja in vodnih virov, kanalizacijski kolektor pa razbremenjuje
okolje, ker vodi vse onesnažene vode v čistilno napravo. Z
izgradnjo kolektorja bodo vodni rezervati zaščiteni pred one-
snaženjem. Kolektor mora biti zgrajen kot vodotesen si-
stem.

Varovanje pred hrupom
Promet na kolesarski poti, kanalizacijski kolektor in

plinovod ne povzročajo hrupa, ki bi presegal dovoljene vred-
nosti. Izvedba redukcijskih postaj pa mora biti taka, da ne bo
presegala z zakoni dovoljenih vrednosti hrupa.

VI. ETAPNOST IZVEDBE

 13. člen
Posamezne naprave se lahko gradi etapno tako, da

tvori zaključeno celoto. Točno se etapnost določi s projek-
tom. Pri gradnji je potrebno zagotoviti, da so odprta gradbiš-
ča čim krajša in da, če je možno, dela ne potekajo v sezoni,
ter v skladu z zahtevami iz lokacijskega načrta.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

 14. člen
Poleg nalog iz drugih določb člena tega odloka morajo

investitorjji posegov v prostor in izvajalci lokacijskega na-
črta:

– odpraviti vse morebitne negativne posledice, ki bi
nastale zaradi graditve in obratovanja naprav;

– promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo
prihajalo do zastojev v cestnem prometu in da bodo možni
intervencijski dovozi na posamezna področja;

– zagotoviti dostope do vseh zemljišč in objektov v
času gradnje in po njenem zaključku;

– pazljivo odstraniti in začasno deponirati prst, tako,
da se ohrani njena plodnost in količina;

– izdelati načrte zunanje ureditve kolesarske poti in
pravočasno zagotoviti sadilni material za ozelenitev;

– izvajati zemeljska dela v strugi Save tako, da se ne
ustvarjajo začasne ali trajne mrtvice;

– poskrbeti za ribjo populacijo pri delih pri križanju
struge Save in potokov;

– po izvedenih delih na vseh površinah vzpostaviti pr-
votno stanje tako na travnikih in gozdnih površinah, kot na
poteh in cestah, če upravljalec ni določil drugače;

– njivske površine je potrebno vrniti v prvotno stanje;
– na gradbiščih morajo biti urejeni toaletni prostori.
Cevovod mora tesniti v celi dolžini, posebej še v prote-

ku pod Savo. Poškodbe struge je potrebno sanirati vključno
z obrežno vegetacijo, če ni s projektom predvideno drugače
in se dela izvedejo po dogovoru z ribiško družino. Dela v

strugi Save je potrebno izvajati izven drsne dobe postrvi
(prepoved del od novembra do marca) in tako, da se one-
snaženje zmanjša na minimum. Odseke Save, kjer se bo
strojno posegalo v vodno telo je treba predhodno preventiv-
no odloviti z elektroagregatom. O tem se 14 dni prej obvesti
RD Jesenice. Škoda se obračuna po veljavnem odškodnin-
skem ceniku. V času del je potrebno zagotoviti ukrepe za
preprečevanje onesnaževanja voda z nevarnimi in strupeni-
mi snovmi.

Na prečkanju mora biti teme vsaj 1 m pod obstoječim
ali projektiranim dnom, če zahteva tako bodoča regulacija.
Kanal obešen na mestno konstrukcijo ne sme zapirati pre-
točne odprtine. Na območju pretočnega profila in na breži-
nah mora kanal in plin biti vgrajen tako, da omogočata
predhod s težko gradbeno mehanizacijo. Pri predhodu ka-
nala v brežine mora biti predvideno ustrezno zavarovanje.
Ureditev križanj s hudourniki mora upoštevati, da mora biti
teme vsaj 1 m pod strugo hudournika (plin in kolektor).
Povsod mora biti zagotovljeno varovanje nivelete s talnimi
pragovi. V reguliranih strugah morajo biti obnovljena vsa
talna in obvezna zavarovanja.

Za prečkanje Save pod Črtenjem v Kranjski Gori je
potrebna poglobitev s temenom vsaj 1,5 m pod dnom stru-
ge. Na odsekih, kjer je predviden potek kolektorja vzdolž
regulirane struge Save je treba predvideti novo obvezno
zavarovanje. Kolektor mora biti tako močen, da ne vdira
voda vanj (pozimi). Traso kolektorja je treba ponovno zazele-
niti. Pas, ki se pusti za vzdrževalna dela, mora biti + 2 m na
vsako stran komunalne naprave.

V območju Kamen in Loga (Rateče) morata potekati
trasi kolektorja in plinovoda ob cesti z najožjim možnim
posegom gozdne vegetacije in izravnave površin.

Ko bodo potekala dela na trasi mimo Zelencev je po-
trebno o tem obvestiti ZVNKD Kranj zaradi nadzora. Kjer
trasa poteka skozi je treba delovno širino posega zmanjšati
na 10 m. Povsod je potrebno ohraniti obrežno vegetacijo in
poškodovano nadomestiti na deponijo, na smetišče. Po
končanih delih je potrebno v isti sezoni odprte površine
sanirati in zatraviti.

 15. člen
Pri spremembah trase je potrebno pridobiti mnenje

ZVNKD Kranj.
Dimenzioniranje in oblikovanje postaj in ograj z ozele-

nitvijo natančno določeno.
Križanje z elektro napravami se izvede kot je predlaga-

no v idejnih rešitvah in v soglasju. Križanja z vodovodnimi
napeljavami se izvedejo kot je predlagano v idejnih rešitvah.
Križanje s PTT kabli se izvedejo tako, kot je predlagano v
idejnih rešitvah.

Če pride pri delih do onesnaževanja ceste M1, jo je
potrebno tako očistiti. Material mora biti deponiran 3 m od
roba ceste. Če pa bi bila cesta zaradi deponiranega materia-
la nepregledna, se odmik ustrezno poveča, tako, da se
ohrani preglednost.

Investitor odgovarja za škodo, ki bi nastala na cesti in
za škodo, ki bi bila povzročena uporabnikom ceste.

Za dela na cesti si mora izvajalec del pridobiti potrebna
dovoljenja.

Začetek in konec del ob cesti in na cesti mora izvaja-
lec oziroma investitorj prijaviti CP Kranj ter pridobiti pismeno
izjavo organizacije o izpolnitvi pogojev soglasja.
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Od investitorja in izvajalca se zahteva ukrepanje v smi-
slu 5. člena in 17. člena zakona o temeljni geodetski izmeri
(Uradni list SRS, št. 16/74).

VIII. TOLERANCE IN NADZOR

 16. člen
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta za kolektor,

plinovod in kolesarsko pot opravlja v skladu s svojimi pristoj-
nostmi pristojni urbanistični inšpektor.

Potek trase kolektorja, plinovoda in kolesarske poti je
določen s tehničnimi elementi v lokacijskem načrtu. Odsto-
panje od teh dimenzij so možna, če se v nadaljnjem prouče-
vanju geoloških hidrogeoloških in geomehanskih razmer
ugotovijo ekonomske in tehnično bolj utemeljene rešitve, s
katerimi pa se ne smejo poslabšati ekološki pogoji ali pa bi
bila odstopanja v nasprotju z javnimi interesi ali soglasji
pridobljenimi k lokacijskemu načrtu. Z odstopanji mora so-
glašati izdelovalec lokacijskega načrta in organi oziroma
organizacija, katerih delovno področje bi spremembe ka-
korkoli zajele.

IX. DOKONČNE DOLOČBE

17. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom, organi-

zacijam in skupnostim pri občinskem organu pristojnem za
urejanje prostora in na sedežih krajevnih skupnosti: Hruši-
ca, Podmežaklja, Mirka Roglja Petka, Staneta Bokala in
Cirila Tavčarja.

 18. člen
Občina Jesenice sprejema predmetni odlok o sprejet-

ju lokacijskega načrta za kanalizacijski kolektor in plinovod s
kolesarsko stezo od Hrušice do Rateč v delu, ki se nanaša
na območje Občine Jesenice, in sicer okvirno: kanalizacij-
ski kolektor od km 0,0 do km 0,250; plinovod od km 0,0 do
km 4,150 v razdelilni postaji Podmežakla ter od tu od km
0,0 do km 0,250 ter za kolesarsko stezo od km 23,250 do
km 26,800. K delu, ki se nanaša na območje Občine Kranj-
ska Gora pa Občina Jesenice daje soglasje k predlagani
ureditvi.

19. člen
V predmetnem odloku in lokacijskem načrtu za kanali-

zacijski kolektor in plinovod s kolesarsko stezo od Hrušice
do Rateč je uporabljen termin kolesarska steza. V skladu z
zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) se v
nadaljnih postopkih tozadevno uporablja termin “kolesarska
pot”.

JURŠINCI

317. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Juršinci za leto 1997

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 80/94) in 12. člena statuta Občine
Juršinci (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št.12/95) je
občinski svet na seji dne 19. 12. 1996 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Juršinci za leto 1997

1. člen
V odloku o proračunu Občine Juršinci za leto 1997

(Uradni list RS, št. 15/97) se 2. člen spremeni tako, da
glasi:

“Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1997
znašajo 171,556.297 SIT in sicer v:

bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodki 171,556.297 SIT
– odhodki 183,465.440 SIT
– primanjkljaj 11,909.143 SIT

Primanjkljaj bo pokrit iz proračunskih sredstev za leto
1998.

Spremembe višine prihodkov in odhodkov občinskega
proračuna so prikazane v bilanci prihodkov in odhodkov, ki
so sestavni del proračuna.”

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 401-60/97
Juršinci, dne 31. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Juršinci
Simon Toplak l. r.

 20. člen

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

Št. 012-2/97
Jesenice, dne 25. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Jesenice

Valentin Markež, inž. l. r.
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BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
PRIHODKI

Plan 1997  Rebalans  Ind.

I. PRIHODKI ZA ZAGOTOVLJENO PORABO
A+B+C  111,395.780  114,242.000  102,6
A) Prihodki, ki se razporejajo med rep. in občino 18,524.160 8,559.000 100,2
1. Dohodnina (30%)  18,524.160 18,559.000 100,2

B) Prihodki, ki pripadajo občini 785.340 1,466.000 286,7
2. Davek na dediščine in darila 92.000 1,190.000 1293
3. Davek na premoženje
4. Davek na promet nepremičnin  608.040 168.000 27,6
5. Upravne takse
6. Posebne takse na uporabo igral. avtom. zunaj igralnic
7. Davek od igre na srečo 85,300  108.000  126,6

C) Finančna izravnava 92,086.280  94,217.000 101,0
prenesena iz leta 1996 82.000
nakazana v letu 1997  92,086.280  94,135.000 100,8

II. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
6,206.760 5,315.060 85,6

D) Davki in druge dajatve
7. Odškodnina zaradi sprem. namem. kmet. zemljišč 1,400.000  94.234  6,7
8. Odškod. in nadomest. za degrad. in ones. okolja 270.000  18.976  7,0
9. Prihodki določeni z drugimi akti - registrske takse 216.000  224.702  104,0
10. Požarna taksa 266.760  316.657  118,7
11. Drugi prihodki 4,054.000  4,536.402  111,9

E) Prihodki od premoženja 210.000  124.089  59,0

F) Sredstva samoprispevka 11,100.000  11,100.000  100

G) Drugi prihodki  3,052.200  5,446.154  175,2
14.1. Obresti – drugi prihodki 100.000  80.000  80,0
14.2. Plačila za ogrevanje bloka 372.000  372.000  100
14.3. Prispevki k domski oskrbi 90.200
14.4. Prihodki od danih soglasij za elektro priključke 70.000  68.302  97,6
14.5. Prihodki od povračil za priključ. na vodovod. omrežja 500.000  1,415.571  283,1
14.6. Komunalna taksa 920.000  1,950.000  211,9
14.7. Prihodki za vzdrž. cest po nab. poli 1,000.000  345.290  34,5
14.8. Prihodki CSD 200.000
14.9. Prihodki-odškodnine 208.740
14.10. Prihodki za Zahvalo jeseni 259.048
14.11. Prihodki sofinanc.el. priklj. Majcen, Jurkovič, Ambrož 175.696
14.12. Ostali prihodki 90.791
14.13. Knjižnica Ivana Potrča vrnitev plačila 195.000
14.14. Dokumentacija PGD 85.716

H) Prihodki iz naslova sofinanciranja  35,648.908  20,632.732 57,9
16. Prispevek občanov za izgradnjo telefonskega omrežja 4,232.000  4,688.000 110,8
17. Prispevek občanov za vodovod Zagorci 3,168.000  2,808.000 88,6
18. Prispevek občanov za izgradnjo vod. Bodkovci -Sakušak-Senčak 1,189.360  1,189.360 100
19. Prispevki za izgradnjo vodovoda Senčak 467.520  467.520 100
20. Prispevek občanov za cesto Kukava–Rotman 482.000  482.000  100
21. Prispevek občanov za lok. cesto Grlinci proti Holc A. 107.860  107,860 100
22. Prispevek občanov za cesto Grlinci–Pesjak, proti Mikša J. 304.000  304.000 100
23. Prispevek občanov za kr. cesto Senčak proti Perko 45.000  45.000 100
24. Prispevek občanov za kr. cesto Hlaponc-Kukava, Hojnik-Kujavec 99.168  99.168  100
25. Prispevek občanov za kr. cesto Gabrnik proti Čuš M.  55.000  55.000  100
26. Prispevek občanov za izdel. pločnika, razsvetljave, avtobus. čak. fina

prevleka na lok. cesti Juršinci-Gomila-odsek skozi center, 70.000 70.000  100
27. Prispevek občanov za izdelavo jarka-mulde pri OŠ Juršinci 36.000 36.000  100
28. Prispevek občanov za izdelavo jarka-mulde v Zagorcih 43.000 43.000  100
29. Preplastitev ceste Mostje-Hlaponci 1,500.000 273.000  18,2
30. Asfaltiranje ceste Rotman-Vinšak-Plohl 2,250.000 555.500  24,7
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Plan 1997  Rebalans  Ind.

31. Asfaltiranje ceste v Dragoviču Čeh – Berlak 4,000.000 1,838.015  45,9
32. Asfaltiranje ceste v Grlincih mimo Munda-Kamen 4,500.000 1,440.305  32,0
33. Asfaltiranje ceste v Gabrniku Hvalec–Roškar 1,350.000 472.000  34,9
34. Asfaltiranje ceste v Hlaponcih Bezjak–Rus 3,000.000 1,937.004  64,6
35. Asfaltiranje ceste Zagorci–Gajič 5,000.000 1,842.000  36,8
36. Asfaltiranje ceste v Sakušaku Čeh-Starčič 1,250.000 400.000  32,0
37. Modernizacija ceste v Kukavi Plohl–Mikša  2,500.000 1,230.000  49,2
38. Cesta Dragovič (Čeh-Lajh) 250.000

Prihodki za sanacije cest  4,050.000  551.140 13,6

III. Prihodki iz naslova sofinanciranja RS 8,600.000 13,082.902 152,1
46. Modernizacija ceste Zagorci-Gajič /Ministrstvo za ek.odnose/ 6.000.000
47. Izgradnja vodovoda Zagorci 2,600.000 2,000.000 76,9
48. Sof. izgr. c. Kukava-Rotman, Min. za kmetijstvo 3,000.000
49. Min. za promet in zveze (zimske poškod. cest) 5,902.000
50. Sanac. plazu Mostje-Hlaponci, Min. za ok.in prostor 2,180.902

IV. Prenos prihodkov iz preteklega leta 1,186.309  1,186.309  100

Vsi prihodki skupaj  181,449.957  171,556.297  99,2

Račun financiranja

Zadolževanje proračuna – kredit  7,573.638  11,909.143  157,2

POSEBNI DEL PRORAČUNA - ODHODKI

Plan 1997 Rebalans Ind.

1. Dejavnost občinskih organov 12,970.048 10,187.261 78,5
1.1. Delovanje obč. organov  5,313.600 4,582.438 86,2
1.2. Prispevki delodajalca  956.448 658.373 68,8
1.3. Materialni stroški  5,900.000 4,946.450 83,8

2. Dejavnost uprave občine 9,144.000 8,037.008 87,9
2.1. Investicijski odhodki 800.000 436.991 54,6

3. Izobraževanje 10,218.000 10,760.875 105,3

4. Socialno varstvo 9,758.456 9,426.085 96,6

5. Otroško varstvo 9,969.576 11,520.000 115,5

6. Kultura 3,420.024 2,888.637 84,5

7. Šport 2,094.000 2,094.000 100

8. Zdravstvo 5,241.049 5,048.780 96,3

9. Raziskave 151.088 123.069 81,5

10. Kmetijstvo 6,462.463 6,462.463 100

11. Turizem 2,200.000 2,200.000 100

12. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami  5,898.680 6,219.305 105,4

13. Drobno gospodarstvo in podjetniš. 2,000.000 2,000.000 100

14. Stanovanjska dejavnost 250.000 150.000 60,0

15. Komunalna dejavnost 1,630.000 1,345.000 82,5

16. Cestna dejavnost 9,630.960 13,255.200 137,6

17. Drugi odhodki 6,587.915 8,464.979 128,5

Odhodki (1. do 17.) 97,626.259 100,182.662 102,9

18. Investicijski odhodki na področju komunalne in cestne dejavnosti
18.1. Komunalna dejavnost 10.397.336 8,732.937 83,9
18.2. Gospodarska infrastruktura 19.900.000 19,169.006 96,3
18.3. Cestna dejavnost-modernizacije 52.700.000 55,380.835 105,1
18.4. Cestna dejavnost-sanacije cest 8.400.000 6,192.904 73,7

Odhodki skupaj 189.023.595 183,465.440 97,1
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MEDVODE

318. Sklep o določitvi javne infrastrukture na
področju kulture v Občini Medvode

Na podlagi 29. člena zakona o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), 29.
in 100.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US,
št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna
razlaga, 9/96 – odločba US, št. 44/96 – odločba US, št.
26/97 in 70/97) in 17. člena statuta Občine Medvode
(Uradni list RS, št. 34/95 in 47/95) je Občinski svet občine
Medvode na 36. seji dne 16.12.1997 sprejel

S K L E P
o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Medvode

1. člen
Javna infrastruktura na področju kulture so postale ne-

premičnine na območju Občine Medvode, ki so bile na dan
17. 12. 1994 družbena lastnina v upravljanju občine ali
krajevne skupnosti in so pretežno namenjene opravljanju
kulturne dejavnosti. Navedene 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 prejšnjega
odstavka tega člena, ki je namenjena opravljanju kulturnih
dejavnosti.

2. člen
Nepremičnine iz 1. člena tega sklepa se kot javna

infrastruktura na področju kulture na predlog zaznamujejo v
zemljiški knjigi.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2805/97
Medvode, dne 16. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Medvode

Mitja Ljubeljšek l. r.

 Priloga:

S E Z N A M
javne infrastrukture na področju kulture v Občini Medvode

1. Kulturni dom Svoboda Medvode, Cesta ob Sori 13,
Medvode;

parc. št. 356/3
št. zk. vl. 309
k. o. Medvode

2. Dom krajanov Pirniče, Zgornje Pirniče 6a, Medvo-
de;

parc. št. 455/2
št. zk. vl. 592
k. o. Zgornje Pirniče

3. Dom krajanov Sora, Sora 6a, Medvode;
parc. št. 50/2 in 70/2
št. zk. vl. 150
k. o. Sora

4. Kulturni dom Smlednik, Smlednik 55, Smlednik;
parc. št. 49/2 in 49/3
št. zk. vl. 560
k. o. Smlednik

5. Dom Krajevne skupnosti Senica, Spodnja Senica
23, Medvode;

parc. št. 160/13
št. zk. vl. 303
k. o. Senica

6. Knjižnica Šiška, enota Medvode, Cesta komandan-
ta Staneta 10, Medvode;

parc. št. 330/16
št. zk. vl. 50
k. o. Medvode

7. Godbeni dom Medvode, Cesta na Svetje 16, Med-
vode;

parc. št. 95/1
št. zk. vl. 309
k. o. Medvode

MEŽICA

319. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine
Mežica

Na podlagi 27. člena statuta Občine Mežica (MUV, št.
7/95) je nadzorni odbor Občine Mežica na 9. seji 26. 11.
1997 potrdil osnutek

P O S L O V N I K
o delu nadzornega odbora Občine Mežica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem poslovnikom je določena organizacija in način

dela nadzornega odbora Občine Mežica (v nadaljevanju:
nadzorni odbor).

2. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge, določene z za-

konom o lokalni samoupravi in s statutom Občine Mežica,
pošteno, strokovno in nepristransko.

3. člen
Nadzorni odbor kot organ občine, deluje v okviru svojih

pristojnosti samostojno.

4. člen
Nadzorni odbor varuje uradne in poslovne skrivnosti, s

katerimi se seznani pri svojem delu.

5. člen
Nadzorni odbor imenuje svet občine na predlog komi-

sije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Nadzorni odbor izvoli predsednika iz vrst članov od-

bora.

6. člen
Naloga predsednika je:
– vodi in organizira delo odbora,
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– sklicuje in vodi seje,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte odbora,
– skrbi za izvajanje sklepov,
– pripravi načrt dela odbora in predlog potrebnih sred-

stev,
– sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi

telesi sveta in občinsko upravo,
– po potrebi sodeluje na sejah občinskega sveta.

II. NAČIN DELA NADZORNEGA ODBORA

7. člen
Delo odbora organizira in vodi predsednik, v njegovi

odsotnosti pa pooblaščeni član.
Nadzorni odbor dela praviloma na sejah.

8. člen
Seje vodi predsednik, oziroma v njegovi odsotnosti

pooblaščeni član.
Predlog dnevnega reda seje določi predsednik, pred-

loge za uvrstitev zadeve na dnevni red pa lahko podajo vsi
člani nadzornega odbora.

Predsednik je dolžan uvrstiti na dnevni red zadevo, ki jo
je s sklepom predlagal občinski svet ali župan.

9. člen
Predsednik odbora pošlje vabilo za sejo vsem članom

nadzornega odbora praviloma sedem dni pred datumom
seje. Ob soglasju vseh članov in v nujnih primerih, ki jih
določi predsednik odbora, je lahko rok tudi krajši.

Vabilu je potrebno obvezno priložiti gradivo, ki je po-
trebno za obravnavo.

Predsednik lahko povabi na sejo pripravljalce gradiv,
strokovne delavce občinske uprave ter predstavnike obrav-
navanih institucij.

10. člen
O seji nadzornega odbora se piše zapisnik in vodi

evidenca prisotnosti.
Zapisnik obvezno vsebuje:
– zaporedno številko seje, kraj, datum, uro pričetka in

trajanje seje,
– navedbo prisotnih članov, odsotnih članov z razlo-

gom za odsotnost ter navedbo ostalih prisotnih na seji,
– sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje in potrdi-

tev zapisnika,
– potek seje z navedbo poročevalcev in krajšim pov-

zetkom razprave,
– sprejete sklepe,
– morebitna ločena mnenja članov odbora,
– izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se

vnesejo v zapisnik.
Zapisnik podpišeta predsednik odbora in zapisnikar.

11. člen
Po opravljeni razpravi o posamezni točki dnevnega re-

da, predsednik oblikuje predlog sklepa in ga da na glasova-
nje.

Nadzorni odbor veljavno sklepa, če je na seji prisotna,
oziroma je bila s predlogom seznanjena večina članov od-
bora.

Glasovanje na sejah je praviloma javno, z dviganjem
rok. Na zahtevo večine članov odbora je lahko glasovanje
tudi tajno.

12. člen
Zapisniki in ostala gradiva za seje nadzornega odbora

se hranijo v občinski upravi.
Po preteku enega mandatnega obdobja se gradivo ar-

hivira. Zapisniki in sklepi se hranijo trajno, ostalo gradivo pa
10 let.

13. člen
Vsa strokovna in administrativna dela za porebe nad-

zornega odbora opravljajo delavci občinske uprave in tajnik
občinskega sveta.

III. POSTOPEK NADZORA

14. člen
Temeljna naloga nadzornega odbora je, da:
– nadzoruje razpolaganje s premoženjem občine,
– nadzoruje namen in smotrnost porabe sredstev ob-

činskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov prora-

čunskih sredstev.

15. člen
Nadzorni odbor sprejme v začetku vsakega koledar-

skega leta načrt dela za tekoče leto.
Poleg zadev iz programa dela mora odbor obvezno

obravnavati zadeve, ki jih je s sklepom predlagal občinski
svet in župan občine, oziroma če kakršenkoli indic vzbudi
nadzornemu odboru utemeljen sum, da gre za nezakonito
razpolaganje z občinskim premoženjem, oziroma z nena-
menskim razpolaganjem s sredstvi občinskega proračuna.

Nadzor se lahko nanaša na tekoče mandatno obdobje
in na mandatna obdobja pred tem, če so ugotovitve lahko
relevantne za sedanje in bodoče premoženjsko stanje oziro-
ma poslovanje občine.

16. člen
Pri izvajanju nadzora ima nadzorni odbor naslednja

pooblastila:
– vpogled v vse listine in dokumente občine, zavoda,

podjetja, sklada, stranke, druge organizacije ali društva, ki
so predmet nadzora (nadzorovanih oseb), ki se nanašajo na
porabo proračunskih sredstev,

– zahtevati podatke in pojasnila pooblaščenih in odgo-
vornih oseb nadzorovanih oseb,

– zahtevati udeležbo odgovornih oseb na sejah nad-
zornega odbora.

17. člen
Nadzorni odbor lahko v postopku nadzora pritegne k

sodelovanju zunanje neodvisne strokovnjake posameznih
strok.

Kolikor gre za obsežnejšo ekspertizo, za izdelavo ka-
tere bi znašala pogodbena vrednost nad 100.000 SIT je
potrebno pridobiti poprejšnje soglasje občinskega sveta.

Nadzorni odbor pri svoji odločitvi ni vezan na mnenje
zunanjega strokovnjaka, ustanove ali strokovnjaka občinske
uprave.

18. člen
Za izvedbo določene naloge iz pristojnosti nadzornega

odbora lahko nadzorni odbor oblikuje delovno skupino.

19. člen
Po opravljenem pregledu nadzorni odbor pripravi pisno

poročilo, v katerem je navedena nadzorna oseba in predmet
pregleda, ugotovitve in zapažanja odbora ter morebitna pri-
poročila.
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Poročilo dostavi nadzorovani osebi, svetu občine in
županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

Če nadzorni odbor pri pregledu ugotovi, da obstaja
utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, ali prekrška, je dolžan podati ovadbo pri-
stojnemu državnemu organu.

Obenem s prijavo mora navesti dokaze ter poskrbeti,
da se ohranijo dokazi, sledovi in predmeti na katerih, ali s
katerimi je bilo kaznivo dejanje storjeno. O prijavi je dožan
obvestiti tudi občinski svet in župana.

20. člen
Član nadzornega odbora se mora izločiti iz obravnave

in odločanja o zadevi, pri kateri je z odgovorno osebo nad-
zorovane osebe v ožjem sorodstvu (vključno I. koleno), če je
član upravljanja javnega zavoda ali podjetja nadzorovane
osebe ali če je v obdobju enega leta, računano od datuma
pregleda za nazaj, za nadzorovano osebo opravljal delo po
pogodbi.

21. člen
Nadzorni odbor je dolžan najmanj dvakrat letno poro-

čati občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

IV. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Poslovnik o delu nadzornega odbora sprejme nadzorni

odbor, veljati pa začne z dnem, ko da soglasje občinski
svet. Poslovnik se objavi v Uradnem listu Republike Slo-
venije.

Spremembe poslovnika sprejme nadzorni odbor po
enakem postopku kot velja za njegov sprejem.

23. člen
Za vprašanja, ki niso opredeljena s tem poslovnikom,

se uporabljajo določila poslovnika o delu občinskega sveta.

Predsednica
nadzornega odbora

Bernarda Šegel l. r.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Mežica (MUV, št.
7/95) je Občinski svet občine Mežica na 34. seji dne 17.
12. 1997 sprejel poslovnik o delu nadzornega odbora Ob-
čine Mežica.

Predsednica
Občinskega sveta

občine Mežica
mag. Vida Potočnik, dipl. ek. l. r.

PIVKA

320. Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela
občinskega sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu

Na podlagi 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 44/95 in 27/96) in 163. člena zakona o varnosti
cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 5/82, 40/84, 29/86
in Uradni list RS, št. I-1/91) je občinski svet na 23. seji dne
11. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o sestavi, nalogah in načinu dela občinskega

sveta za preventivo  in vzgojo v cestnem prometu

1. člen
Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem pro-

metu (v nadaljevanju: svet) je posebno delovno telo občine,
ki opravlja naloge na področju vzgoje in preventive v cest-
nem prometu.

2. člen
Svet skrbi za uveljavljanje vzgoje in preventive na po-

dročju prometne varnosti, dvig varnostne in prometne kultu-
re udeležencev v prometu, razvijanje humanih in solidarnih
odnosov med vozniki in drugimi udeleženci v prometu, kot
tudi za ustvarjanje pogojev za varen promet ter v zvezi s tem
opravlja naslednje naloge:

– proučuje in obravnava problematiko na področju var-
nosti cestnega prometa v zvezi s  preventivo in vzgojo,

– pospešuje prometno vzgojo, izobrazbo in etiko ude-
ležencev v cestnem prometu,

– sodeluje pri delu organov in organizacij, ki se ukvar-
jajo s prometno vzgojo in s preventivno dejavnostjo v cest-
nem prometu,

– razširja prometno vzgojne publikacije ter razvija var-
nost v cestnem prometu preko sredstev javnega obvešča-
nja,

– predlaga organom in organizacijam, ki se ukvarjajo z
vprašanji cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti,

– podaja ugotovitve v zvezi s pravico do brezplačnega
prevoza učencev v osnovnih  šolah,

– druge naloge na podlagi predpisov in sklepov občin-
skega sveta.

3. člen
Svet ima 5 članov in ga imenuje Občinski svet.
Člane sveta se predlaga predvsem izmed delavcev šol,

policije, zavarovalnic, upravnih organov in delavcev občine.

4. člen
Mandatna doba članov je 4 leta.
Posamezni člani sveta ali svet v celoti so lahko razreše-

ni še pred potekom mandata.

5. člen
Predsednika in namestnika ter tajnika sveta imenuje

svet izmed članov sveta na prvi konstitutivni seji.

6. člen
Predsednik sveta pripravlja, sklicuje in vodi seje ter

skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove
zadržanosti ga nadomešča namestnik predsednika sveta.

7. člen
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja

na sejah.
Gradivo za sejo sveta mora biti poslano članom sveta

najmanj 3 dni pred sejo.
Seja sveta je sklepčna, če se je udeleži več kot polovi-

ca članov sveta.
Svet sprejema odločitve z večino glasov navzočih čla-

nov.

8. člen
Predsednik praviloma povabi na sejo sveta predlagate-

lja gradiv in predstavnike institucij, katerih delo je neposred-
no povezano z vsebino obravnavane problematike.
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9. člen
Svet je dolžan enkrat letno poročati občinskemu svetu

o svojem delu.

10. člen
Strokovno in administrativno tehnično delo za delo sve-

ta zagotavlja občinska uprava.

11. člen
Izvrševanje nalog in programa, ki ga svet sprejme vsa-

ko leto, se financira iz sredstev proračuna občine ter iz
sredstev sponzorjev.

12. člen
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. XXIII-1/97
Pivka, dne 11. decembra 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

321. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o vars-
tvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in tretjega odstvka 5.
člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97)
in na podlagi 19. člena statuta Občine Pivka je Občinski
svet občine Pivka na 23. seji dne 11. 12. 1997 sprejel
naslednji

S K L E P
o ukinitvi javnega dobra

 I
S tem sklepom prenehajo biti javno dobro in postanejo

last Občine Pivka naslednja zemljišča:
parc. št. 3699/44 dvorišče v izmeri 531 m2,
parc. št. 3708/3 dvorišče v izmeri 671 m2,
parc. št. 3680/3 pot v izmeri 773 m2,
vse vpisane kot javno dobro v seznamu III. k.o. Kal,

parc. št. 5302/5 pot v izmeri 33 m2, vpisana kot javno
dobro v seznamu VI. k.o.

Stara Sušica, kot prekomejna parc. št. v k.o. Košana,
parc. št. 5759/4 nerodovitno v izmeri 310 m2,
parc. št. 5759/7 nerodovitno v izmeri 1380 m2, obe

vpisani kot javno dobro v seznamu VIII. k.o. Košana,

parc. št. 3919/3 pot v izmeri 690 m2,
parc. št. 3920/2 pot v izmeri 896 m2,
parc. št. 3975 pot v izmeri 1037m2,
parc. št. 3918/1 pot v izmeri 1827 m2, vse vpisane

kot javno dobro v seznamu VI. k.o. Stara Sušica.

II
Na podlagi tega sklepa se zemljišča iz I. točke tega

sklepa vpišejo v ustrezne zemljiškoknjižne vložke z vpisom
lastninske pravice za Občino Pivka.

III
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. XXIII-4/97
Pivka, dne 11. decembra 1997.

Podpredsednik
Občinskega sveta

občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

RADENCI

322. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Radenci za leto 1997

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Urad-
ni list RS, št. 80/96), 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95 in odločbe US RS 20/95, 63/95,
73/95, 26/97 ) in 19. člena statuta Občine Radenci (Urad-
ni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci spre-
jel na 33. redni seji dne 22. 12. 1997

O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine

Radenci za leto 1997

1. člen
V odloku o proračunu Občine Radenci za leto 1997

(Uradni list RS, št. 41/97) se 3. člen spremeni, tako da
glasi:

Proračunski prihodki za leto 1997 znašajo
340,874.000 SIT se razporedijo za

SIT
– tekoče obveznosti 237,064.000
– investicijske obveznosti 102,110.000
– rezerve 1,700.000

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 028-239/97
Radenci, dne 23. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.
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323. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
gospodarskih javnih službah v Občini Radenci

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. in 106. člena zako-
na o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 61. in 62.
člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 –
odločba US, 26/97 in 70/97), 8. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 19. člena statuta
Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet
občine Radenci na 33. redni seji dne 22. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o gospodarskih javnih službah v Občini Radenci

1. člen
V odloku o gospodarskih javnih službah Občina Ra-

denci (Uradni list RS, št. 37/96) se v 4. členu prvega
odstavka za 8. točko, doda nova točka, ki glasi:

“9. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči”
Vse ostale točke se ustrezno pomaknejo za točko na-

prej.
V tretjem odstavku istega člena se točka “8.” nadome-

sti s točko “9.”, točka “9.” se nadomesti s točko “10.” in
točka “22.” se nadomesti s točko “23.”

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 028-000/96
Radenci, dne 23. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
določitvi krajevne turistične takse na območju
Občine Radenci

Na podlagi 15. člena zakona o turistični taksi (Uradni
list RS, št. 18/91) in 19. člena statuta Občine Radenci
(Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci
na 33. redni seji dne 22. 12. 1997 sprejel

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

krajevne turistične takse na območju
Občine Radenci

1. člen
V prvem odstavku 3. člena odloka o določitvi krajevne

turistične takse na območju Občine Radenci (Uradni list RS,
št. 69/95) se število “6,4” nadomesti s številom “8”.

Za peto alineo se dodata šesta in sedma alinea, ki se
glasita:

“– sofinanciranje Pomurske turistične zveze v višini 0,5
točke in

– za urejanje vinskih cest in turističnih poti.”

2. člen
V prvem odstavku 4. člena istega odloka se število

“4,6” nadomesti s številom “3”.
Druga alinea se črta.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 028-33/95
Radenci, dne 23. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

325. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij Gornja
Radgona in Radenci

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena zakona o ureja-
nju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86, 26/90; Uradni list RS, št. 18/93 in
47/93) ter na podlagi 19. člena statuta Občine Radenci
(Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Radenci
na 33. redni seji dne 22. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka

o lokacijskem načrtu za plinifikacijo naselij
Gornja Radgona in Radenci

1. člen
1. člen odloka o lokacijskem načrtu za plinifikacijo

naselij Gornja Radgona in Radenci (Uradni list RS, št. 75/94)
se dopolni tako, da se doda drugi odstavek, ki glasi:

“Sprememba lokacijskega načrta, ki jo je izdelal TEH-
NIČNI BIRO RADENCI d. o. o. pod št. DL-11/97, maj 1997
se nanaša le na plinifikacijo novonastale Občine Radenci.”

2. člen
Spremeni se drugi, tretji in četrti odstavek 3. člena ki

glasi:
k.o. Radenci 58/4, 187/8, 685/9, 1616/1, 1616/8,

67/58, 1616/2, 1617, 1618, 1619/1, 1621/1, 1622,
1623/2, 1625/1, 1625/2, 1632/1, 1632/2, 1659,
85/3, 701/13, 1655/2, 1647/3, 1647/4, 879/2, 63/7,
68/41, 62/26, 881/7, 45/2, 219/1, 63/8, 67/70, 68/1,
673/8, 676/4, 682/4, 684/11, 712/1, 716, 68/23,
68/23, 68/21, 68/37, 70/5, 68/40, 68/53, 62/27,
155/8, 56/2, 62/32, 177/1, 1633, 1647/2

k.o. Šratovci 19, 466/1, 27, 451/1, 26, 405/2,
450/1, 471/1, 470/1, 363/4, 626/1, 632/2, 633/2,
636, 637, 639/1, 639/3, 648/2, 648/3, 649, 651/1,
308/2, 312/1, 25, 320, 325/2, 350/1, 354/1, 367/6,
367/8, 267/9, 370/5, 370/18, 370/34, 419/1, 419/11,
419/22, 419/46, 426/6, 451/2, 360/3, 326/1, 447/1,
447/9, 402/3, 28, 467/1, 402/2, 364/1, 371/6, 293/2,
417/5, 425/1, 44/6, 17, 21, 44/7, 463/1, 408/5,
411/5, 447/8, 408/2, 645, 644/4
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k.o. Boračeva 375/1, 24/13, 358/5, 24/9, 39/18,
1/6, 37/2, 362/2, 363/1, 363/4, 364/3, 365/2, 367,
83/4, 35/2, 24/14, 61/3

k.o. Rihtarovci 1326
Dosedanji peti in šesti odstavek postaneta šesti in sed-

mi odstavek.

3. člen
Doda se novi odstavek, ki glasi:
“V sklopu omrežja je predvidenih 5 merno-reducirnih

postaj (MRP) 2. stopnje na naslednjih lokacijah:
– ob Titovi ulici (2 kom.) na parc. št. 639/3 in 354/1

k.o. Šratovci;
– za križiščem regionalne ceste R 353 Radenci–Ljuto-

mer in R-349 Radenci–Sv. Jurij ob Ščavnici na levi strani
regionalne ceste R–349 pred železniškim nadvozom želez-
niške proge Gornja Radgona–Ljutomer, parc. št. 177/1
k.o. Radenci;

– v naselju Radenci – vas v otoku med vaškimi cestami
na parc. št. 1633 k.o. Radenci;

– v naselju Boračeva na zemljišču parc. št. 363/4 k.o.
Boračeva.

4. člen
6. člen odloka se črta.

5. člen
V 9. členu se doda novi odstavek, ki se glasi:
“Prva faza plinifikacije zajema naslednja naselja v obči-

ni Radenci: Radenci, Šratovci in Boračeva.

6. člen
12. člen se črta in nadomesti z besedilom: ”Nadzor-

stvo nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat pri Mi-
nistrstvu za okolje in prostor”.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 351-02-2/95
Radenci, dne 23. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

326. Odlok o organiziranosti in izvajanju lokalne
javne službe za pregledovanje, nadziranje in
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka na območju
Občine Radenci

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), na podlagi 3.,
6., in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Urad-
ni list RS, št. 32/94), 2. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Radenci (Uradni list RS, št. 36/97), 26.
člena zakona o varstvu narave (Uradni list RS, št. 32/93), in
19. člena statuta Občine Radenci (Uradni list RS, št. 52/93)
je Občinski svet občine Radenci na 33. redni seji dne 22.
12. 1997 sprejel

O D L O K
o organiziranosti in izvajanju lokalne javne

službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi

varstva zraka na območju Občine Radenci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom kot koncesijskim aktom občina (v na-

daljnjem besedilu: koncedent ) določa:
1. dejavnost, ki je predmet gospodarske javne službe;
2. območje izvajanja gospodarske javne službe;
3. pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec gospodar-

ske javne službe (v nadaljnjem besedilu: koncesionar);
4. javna pooblastila koncesionarju;
5. splošne pogoje za izvajanje gospodarske javne službe;
6. začetek in čas trajanja koncesije;
7. način financiranja javne službe;
8. nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe;
9. prenehanje koncesijskega razmerja;
10. organ, ki opravi izbor koncesionarja;
11. organ, ki je pooblaščen za sklenitev koncesijske

pogodbe.

II. PREDMET GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

2. člen
Opravljanje dimnikarske dejavnosti je predmet podeli-

tve koncesije po tem odloku, izvaja pa se kot obvezna lokal-
na javna služba.

Izvajanje dimnikarske javne službe se zagotavlja na na-
slednjih napravah:

– male in srednje kurilne naprave na vsa goriva, kot jih
določa uredba o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni
list RS, št. 73/93);

– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem
kurilnih naprav (npr. naprave za pripravo goriva, naprave za
odvod ostankov zgorevanja);

– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so ku-
rilne naprave.

Izvajanje dimnikarske službe zajema:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih na-

prav, dimnih vodov in zračnikov;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz

naprav, navedenih v prvi alinei tega člena:
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanja zraka;
– izdajanja soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji

obstoječih kurilnih naprav;
– druga dela in naloge, ki so v neposredni ali posredni

povezavi s predhodno naštetimi, določijo pa se s koncesij-
sko pogodbo.

III. OBMOČJE IZVAJANJA KONCESIJE

3. člen
Dejavnost gospodarske javne službe, ki je predmet

podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikar-
ske službe na območju celotne Občine Radenci.

Glede na število naprav na svojem območju in s tem
povezanim obsegom potrebnih storitev dimnikarske službe,
lahko občina podeli koncesije za izvajanje dimnikarske služ-
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be na svojem območju večim izvajalcem, vendar tako, da
vsak od izvajalcev dimnikarske službe opravlja praviloma vse
storitve dimnikarske službe na svojem področju.

Dve ali več sosednjih občin lahko podeli koncesijo za
izvajanje dimnikarske službe za skupno območje dveh ali
več občin ali pa za prostorsko povezano področje, ki sega v
območja dveh ali več občin.

Če občina razdeli svoje območje na več področij izva-
janja dimnikarske službe, mora pri razdelitvi upoštevati na-
slednje merilo:

– vsako od področij znotraj območja občine je prostor-
sko zaokroženo in s cestno infrastrukturo povezano
področje.

IV. NAČIN FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne

gospodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki
jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.

Cenik storitev mora koncesionar predložiti ob vsaki
spremembi na Občino Radenci. Soglasje k predloženi ceni
da organ, ki je po zakonu pristojen za potrjevanje cen go-
spodarskih javnih služb.

Koncesionar je odgovoren tudi za škodo, ki jo pri oprav-
ljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri
njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.

V. POGOJI KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR

5. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati

naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samo-

stojni podjetnik, prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Repub-
liki Sloveniji;

– da je registriran in ima dovoljenje za opravljanje de-
javnosti;

– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega ka-
dra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;

– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje kon-
cesije;

– da predloži reference o dosedanjem delu.

VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU

6. člen
Na območju Občine Radenci je koncesionar izključni

izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja stori-
tev neposredno uporabnikom storitev.

VII. POGOJI ZA IZVAJANJE JAVNE GOSPODARSKE
SLUŽBE

7. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno

opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, katere potrjuje

pristojni organ občine;

– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za
izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev;

– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije
omogoči strokovni in finančni nadzor in nadzor nad zakoni-
tostjo dela;

– da redno predloži občini letna poročila o poslovanju;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in

druge standarde za opravljanje koncesije;
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije ško-

dljivih snovi, ki onesnažujejo zrak, v skladu s predpisi;
– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah

emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo
zrak in o tem redno obvešča občino in inšpekcijsko službo.

VII. RAZPIS IN IZBOR KONCESIONARJA

8. člen
Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava in razpis
– pričetek in trajanje koncesije;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbiro koncesionarja;
– merila in postopek za izbiro koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na iz-

biro;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izbiri;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpi-

som.

10. člen
Javni razpis je neuspešen, če do poteka razpisnega

roka ni predložena nobena prijava in če posamezen, v razpi-
su zahtevan pogoj ni vsebovan v nobeni od pravočasno
prispelih prijav. Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v
razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisnem
roku.

Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v
30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.

11. člen
Odločitev o izbiri koncesionarja se opravi skladno z

zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/97).

12. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesio-

narjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v
skladu z zakonom.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta žu-
pan občine.

IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE

13.člen
Koncesija začne veljati z dnem veljavnosti koncesijske

pogodbe in traja pet let.
Koncesijska pogodba se po njenem poteku lahko po-

daljša oziroma ima koncesionar pri ponovnem sklepanju
pogodbe o koncesiji prednost.
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X. PLAČILO ZA KONCESIJO

14. člen
Plačilo oziroma odškodnina za koncesijo se podrobne-

je določi s koncesijsko pogodbo.
Prihodki iz prejšnjega odstavka tega člena so vir občin-

skega proračuna.

XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM KONCESIJE

15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni

upravni organ Občine Radenci, kateremu mora koncesio-
nar, kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v po-
slovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske
službe.

XII. RAZLOGI IN NAČIN PRENEHANJA KONCESIJE

16. člen
Koncesija preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z za-

konom;
2. z odkupom koncesije;
3. z odvzemom koncesije;
4. v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogod-

bo.

17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za

katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod
pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.

Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge
medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju
pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.

18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo,

ne glede na določila pogodbe;
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v

za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neu-

činkovitih uslug po izključni krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha

izvajati kot koncesija;
– v primeru stečaja koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo,

povrniti pa mora koncesionarju morebitna vložena sredstva.

19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da

koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet
koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave,
ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji
odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

XIII. PRAVICE KONCEDENTA

20. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in

tega odloka tudi pravico določiti način zbiranja podatkov za
vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak
iz kurilnih naprav.

XIV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI UPORABNIKOV

21. člen
Uporabniki teh storitev imajo naslednje pravice in ob-

veznosti:
– pravico do pismene prijave na pristojne organe, če

so kršene pravice uporabnikov (inšpekcijske službe, svet
uporabnikov javnih dobrin);

– redno plačevati dimnikarske storitve;
– dovoliti prost vstop do naprav iz 2. člena tega odloka

in tudi prost vstop v prostore, kjer so te naprave name-
ščene;

– obvestiti izvajalca dimnikarske službe o vsaki spre-
membi na napravah in uporabi vrste goriva, ki ima posledico
spremembo emisij v zrak.

XV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-09-0001/97
Radenci, dne 23. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

327. Sklep o začasnem financiranju potreb iz
proračuna Občine Radenci v letu 1998

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, Uradni
list RS, št. 57/94, 14/95 in odločbe US RS, št. 20/95,
63/95, 73/95, 26/97) in 19. člena statuta Občine Raden-
ci (Uradni list RS, št. 52/95) je Občinski svet občine Raden-
ci sprejel na 33. redni seji dne 22. 12. 1997

S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna

Občine Radenci v letu 1998

1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Ra-

denci se v letu 1998 začasno financirajo po tem sklepu.

2. člen
Dokler ne bo sprejet proračun Občine Radenci za leto

1998 se začasno financirajo postavke porabnikov iz prora-
čuna mesečno v višini 1/12 realiziranih odhodkov proraču-
na Občine Radenci za leto 1997.

3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševa-

ti plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz pred-
hodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o finan-
ciranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na prora-
čun občine in državni proračun.
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4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1998
do sprejetja proračuna Občine Radenci za leto 1998.

Št. 028-240/97
Radenci, dne 23. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta
občine Radenci

Jože Flegar, dipl. ek. l. r.

ROGAŠKA SLATINA
328. Odlok o ukinitvi komunalnih taks in oblikovanju

cen komunalnih storitev

Na podlagi 6. člena uredbe o načinu oblikovanja cen
komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 63/97) in 19. člena
statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95)
je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 29. redni seji
dne 26. 11. 1997 sprejel

O D L O K
o ukinitvi komunalnih taks in oblikovanju cen

komunalnih storitev

1. člen
S tem odlokom se ukinejo komunalne takse in druge

dajatve, ki so jih uporabniki plačevali pred uveljavitvijo ured-
be o načinu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list
RS, št. 63/97), kot sledi:

– taksa za povračilo izgradnje vodovoda,
– prispevek za izgradnjo sistema odvajanja in čiščenja

odpadnih voda,
– taksa za povračilo stroškov financiranja skupnega

odlagališča in komunalne opreme.

2. člen
Za komunalne takse in prispevek iz 1. člena tega odlo-

ka, ki so jih uporabniki komunalnih storitev plačevali na dan
10. 10. 1997, se poveča cena komunalnih storitev, zmanj-
šana za odstotek prometnega davka, pod pogoji določenimi
v uredbi iz 1. člena tega odloka.

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

nem listu RS.

Št. 061-119/97
Rogaška Slatina, dne 26. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

329. Sklep o določitvi višine cene za zbiranje in
odvoz odpadkov

Na podlagi prvega odstavka 80. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 18. člena odloka
o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Ro-
gaška Slatina (Uradni list RS, št. 1/98) ter 19. člena statuta
Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) je Ob-
činski svet občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 10.
12. 1997 sprejel

S K L E P
o določitvi višine cene za zbiranje in odvoz

odpadkov

1. člen
Cena za organizirano zbiranje, odstranjevanje in odla-

ganje komunalnih odpadkov v območjih naselij in delu nase-
lij v skupne tipizirane kontejnerje na območju Občine Ro-
gaška Slatina, znaša 500 SIT mesečno po stanovanjskem
objektu.

V primeru, da v stanovanjskem objektu iz prvega od-
stavka tega člena prebivata največ dva člana gospodinjstva,
znaša cena 250 SIT mesečno po stanovanjskem objektu.

Cena za lastnike stanovanjskih objektov, vinskih kleti
ter počitniških objektov, kateri nimajo stalnega bivališča v
teh objektih, znaša 250 SIT mesečno po objektu.

2. člen
Sredstva zbrana v skladu s 1. členom tega sklepa se

uporabljajo za plačilo stroškov zbiranja, odstranjevanja in
odlaganja komunalnih odpadkov ter za pripravo lokacij zbir-
nih mest za postavitev kontejnerjev ter nabavo kontejnerjev.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 061-145/97
Rogaška Slatina, dne 16. decembra 1996.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

ŠKOFJA LOKA

330. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za enega
člana Sveta krajevne skupnosti Reteče-Gorenja
vas, ki obsega naselji Reteče in Gorenja vas-
Reteče, ki so bile dne 18. 1. 1998

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni
list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95) daje
Občinska volilna komisija občine Škofja Loka

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev za enega člana

Sveta krajevne skupnosti Reteče-Gorenja vas, ki
obsega naselji Reteče in Gorenja vas-Reteče, ki

so bile dne 18. 1. 1998

Za nadomestnega člana Sveta krajevne skupnosti Re-
teče-Gorenja vas, ki obsega naselji Reteče in Gorenja vas-
Reteče, je izvoljen Srečo Žibert, roj. 12. 9. 1960, stanujoč
v Retečah 56, Škofja Loka.

Št. 008-1/96
Škofja Loka, dne 18. januarja 1998.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Škofja Loka
Špela Marija Šifrar, dipl. prav. l. r.
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VITANJE

331. Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 (dopolnjen 1993 in 1994) ter prostorskih
sestavin srednjeročnega družbenega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
1990 za območje Občine Slovenske Konjice (za
območje Občine Vitanje)

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planira-
nju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list
RS, št. 48/90) in 10. člena statuta Občine Vitanje (Uradni
list RS, št. 20/95)je Občinski svet občine Vitanje na 30. seji
dne 18. 9. 1997 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000 (dopolnjen 1993 in

1994) ter prostorskih sestavin srednjeročnega
družbenega plana Občine Slovenske Konjice za

obdobje 1986–1990 za območje Občine
Slovenske Konjice (za območje

Občine Vitanje)

I. PREDMET IN CILJ SPREMEMB IN DOPOLNITEV

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

gih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku
priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za
obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 23/87), družbe-
nega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednje-
ročno obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 23/87),
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
in srednjeročnega plana Občine Slovenske Konjice v letu
1993 (sklep Vlade RS, 8. 7. 1994) in sprememb in dopolni-
tev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
plana Občine Slovenske Konjice v letu 1994 (sklep Vlade
RS, 1. 12. 1994) – v nadaljevanju: spremembe in dopolni-
tve občinskih planskih aktov;

– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in
način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti,
ki jih morajo pri tem opraviti;

– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin
občinskih planskih aktov ter sredstev, potrebnih za njihovo
pripravo;

– nosilci strokovnih aktivnosti priprave sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,

– ter sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.

II. VSEBINA IN OBSEG SPREMEMB IN DOPOLNITEV

2. člen
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se v

vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva
zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.18/84 in 15/89,
v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in metodologiji
izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin
planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljeva-
nju NPA) ter tako, da bodo sestavine tekstualnega in karto-
grafskega dela razdeljene na naslednje sklope:

– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerja-
njem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij
(omrežje naselij; razporeditev stanovanj, razporeditev druž-
benih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti; razporeditev pro-
izvodnih dejavnosti; infrastrukturno omrežje in povezave ter
vodnogospodarske ureditve),

– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetij-
skih zemljišč, gozdov, za raziskovanje in pridobivanje rud-
nin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne
dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine zno-
traj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastruktur-
nih objektov in drugih ureditev (zunaj ureditvenih območij
naselij), območja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna
in ogrožena območja (območja obveznih sanacij),

– urbanistične zasnove naselja Vitanje – programske
usmeritve,

– podrobnejša določitev prostorske organizacije dejav-
nosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvi-
dena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtevnejši po-
segi (Upošteva se ZUPr ter NPA v povezavi z določili zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),

– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dol-
goročnega plana (obvezna izhodišča državnega dolgoroč-
nega plana in obvezna izhodišča občinskega dolgoročnega
plana),

– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dol-
goročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posameznih
območij s prostorskimi izvedbenimi akti; merila za ugotavlja-
nje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki nareku-
jejo postopek spremembe plana; skupne naloge s sosednji-
mi občinami),

– elaborat za spremembe v i. območju kmetijskih zem-
ljišč na območjih kjer je to nujno potrebno.

V spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov
se bodo upoštevale utemeljene pobude in predlogi obča-
nov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in organizacij za
izvzem iz 1. varovanih kmetijskih zemljišč za namene stavb-
nih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč na nezazidljivih
območjih Občine Slovenske Konjice.

Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem določil NPA.

III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SPREMEMB
IN DOPOLNITEV

3. člen
1. Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag in dru-

gih strokovnih gradiv se določi na podlagi zbranih ponudb.
2. Koordinator postopka priprave in sprejemanja bodo

župan Občine Vitanje ter strokovna služba in občinska komi-
sija, pristojna za prostor.

IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SPREMEMB
IN DOPOLNITEV PLANSKIH AKTOV OBČINE – VIRI

4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi spre-

memb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
(1) Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
– MOP – Urad RS, za prostorsko planiranje, Dunajska

47, Ljubljana,
– Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč Republike Slo-

venije, Območna enota Celje, Ljubljanska c.13, Celje.
(2) Za zasnove vodnega gospodarstva in (6) za zasnovo

sanacij:
– NIVO Celje,
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– VO-KA Celje,
– Občina Vitanje,
– vaške skupnosti,
– RS, MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava

Maribor, Krekova 17.
(3) Za zasnovo rudnin:
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-

va ulica 5, Ljubljana,
– Občina Vitanje.
(4) Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v

Celju, Glavni trg 1, Celje 2,
(5) Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
– Planinsko društvo Vitanje,
– Turistično društvo Vitanje,
– Občina Vitanje,
– Športno društvo Vitanje.
(6) Za zasnovo naselij in območij za poselitev:
– Občina Vitanje,
– Vaške skupnosti in Trška skupnost.
(7) Za zasnovo prometnega omrežja:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška upra-

va za ceste, Dunajska cesta 48, Ljubljana,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška upra-

va za zračno plovbo, Kotnikova ul. 19a, Ljubljana,
– Družba za državne ceste d.o.o., Dunajska 48, Ljub-

ljana,
– Podjetje za vzdrževanje in varstvo cest Celje, Lava

42, Celje,
– Občina Vitanje.
(8) Za zasnovo omrežja zvez:
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, Krekov trg 9, Celje,
– Telekom Slovenije p.o., PE Celje, Lava 1, Celje,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška upra-

va za telekomunikacije, Kotnikova ul.19 a, Ljubljana.
(9) Za zasnovo energetskega omrežja:
– ELES – Elektro Slovenija, p.o., javno podjetje za

prenos električne energije, Hajdrihova ul. 2, Ljubljana,
– Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica, Kolodvorska

c.12a, Slovenska Bistrica,
– Občina Vitanje,
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotniko-

va ulica 5, Ljubljana,
– GEOPLIN, d.o.o., Slovenska plinska družba, Cesta

Ljubljanske brigade 11, Ljubljana,
– Elektro Celje.
(10) Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Območno poveljstvo

Slovenske vojske – pristojno za prostor Občine Slovenske
Konjice,

– Občina Vitanje.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo

pred začetkom priprave sprememb in dopolnitev občinskih
planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov upoštevati pri njihovi
pripravi.

V. TERMINSKI PLAN

5. člen
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe

in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine
Vitanje, 18. 9. 1997.

2. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za pose-
ge v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč); konč-
ni rok za sprejemanje pobud je bil določen z datumom 15.
11. 1997; pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov

Občine Vitanje po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvi
naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-
vin planskih aktov Občine Vitanje.

3. S sprejetjem programa priprave sprememb in dopol-
nitev občinskih planskih aktov za območje Občine Vitanje se
prične s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopol-
nitev občinskih planskih aktov (predvidoma 1. 10. 1997).

4. Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih plan-
skih aktov se izdela v roku 90 dni; koordinatorji postopka
priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov
opravijo predhodno obravnavo osnutka predvidoma 30. 1.
1998; delovni osnutek za sejo občinskega sveta se pripravi
v roku enega tedna po opravljeni predhodni obravnavi (pred-
vidoma 15. 2. 1998).

5. Občinski svet občine Vitanje sprejme (predvidoma
20. do 30. 3. 1997) sklep o enomesečni javni razgrnitvi
osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov v
roku osem dni po prejemu gradiva iz prejšnje 4. točke;
sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.

6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Vitanje
za trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz
prejšnje točke in se zaključi predvidoma 30. 3. 1998.

7. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Vitanje v
času trajanja javne razgrnitve (predvidoma od 15. do 20. 3.
1998).

8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresira-
ni oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolni-
tev občinskih planskih aktov.

9. Občinski svet zavzame (predvidoma v roku 14 dni
po končani javni razgrnitvi) stališče do pripomb in predlogov
podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila
občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pri-
pombe in predloge.

10. Občinski svet v roku trideset dni po sprejetju stali-
šča do pripomb in predlogov iz prejšnje 9. točke naloži
strokovni službi (izvajalec), da poskrbi za pripravo usklajene-
ga osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih ak-
tov oziroma dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin,
na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.

Župan občine Vitanje posreduje usklajen osnutek (pred-
vidoma 30. 4. 1998) na Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, s predlo-
gom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodiš-
či prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega pla-
na Republike Slovenije.

11. Župan Občine Vitanje posreduje, po sprejetju ob-
vestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka
sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obvezni-
mi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po
poteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev
njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega pro-
storskega plana na MOP, usklajeni osnutek sprememb in
dopolnitev občinskih planskih aktov na občinski svet s pred-
logom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih
aktov razpravlja in jih sprejme z odlokom v enofaznem (skraj-
šanem) postopku (predvidoma 30. 6. 1998).

VI. SREDSTVA

6. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih plan-

skih aktov na območju Občine Vitanje, za pripravo strokov-
nih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijske in
druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna
Občine Vitanje. Za pripravo elaborata o izjemnih posegih se
zagotovi del sredstev s plačilom posameznih občanov (v
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višini 10.000 SIT za posamezni poseg), ki so podali pobude
– vloge za poseg.

Št. 061/030/97-04
Vitanje, dne 18. septembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vitanje
Zdenko Plankl, dipl. jur. l. r.

VODICE
332. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra

Na podlagi 14. in 15. člena statuta Občine Vodice (Urad-
ni list RS, št. 49/95) ter na podlagi predloga župana občine ter
v smislu 3. točke 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) je Občinski svet občine Vodice na 32. seji
dne 9. 12. 1997 sprejel

S K L E P

1
Odvzame se status javnega dobra za parc. št. 781/2 k.o.

Repnje-pot.
2

Pooblasti se Občino Vodice za izdajo odločbe in izbrisu
javnega dobra v zemljiški knjigi.

Vodice, dne 4. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Vodice
Alojzij Kosec l.r.

ŽALEC
333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

ustanovitvi stanovanjskega sklada v Občini Žalec

Na podlagi 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96,
44/96) 20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št.
34/95, 16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji
dne 18. decembra 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi stanovanjskega sklada

v Občini Žalec

1. člen
V celotnem besedilu odloka o ustanovitvi stanovanjskega

sklada v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 13/93) se besede
“Skupščina občine Žalec” in Izvršni svet skupščine občine
Žalec” nadomestijo z besedami “Občinski svet občine Žalec”.

2. člen
Spremembe in dopolnitve odloka pričnejo veljati petnajsti

dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-001/93
Žalec, dne 18. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir dipl. ek. l. r.

334. Odlok o zazidalnem načrtu za bencinski servis
Velika Pirešica

Na podlagi 39. 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, 71/93, 44/97) ter
20. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95,
16/96 in 1/97) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 18.
12. 1997 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu za bencinski servis Velika

Pirešica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev sprememb

in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za ob-
dobje 1986–2000 in v skladu z določbami srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec sprejme zazidalni načrt za
bencinski servis Velika Pirešica, ki ga je izdelala Vizura d.o.o.
Celje pod številko projekta 120/97-01 in je sestavni del tega
odloka.

2. člen
Sestavni del tega odloka so vsa soglasja, ki so jih k

zazidalnemu načrtu iz 1. člena tega odloka podali pristojni
organi in organizacije.

II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA

3. člen
Območje urejanja s tem zazidalnim načrtom leži nepo-

sredno jugovzhodno od priključka lokalne ceste v Grmovje (L
8233) na magistralno cesto M 10/8 Arja vas–Velenje in meri
0,84 ha. Ureditveno območje se v celoti nahaja v k.o. Velika
Pirešica in vključuje naslednje parcele: 749, 748/3 (del),
748/2 (del), 1252/1 (del) in 1242 (del).

Meja ureditvenega območja ZN poteka od severozahod-
nega vogala pri križišču magistralne ceste M10/8 z lokalno
cesto L8233 proti jugu po zahodnem robu parcele 1252/1
(zahodni rob magistralne ceste) v dolžini 170 m, kjer prečka to
parcelo in se po njenem vzhodnem robu obrne proti severu do
jugozahodnega vogala parcele 748/2, nadaljuje približno 57 m
po južnem robu parcele 748/2 proti vzhodu (severni rob ob-
stoječe poljske poti ob gozdu), kjer se obrne proti severu,
prečka parceli 748/2 in 748/3 ter se v oddaljenosti okoli
35 m od priključka ceste v Grmovje na magistralno cesto us-
meri po južnem robu parcele 1242 (lokalna cesta) proti zahodu
do izhodiščne točke opisa na magistralni cesti.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE

4. člen
Območje je namenjeno za izgradnjo bencinskega servisa

in vključuje:
– objekt z malo trgovino, blagajno, priročnim skladiščem,

pisarno, bifejem in sanitarijami,
– nadstrešnico pred prodajnim objektom s štirimi črpalka-

mi goriva,
– servisno cesto okoli objekta oziroma manipulacijsko

ploščad s parkirišči in pretakalno ploščadjo za 4 cisterne po
25 m3 goriva, ki bodo vkopane v zelenico na južnem delu
območja,

– uvozni priključek na razširjeno magistralno cesto M10/8
(za levo zavijanje) na jugozahodu ter izvozno–uvozni priključek
na lokalno cesto v Grmovje na severovzhodni strani ureditvene-
ga območja,
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– urejene zelene površine na celotnem obrobju manipula-
cijske ploščadi bencinskega servisa, pod pogojem, da se za-
gotovi kontinuiran prehod v ohranjen gozd na vzhodu, v čim
večji meri ohranijo obstoječa drevesa in odprte površine dosa-
dijo z visokoraslo vegetacijo avtohtonih drevesnih vrst.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČJA
IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen
Za urbanistično oblikovanje območja je obvezno upoštevati:
– določeno namembnost površin,
– lego objekta bencinskega servisa z daljšo stranico vzpo-

redno z magistralno cesto in minimalnim odmikom 25 m od
razširjenega vozišča magistralne ceste ter 50 m od lokalne
ceste,

– minimalno oddaljenost (8 m) manipulacijske ploščadi
bencinskega servisa od magistralne ceste in ureditev zelenice
v vmesnem pasu,

– priključni mesti bencinskega servisa na magistralno in
lokalno cesto,

– prometne smeri uvozov iz obrobnih cest in izvoza le na
lokalno cesto,

– lokacije parkirišč in minimalne širine vozišč 6,5 m na
območju bencinskega servisa,

– podolgovati tlorisni gabarit objekta bencinskega servisa
maksimalnih dimenzij 8 x 30 m in pritlični višinski gabarit,

– določeno niveleto zunanjega platoja in višinsko koto
pritličja objekta.

6. člen
Za krajinsko oblikovanje območja so obvezni naslednji

pogoji:
– zagotoviti je potrebno kontinuiran prehod v ohranjen

gozd z obvezno zasaditvijo avtohtonih vrst drevja na severovz-
hodnem obrobju območja v minimalni širini 10 m, kjer mora biti
nameščena mrežasta ograja za zaščito gozdnega roba,

– na celotnem južnem in severnem obrobju manipulacij-
ske ploščadi bencinskega servisa je največjih odprtih zelenih
površinah v čim večji meri ohraniti obstoječa drevesa ter dosa-
diti visokoraslo vegetacijo avtohtonih drevesnih vrst: gaber,
hrast, lešnik, jelša, rdeči bor tako v obliki drevesnih skupin ali
drevoredov ob prometnicah in na parkiriščih.

7. člen
Za arhitekturno oblikovanje objekta bencinskega servisa

veljajo naslednji pogoji:
– obvezna je ravna streha pritličnega objekta bencinske-

ga servisa s smerjo daljše stranice vzporedno z magistralno
cesto, nadstrešnica ob zahodni strani objekta ima lahko ravno
streho,

– elementi fasad naj bodo bel omet v kombinaciji lesa
naravne barve.

8. člen
Elementi za zakoličbo so opredeljeni v zazidalnem načrtu

iz 1. člena tega odloka in so obvezni.

V. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE OBMOČJA CESTNO OMREŽJE

9. člen
Razširitev vozišča magistralne ceste za levi zavijalni pas

se mora izvesti na vzhodni strani ceste in v skladu s pogoji
upravljalca. Za enosmerni promet na manipulacijski ploščadi
bencinskega servisa je treba upoštevati določeno mesto uvoza
na južnem delu območja. Potrebna bo razširitev lokalne ceste
proti Grmovju za dvosmeren promet na odseku od dvosmerne-
ga priključka pa do križišča z magistralno cesto.

Parkirišča bencinskega servisa so predvidena na severovz-
hodni in severozahodni strani območja bencinskega servisa.

10. člen
Vodovod
Bencinski servis se bo priključil na obstoječe vodovodno

omrežje po izvedeni rekonstrukciji transportnega cevovoda re-
zervoar Plevno – črpališče Grmovje. Potrebno je načrtovati
vgradnjo dnevnega rezervoarja in hidroforno napravo za pove-
čanje tlaka.

11. člen
Odvodnjavanje in čiščenje odplak
Za bencinski servis je potrebno zgraditi ločen sistem ka-

nalizacije. Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati, je
potrebno odvajati v površinski odvodnik preko zadostno dimen-
zioniranih lovilcev olj, ki se opremijo z zasuni. Sanitarne odpad-
ne vode je potrebno voditi ločeno od meteornih v troprekatno
vodotesno greznico na občasno izpraznjevanje, ki je predvide-
na na jugovzhodnem robu območja. Meteorne vode s strešnih
površin se odvajajo preko peskolovov v odvodnik.

12. člen
Elektrika in javna razsvetljava
Objekt bo priključen na elektro omrežje skladno s pogoji

in predhodnim soglasjem upravljalca.

13. člen
Telefonsko omrežje
Objekt bo priključen na telefonsko omrežje skladno s

pogoji in predhodnim soglasjem upravljalca in s pogojem upo-
števanja obstoječe in predvidene telefonske mreže.

14. člen
Ogrevanje
Objekt bencinskega servisa se bo ogreval iz lastne kotlar-

ne z lahkim kurilnim oljem.

15. člen
Odpadki
Kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov in odpadnih naft-

nih derivatov bodo nameščeni na določenem mestu ob parki-
riščih na manipulacijski ploščadi bencinskega servisa. Odvoz
odpadkov bo urejen skladno z občinskim odlokom o ravnanju z
odpadki.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

16. člen
Ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja zraka
Uvesti je potrebno zaprti sistem pri pretakanju goriva v

vkopane cisterne in v avtomobilske rezervoarje, sistem z nivoj-
skim stikalom za avtomatsko blokado pretoka v agregatih za
polnjenje avtomobilskih rezervoarjev, ki preprečuje večja razlit-
ja goriva, uporabo absorbcijskih sredstev za posutje večjih
količin razlitih goriv ter uporabo takšne vrste kurjave za ogreva-
nje, ki bo čim manj onesnaževala zrak (predvideno je ogrevanje
z lahkim kurilnim oljem).

Ukrepi za varstvo pred hrupom
K zmanjšanju širjenja prekomernega hrupa iz območja ob

magistralni cesti, ki je glede na Uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju uvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom,
bo prispevala načrtna gosta drevesna posaditev na celotnem
obrobju bencinskega servisa in ob glavnih cestah.

Ukrepi za zaščito voda morajo obsegati
Bencinski servis se mora zgraditi tako, da ne pride do

izlitja naftnih derivatov v okolje; izbrana tehnologija na bencin-
skem servisu mora zagotavljati, da ne bo prišlo do onesnaževa-
nja talnih in površinskih voda (dvojni plašči rezervoarjev za
gorivo, kontrolne naprave, protikorozijska zaščita); površine v
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območju pretakanja goriva, vse kinete in jaški morajo biti zgra-
jeni iz vodotesnega in olje odpornega betona.

Meteorne vode onesnažene z naftnimi derivati je potreb-
no odvajati v površinski odvodnik preko zadostno dimenzionira-
nih lovilcev olj, ki morajo biti opremljeni z zasunom.

Fekalne odplake je potrebno ločeno od meteorne kanali-
zacije speljati v začasno zadosti dimenzionirano vodotesno
triprekatno greznico na občasno izpraznjevanje, po izgradnji
kolektorja Velika Pirešica – Arja vas pa je obvezno fekalne
odplake priključiti direktno nanj in opustiti graznico.

Ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti
Za zagotavljanje požarne varnosti morajo biti skladišča za

nevarne snovi načrtovana v skladu s “Pravilnikom o tem, kako
morajo biti grajena in opremljena skladišča ter transportne
naprave za nevarne in škodljive snovi” (Uradni list SRS, št.
3/79) ter upoštevani vsi predpisi o varstvu pred požarom.

K objektu je potrebno omogočiti dovoze urgentnih vozil
tako, da omogočajo vožnjo z gasilskimi vozili. Obvezna je iz-
vedba hidrantnega omrežja.

VII. DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO
POSEGOV V PROSTOR

17. člen
Tolerance pri tlorisnem gabaritu objekta bencinskega ser-

visa in nadstrešnice so dopustne le ob upoštevanju določenih
gradbenih črt in v okviru +,- 15% opredeljenega maksimalnega
tlorisnega gabarita.

Tolerance pri višinskem gabaritu objekta bencinskega ser-
visa, ki je določen z obveznim pritličnim gabaritom, niso do-
pustne.

Pri izdelavi projekta za izvedbo bencinskega servisa je
potrebno upoštevati predhodno pridobljeno geotehnično poro-
čilo.

VIII. ETAPNOST IZVAJANJA

18. člen
Realizacija zazidalnega načrta se mora izvesti v zaključeni

etapi vključno z razširitvijo magistralne ceste, predhodno ko-
munalno ureditvijo območja in dokončno ureditvijo zelenih po-
vršin.

IX. KONČNE DOLOČBE

19. člen
Pri izdelavi izvedbe projektov prometnega, energetskega,

vodovodnega in kanalizacijskega omrežja ter omrežja zvez je
potrebno upoštevati idejne projekte, ki morajo temeljiti na izho-
diščih zazidalnega načrta iz 1. člena odloka.

20. člen
Zazidalni načrt je na vpogled na Upravni enoti Žalec –

Oddelek za okolje in prostor in Občini Žalec – Oddelek za
okolje in prostor in komunalne zadeve.

21. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 352000/0002/97
Žalec, dne 18. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

335. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Žalec

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju pro-
stora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in
39. 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, 71/93, 44/97) ter 20. člena statuta
Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95, 16/96 in 1/97) je
Občinski svet občine Žalec na seji dne 18. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana za obdobje

1986–2000 in srednjeročnega družbenega
plana Občine Žalec

1. člen
Dolgoročni plan Občine Žalec za obdobje 1986–2000

(Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94,
13/96, 35/96, 43/96, 72/97) se dopolnijo in spremenijo s
sestavinami, navedenimi v členih tega odloka.

2. člen
Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dol-

goročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Žalec se nanaša na opredelitev ob-
močja bencinskega servisa ob magistralni cesti M10-8 Arja
vas–Velenje v bližini Male Pirešice.

I. DOLGOROČNI PLAN

3. člen
V točki 6.1.2 “Gozdovi” se spremeni prvi stavek prvega

odstavka in glasi:
Na območju občine zavzemajo gozdovi kar 48% celotne

površine občine v skupnem obsegu 16.996 ha.

4. člen
V točki 6.4.3 “Zasnova infrastrukturnega omrežja” se v

poglavju “Promet” doda nov peti odstavek, ki glasi:
Ob magistralni cesti Arja vas–Velenje je zaradi čimbolj

enakomernega pokrivanja potreb tranzitnega, tovornega in
osebnega prometa predvidena lokacija bencinskega servisa
Velika Pirešica.

5. člen
Ustrezno se dopolnijo prostorske sestavine dolgoročne-

ga plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 v kartograf-
skem delu s tematskimi kartami v merilu 1:25000:

– tematski karti št. 1 “Zasnova kmetijstva, gozdarstva in
območij poselitve” in št. 13 “Zasnova  osnovne rabe prostora”
se dopolnita z ureditvenim območjem bencinskega servisa Ve-
lika   Pirešica,

– tematska karta št. 12 “Zasnova načinov urejanja prosto-
ra” se dopolni z opredelitvijo  zazidalnega načrta za bencinski
servis Velika Pirešica

II. PROSTORSKE SESTAVINE SREDNJEROČNEGA
DRUŽBENEGA PLANA

Programska zasnova za bencinski servis Velika Pirešica

6. člen
Opredelitev območja
Območje predvidenega bencinskega servisa se nahaja

na severni strani magistralne ceste M 10-8 Arja vas–Velenje
jugovzhodno od priključka lokalne ceste v Grmovje L 8233 na
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Usmeritve za varovanje okolja
Pri načrtovanju in izvedbi prostorske ureditve območja je

potrebno upoštevati vse pogoje soglasodajalcev in naslednje
predloge ukrepov za varstvo okolja:

Ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja zraka:
Uvesti je potrebno zaprti sistem pri pretakanju goriva v

vkopane cisterne in v avtomobilske rezervoarje, sistem z nivoj-
skim stikalom za avtomatsko blokado pretoka v agregatih za
polnjenje avtomobilskih rezervoarjev, ki preprečuje večja razlit-
ja goriva, uporabo absorbcijskih sredstev za posutje večjih
količin razlitih goriv ter uporabo takšne vrste kurjave za ogreva-
nje, ki bo čim manj onesnaževala zrak (plin, olje ali premog z
nizko vsebnostjo žvepla).

Ukrepi za varstvo pred hrupom:
Območje ob magistralni cesti je precej onesnaženo s

hrupom in je glede na Uredbo o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju uvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom. Zago-
toviti je vse ukrepe, da se raven hrupa v bližnjem naseljenem
območju Grmovje zaradi poseke gozdne bariere ob cesti ne bo
dvignila.

Ukrepi za zaščito voda:
Izbrana tehnologija na bencinskem servisu mora zagotav-

ljati, da ne bo prišlo do onesnaževanja talnih in površinskih
voda (dvojni plašči rezervoarjev za gorivo, kontrolne naprave,
protikorozijska zaščita). Površine v območju pretakanja goriva,
vse kinete in jaški morajo biti zgrajeni iz vodotesnega in olje
odpornega betona.

Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati, je potreb-
no odvajati v površinski odvodnik preko zadostno dimenzionira-
nih lovilcev olj, ki morajo biti opremljeni z zasunom.

Sanitarne odpadne vode je potrebno odvajati ločeno od
meteornih v triprekatno greznico z občasnim izpraznjevanjem.

Ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti:
Za zagotavljanje požarne varnosti morajo biti skladišča za

nevarne snovi načrtovana v skladu s “Pravilnikom o tem, kako
morajo biti grajena in opremljena skladišča ter transportne
naprave za nevarne in škodljive snovi” (Uradni list SRS, št.
3/79) ter upoštevani vsi predpisi o varstvu pred požarom.

7. člen
Ustrezno se spremeni in dopolni grafično gradivo:
– kartografska dokumentacija s prikazom območja pro-

gramske zasnove:
– list PKN 1 : 5000 CELJE – 17.
Grafično gradivo se dopolni s programsko zasnovo za

bencinski servis v Veliki Pirešici.

8. člen
Če se v postopku priprave prostorskega izvedbenega

akta za posamezni objekt, napravo ali prostorsko ureditev ugo-
tovi, da je potrebno načrtovane ureditve zaradi funkcionalnega
ali okoljevarstvenega vzroka deloma spremeniti, se takšna spre-
memba šteje kot dopustna toleranca, kadar se z njo varujejo
naravne in kulturne dobrine, značilnosti krajine, zmanjšujejo
obremenitve v okolje ter ne spreminjajo vplivi na načrtovan
izgled območja.

III. KONČNA DOLOČBA

9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št.  352000/0002/97
Žalec, dne  18. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

Občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

magistralno cesto in meri 0,8375 ha. Vključuje parcele k.o.
Velika Pirešica: 749, 748/3 (del), 748/2 (del) in 1252/1 (del)
in 1242 (del).

Program ureditve na območju:
– bencinski servis (objekt z nadstrešnico in štirimi črpal-

kami za prodajo goriva ter štirimi vkopanimi cisternami po
25 m3),

– prometna ureditev (razširitev odseka magistralne ceste
za levi zavijalni pas, osrednja manipulacijska površina, parkiriš-
če in izvozna cesta),

– urejene zelene površine.

Usmeritve za urbanistično in krajinsko oblikovanje ob-
močja ter arhitektonsko oblikovanje objektov

Gradbena linija pritličnega objekta bencinskega servisa in
nadstrešnice mora biti vzporedna z magistralno cesto v odda-
ljenosti minimalno 25 m od roba razširjenega vozišča magi-
stralne ceste.

Dovoza uporabnikov bencinskega servisa sta vezana na
uvozni priključek iz magistralne ceste M10-8 (enosmerni pro-
met) na jugozahodu ter na uvozno–izvozni priključek na lokalno
cesto v Grmovje na severozahodni strani ureditvenega območ-
ja.

Obvezna je ureditev obcestnih zelenic ter zasaditev av-
tohtonih vrst drevja v širini 5 -10 m na južnem robu območja za
zagotovitev kontinuiranega prehoda v ohranjen gozd; ohraniti
in z ograjo zaščititi je potrebno gozdni rob ter dosaditi avtohto-
no vegetacijo.

Usmeritve za prometno urejanje območja
Razširitev vozišča magistralne ceste za levi zavijalni pas

se mora izvesti na vzhodni strani ceste in v skladu s pogoji
upravljalca. Za enosmerni promet na manipulacijski ploščadi
bencinskega servisa je upoštevati določeno mesto uvoza na
južnem delu območja.

Potrebna bo razširitev lokalne ceste proti Grmovju za
dvosmerni promet na odseku od  dvosmernega priključka pa
do križišča z magistralno cesto.

Parkirišča bencinskega servisa so predvidena na SV in
SZ strani območja bencinskega servisa.

Usmeritev za komunalno in energetsko urejanje
– vodovod
Bencinski servis se bo priključil na obstoječe vodovodno

omrežje po izvedeni rekonstrukciji transportnega cevovoda re-
zervoar Plevno – črpališče Grmovje. Potrebno je načrtovati
vgradnjo dnevnega rezervoarja in hidroforno napravo za pove-
čanje tlaka.

– kanalizacija
Za bencinski servis je potrebno zgraditi ločen sistem ka-

nalizacije. Meteorne vode, onesnažene z naftnimi derivati, je
potrebno odvajati v površinski odvodnik preko zadostno dimen-
zioniranih lovilcev olj, ki se opremijo z zasuni. Meteorne vode
strešnih površin je speljati preko peskolova v podtalje. Sanitar-
ne odpadne vode se morajo voditi ločeno od meteornih v
triprekatno vodotesno greznico na občasno izpraznjevanje, ki
je predvidena na jugovzhodnem robu območja.

– elektrika
Objekt bencinskega servisa z nadstrešnico se bo priklju-

čil na elektro omrežje skladno s pogoji in soglasjem uprav-
ljalca.

– telefon
Objekt bencinskega servisa z nadstrešnico se bo priklju-

čil na telefonsko omrežje skladno s pogoji in soglasjem uprav-
ljalca in s pogojem upoštevanja obstoječe telefonske mreže.

– ogrevanje
Ogrevanje bencinskega servisa bo iz lastne kotlarne z

lahkim kurilnim oljem.
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336. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 12. člena statuta Občine Žalec (Uradni list
RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 8. 1.
1998 sprejel

S K L E P
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

1
S tem sklepom se ukine status dobrine v splošni rabi

parc. št. 2005/2 – zelenica v izmeri 165 m2, vpisane v seznam
V., k.o. Žalec. Navedena parcela preneha imeti status dobrine
v splošni rabi in ostane v lasti Občine Žalec.

2
Pristojno Okrajno sodišče v Žalcu, po uradni dolžnosti

vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Žalec na
zemljišču, ki je vpisano v 1. točki tega sklepa.

3
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 46600/032/97
Žalec, dne 8. januarja 1998.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Žalec
Franc Žolnir, dipl. ek. l. r.

DRŽAVNI SVET
337. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in

članov komisij Državnega sveta Republike
Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o Držav-
nem svetu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 44/92) in
prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 44/93) je Državni svet na 4. seji dne
28. januarja 1998

i z v o l i l
predsednike, podpredsednike in člane komisij

Državnega sveta Republike Slovenije

I
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični

sistem:
predsednik: Branko Grims
podpredsednik: Branko Matkovič
člani: Polde Bibič, Jože Ilc, dr. Vladimir Korun, dr. Avgust

Majerič, Bojan Petan, mag. Dušan Semolič, dr. Milan Zver.

II
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za medna-

rodne odnose in evropske zadeve:
predsednik: Franc Batagelj
podpredsednica: Katarina Ovca Smrkolj
člani: mag. Igor Blažina, Branko Grims, Bojan Korošec,

dr. Vladimir Korun, Božo Kuharič, Dušan Rebolj, prof. dr.
Veljko Rus, Alojz Suhadolc.

III
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospo-

darstvo:
predsednik: Borut Meh
podpredsednik: Branko Lukšič
člani: mag. Igor Blažina, Vincenc Janša, Bojan Petan,

Dušan Rebolj, Jože Resman, Boris Šuštaršič, prof. dr. Franc
Vodopivec, Albert Vodovnik.

IV
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo

gospodarstvo in turizem:
predsednik: Janez Oven
podpredsednik: Alojzij Kaučič
člani: mag. Jožko Čuk, Jože Ilc, Karlo Kastelic, Vekosla-

va Krašovec, Alojz Oset, Janez Praper, Alojz Suhadolc.

V
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za družbe-

ne dejavnosti:
predsednik: dr. Zoltan Jan
podpredsednica: Vekoslava Krašovec
člani: Polde Bibič, Karlo Kastelic, Petra Kersnič, Bojan

Korošec, Milan Ozimič, prof. dr. Veljko Rus, Boris Šuštaršič,
prof. dr. Franc Vodopivec.

VI
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno

samoupravo in regionalni razvoj:
predsednik: Janez Praper
podpredsednik: dr. Milan Zver
člani: Franc Batagelj, Darko Kavre, Jurij Kuštrin, Darja

Odar, Milan Ozimič, Katarina Ovca Smrkolj, Alojz Suhadolc.

VII
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kme-

tijstvo, gozdarstvo in prehrano:
predsednik: Peter Vrisk
podpredsednik: Jože Resman
člani: mag. Igor Blažina, Tone Hrovat, Alojzij Kaučič, Jurij

Kuštrin, Cvetana Rijavec.

Št. 020-02/92-30
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Tone Hrovat l. r.

338. Sklep o imenovanju sekretarjev komisij in
pomočnice sekretarke Državnega sveta

Na podlagi 15. in 86. člena poslovnika Državnega sveta
in 8. točke sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta
Republike Slovenije je Državni svet na svoji 4. seji dne 28. ja-
nuarja 1998 sprejel

S K L E P
o imenovanju sekretarjev komisij in pomočnice

sekretarke Državnega sveta

Svetovalka Državnega sveta mag. Suzana Vičič za sekre-
tarko Komisije za politični sistem.

Svetovalka Državnega sveta Lilijana Žurman za sekretarko
Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve.

Svetovalec Državnega sveta Miro Podlipec za sekretarja
Komisije za gospodarstvo.

Svetovalka Državnega sveta Marija Lončar za sekretarko
Komisije za malo gospodarstvo in turizem.

Svetovalka Državnega sveta Monika Bren za sekretarko
Komisije za družbene dejavnosti.

Svetovalec Državnega sveta Primož Hainz za sekretarja
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Svetovalec Državnega sveta Emil Žličar za sekretarja Ko-
misije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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Svetovalka Državnega sveta Zdenka Jordan Simončič za
sekretarko Mandatno-imunitetne komisije in pomočnico sekre-
tarke Državnega sveta.

Št. 020-02/93-30
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.

Predsednik
Državnega sveta

Republike Slovenije
Tone Hrovat l. r.

VLADA
339. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine

letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila

Na podlagi prvega in drugega odstavka 11. člena zakona
o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) izdaja Vlada Republi-
ke Slovenije

U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi višine letnih

povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in

priklopna vozila

1. člen
V uredbi o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest,

ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in
priklopna vozila (Uradni list RS, št. 8/93, 16/93, 4/94 in
39/95) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:

“Višina povračila za uporabo cest, ki ga plačujejo uporab-
niki za cestna motorna vozila in priklopna vozila (v nadaljnjem
besedilu: povračilo), znaša za dobo dvanajstih mesecev:

1. za tovorna vozila in specialna tovorna vozila, namenje-
na za prevažanje določenih tovorov, glede na nosilnost:

– do vključno 30 kN (kilonewton) 1.070 tolarjev od 1 kN
nosilnosti;

– nad 30 do vključno 80 kN 32.100 tolarjev + 1.020
tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 30 kN;

– nad 80 do vključno 100 kN 83.100 tolarjev + 1.300
tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 80 kN;

– nad 100 kN 109.100 tolarjev + 1.740 tolarjev za vsak
kN nosilnosti nad 100 kN.

2. za avtobuse:
– za vozila do 17 sedežev za vsak potniški sedež 390

tolarjev;
– za vozila z več kot 17 sedeži za vsak potniški sedež

590 tolarjev.
3. za kombinirana vozila:
– za vozila, ki so namenjena za prevoz oseb ali tovora, za

vsak potniški sedež 590 tolarjev;
– za vozila, ki so namenjena za hkratni prevoz oseb in

tovora, za vsak potniški sedež 590 tolarjev in za nosilnost, ki je
dovoljena hkrati s prevozom oseb:

– do vključno 5 kN 7.350 tolarjev;
– nad 5 kN do vključno 10 kN 17.000 tolarjev;
– nad 10 kN 25.400 tolarjev.
4. za delovna vozila, ne glede na nosilnost in maso,

3.800 tolarjev.
Po tej točki se plačuje povračilo tudi za naslednja tovorna

specialna vozila: preurejena vozila za prevoz čebel, za prevoz
konj, potujoča prodajalna, potujoča knjižnica, zabaviščno vozi-
lo (luna park), vozila za dviganje vozil (pajk, avtomobil za prevoz
poškodovanih vozil).

5. za priklopna vozila:

a) za tovorna priklopna vozila in specialna priklopna vozi-
la, ki so namenjena za prevažanje določenih tovorov, glede na
nosilnost:

– do vključno 30 kN 600 tolarjev od vsakega kN nosilno-
sti;

– nad 30 do vključno 80 kN 18.000 tolarjev + 670 tolar-
jev za vsak kN nosilnosti nad 30 kN;

– nad 80 kN do vključno 100 kN 51.500 tolarjev + 680
tolarjev za vsak kN nosilnosti nad 80 kN;

– nad 100 kN 65.100 tolarjev + 820 tolarjev za vsak kN
nosilnosti nad 100 kN.

Za priklopna vozila, namenjena samo za prevoz kontej-
nerjev, se plačuje povračilo v višini 50% povračila za tovorno
priklopno vozilo enake nosilnosti.

b) za avtobusna priklopna vozila:
– za vsak potniški sedež 390 tolarjev.
c) za delovna priklopna vozila, ne glede na maso, 950

tolarjev.
Po tej točki se plačuje povračilo tudi za naslednja special-

na tovorna priklopna vozila: preurejeno priklopno vozilo za
prevoz čebel, za prevoz konj, potujoča prodajalna, potujoča
knjižnica, zabaviščno priklopno vozilo (luna park), priklopno
vozilo za dviganje vozil (priklopnik za prevoz poškodovanih
vozil).

6. za vlečna vozila – vlačilce s polpriklopnikom glede na
moč motorja vlačilca:

– do vključno 70 kW moči motorja 1.360 tolarjev za vsak
kW moči motorja;

– nad 70 kW do vključno 130 kW 95.200 tolarjev +
1.420 tolarjev za vsak kW nad 70 kW moči motorja;

– nad 130 kW do vključno 180 kW 180.400 tolarjev +
1.250 tolarjev za vsak kW nad 130 kW moči motorja;

– nad 180 kW do vključno 260 kW 242.900 tolarjev +
1.150 tolarjev za vsak kW nad 180 kW moči motorja;

– nad 260 kW 334.900 tolarjev + 1.150 tolarjev za vsak
kW nad 260 kW moči motorja.

Če se polpriklopnik registrira brez vlačilca, se povračilo
ne plačuje.

Po tej točki se plačuje povračilo tudi za specialne vlačil-
ce. Povračilo za priklopno vozilo specialnih vlačilcev pa se
plačuje po točki 5 a).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za vlačilec,
ki je namenjen izključno za vleko polpriklopnika, preurejenega
za prevoz čebel, in se registrira skupaj s takim polpriklopni-
kom, plača povračilo po točki 4.

7. za specialna vozila za prevoz določenih oseb 8.850
tolarjev.

Specialna vozila za prevoz določenih oseb so: vozila prve
pomoči, vozila gasilske službe, pogrebna vozila ter druga spe-
cialna vozila za prevoz določenih oseb v smislu te točke.

8. za osebne in bivalne avtomobile:
a) glede na delovno prostornino bencinskega motorja:
- do vključno 900 cm3 4.300 tolarjev;
- nad 900 cm3 do vključno 1350 cm3 7.200 tolarjev;
- nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3 12.000 tolarjev;
- nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 17.800 tolarjev;
- nad 2500 cm3 do vključno 3150 cm3 36.300 tolarjev;
- nad 3150 cm3 56.100 tolarjev.
b) glede na delovno prostornino diesel

motorja:
- do vključno 1350 cm3 9.400 tolarjev;
- nad 1350 cm3 do vključno 1800 cm3 14.100 tolarjev;
- nad 1800 cm3 do vključno 2500 cm3 20.000 tolarjev;
- nad 2500 cm3 do vključno 3150 cm3 39.100 tolarjev;
- nad 3150 cm3 58.300 tolarjev.
9. za motorna kolesa:
a) glede na delovno prostornino motorja:
- do vključno 75 cm3 1.150 tolarjev;
- nad 75 cm3 do vključno 125 cm3 1.750 tolarjev;
- nad 125 cm3 do vključno 250 cm3 2.500 tolarjev;
- nad 250 cm3 do vključno 500 cm3 3.250 tolarjev;
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- nad 500 cm3 do vključno 1000 cm3 3.900 tolarjev;
- nad 1000 cm3 4.700 tolarjev.
b) za motorna kolesa – motorna vozila na treh kolesih za

prevoz tovora se povračilo plačuje glede na delovno prostorni-
no motorja, izračunano po 9 a) točki, povečano za 23.300
tolarjev na vozilo.

10. za priklopna vozila, katera presegajo največjo dovo-
ljeno maso 750 kg, 5.100 tolarjev.

2. člen
Črta se 4. člen.

3. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati navodilo o

uveljavljanju popusta pri plačilu letnega povračila za uporabo
cest in o uveljavljanju vračila dela tega povračila (Uradni list RS,
št. 18/93).

4. člen
Ta uredba začne veljati 1. februarja 1998.

Št. 420-11/97-1
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

340. Odločba o imenovanju državnih tožilcev

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94) in petega odstavka 21. člena
zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93,
23/96 in 47/97) ter na predlog ministra za pravosodje, št. 122-
10/97 z dne 20. 11. 1997 in 108-1/96-7 dne 19. 12. 1997 je
Vlada Republike Slovenije na 41. seji dne 11. decembra 1997
in 53. korespondenčni seji dne 24. decembra 1997 izdala
naslednje

O D L O Č B E

1. Mag. Dušan POŽAR, rojen 21. 10. 1928, vodja tožilstva
na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru, je imenovan na funkcijo
višjega državnega tožilca na Višjem državnem tožilstvu v Mariboru.

2. Barbara MILIČ-ROŽMAN, rojena 17. 4. 1964, okrožna
sodnica na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Kopru, je
imenovana na funkcijo okrožne državne tožilke na Okrožnem
državnem tožilstvu v Kopru.

3. Primož SUKNAIČ, rojen 10. 3. 1959, okrajni sodnik na
Okrajnem sodišču v Ljubljani, je imenovan na funkcijo okrožnega
državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

4. Liljana TOMIČ, rojena 5. 9. 1956, pomočnica okrožne-
ga državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani,
je imenovana na funkcijo okrožne državne tožilke na Okrožnem
državnem tožilstvu v Ljubljani.

5. Jože JARC, rojen 26. 12. 1950, zastopnik Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, je imenovan na
funkcijo okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem
tožilstvu v Ljubljani.

6. Marjeta PERAT-VLAJ, rojena 14. 5. 1953, zaposlena v
pravni službi Elektro Slovenija, je imenovana na funkcijo okrožne
državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Ljubljani.

7. Bogdan MATJAŠIČ, rojen 13. 2. 1967, vodja Oddelka
za upravne notranje zadeve v Upravni enoti Brežice, je imenovan
na funkcijo pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrož-
nem državnem tožilstvu v Krškem.

8. Karel RAJNIŠ, rojen 4. 11. 1938, vodja okrožnega
državnega tožilstva v Mariboru, je imenovan na funkcijo okrožne-

ga državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mari-
boru.

Št. 120-01/97
120-05/97

Ljubljana, dne 28. januarja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

USTAVNO SODIŠČE
341. Odločba o razveljavitvi 5. člena zakona o

spremembah in dopolnitvah zakona o
prometnem davku in ugotovitvi začetka njegove
veljavnosti

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudah dr.
Petra Čeferina, Roka Čeferina in Aleksandra Čeferina, vseh iz
Grosupljega, dr. Konrada Plauštajnerja iz Celja, Društva davč-
nih svetovalcev Slovenije iz Ljubljane, ki ga zastopa predsednik
Ivan Simič, družbe Kontrakt & Plus d.o.o., Ljubljana, Ervina
Dokiča iz Pirana, Lada Arčona iz Ljubljane, Marjana Štrtaka iz
Trbovelj, Ljubomira Crnkoviča iz Litije in mag. Mitje Jeleniča
Novaka iz Ljubljane na seji dne 22. januarja 1998

o d l o č i l o:

1. Člen 5 zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prometnem davku (Uradni list RS, št. 3/98) se razveljavi.

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o promet-
nem davku je začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

3. Ta odločba začne veljati z dnem razglasitve.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudniki dr. Konrad Plauštajner, Lado Arčon, Marjan

Štrtak, Ljubomir Crnkovič in mag. Mitja Jelenič Novak izpodbi-
jajo določbe 3. in 5. člena zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 3/98 – v
nadaljevanju: ZPD-E), pobudniki dr. Peter Čeferin, Rok Čeferin
in Aleksander Čeferin pa še določbe 4. člena ZPD-E. Določba
5. člena naj bi bila v neskladju s prvim odstavkom 154. člena
ustave (veljavnost predpisov in njihovo objavljanje) in s 155.
členom ustave (prepoved povratne veljave pravnih aktov), do-
ločbi 3. in 4. člena pa s 14. (enakost pred zakonom) in s 33.
členom ustave (pravica do zasebne lastnine in dedovanja).
Določba 5. člena zakona naj bi bila v nasprotju s 154. členom
ustave zato, ker kot začetek veljavnosti določa dan 1. 1. 1998,
ne da bi bil zakon dotlej objavljen. Podani naj bi tudi ne bili
pogoji za dopustnost povratne veljave ZPD-E. Zakonodajalec
naj bi ne napravil ocene o nujnosti retroaktivne veljave zakon-
ske spremembe, sámo ravnanje zakonodajalca pa naj bi tudi
ne imelo razumnega temelja. Sprejemanje zakonov s področja
prometnega davka v zadnjem trenutku in na izrednih sejah naj
bi ne mogel biti opravičljiv razlog za povratno veljavo ZPD-E.
Določbi 3. in 4. člena, ki odpravljata davčno oprostitev za
odvetnike, zvišujeta davčno stopnjo pri prometnem davku in
določata, da je osnova za davek od prometa storitev znesek
plačila za odvetniške oziroma notarske storitve v skladu z od-
vetniško oziroma notarsko tarifo, ki vsebuje davek od prometa
storitev, pa naj bi odvetnike postavljali v neenakopraven položaj
v primerjavi z drugimi zavezanci za plačilo prometnega davka.
Pobudniki predlagajo, naj ustavno sodišče razveljavi oziroma
odpravi ZPD-E v celoti oziroma določbe 3., 4. in 5. člena
ZPD-E.
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2. Društvo davčnih svetovalcev Slovenije in družba Kon-
trakt & Plus, d.o.o. Ljubljana izpodbijata ZPD-E v celoti. Ker je
bil objavljen 17. 1. 1998, veljati pa je začel 1. 1. 1998, naj bi
bil v nasprotju s 154. in s 155. členom ustave. Pobudnika
predlagata, naj ustavno sodišče izpodbijani zakon odpravi.

3. Pobudniki predlagajo začasno zadržanje izvajanja iz-
podbijanega zakona. Tretji in četrti pobudnik svojega predloga
nista utemeljila, prvi pobudnik pa je le navedel, da bi mu nasta-
le težko popravljive škodljive posledice. Drugi pobudnik je svoj
predlog utemeljil, češ da bi v primeru, ko bi bil njegov dohodek
v letu 1998 enak dohodku iz leta 1997, moral fiskusu plačati
med 800.000 in 1,000.000 tolarjev. Naknadna ugotovitev pro-
tiustavnosti bi povzročila zavezo države, da vrne neupravičeno
odvzeti davek, odvetniki pa bi morali ta davek še prisilno izterja-
ti, ne da bi zato dobili obresti. Pričakovati naj bi bilo mogoče,
da bodo davčne uprave izterjevale tudi davek za čas od 1. 1.
1998 do dneva objave ZPD-E in neplačnike kaznovale.

4. Državni zbor je v svojem odgovoru poslal mnenji Odbo-
ra za finance in monetarno politiko in Sekretariata za zakonoda-
jo in pravne zadeve, ki sta ju podala ob ponovnem obravnava-
nju izpodbijanega zakona. Določba 5. člena
ZPD-E naj bi ne bila niti po besedilu niti po smislu zamišljena
tako, da bi imela povratni učinek. Določba naj bi z vidika 154.
člena ustave postala sporna potem, ko je Državni zbor zaradi
veta Državnega sveta moral ponovno odločati o ZPD-E. Obe
telesi Državnega zbora sta zavzeli stališče, da bi se glede
uveljavitve ZPD-E morala uporabiti določba 154. člena ustave,
po kateri začne predpis veljati petnajsti dan po objavi, če v
njem ni drugače določeno.

5. Ministrstvo za finance je pojasnilo, da je sprememba
ZPD zelo pomembna za prihodke državnega proračuna in da bi
zato vsako odlašanje z njeno uveljavitvijo povzročilo nepre-
mostljive težave na področju javnega financiranja. Finančni uči-
nek ZPD-E naj bi bil ocenjen na petnajst milijard tolarjev.

B)
6. Ker so pobude zrele za odločitev le v delu, v katerem se

nanašajo na 5. člen ZPD-E, je ustavno sodišče s to odločbo
sprejelo le ta del pobud in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega
odstavka 26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami. V preostalem delu bo odločilo posebej (329. člen
zakona o pravdnem postopku v zvezi s 6. členom ZUstS).

7. Določba 5. člena ZPD-E krši 154. člen ustave, po
kateri morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati.
ZPD-E je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/98 z dne
17. 1. 1998, po določbi 5. člena ZPD-E pa je začel veljati
1. 1. 1998. Ker je v 5. členu ZPD-E kot začetek veljavnosti
določen dan, ko zakon še ni bil objavljen, je bila s tem kršena
določba 154. člena ustave.

8. Z razveljavitvijo končne določbe ZPD-E, ki je določala
začetek veljavnosti, se je odprlo vprašanje, kdaj začne zakon
veljati. Iz 5. člena zakona nedvoumno izhaja, da zakonodajalec
ni imel namena določiti začetek veljavnosti zakona petnajsti dan
po objavi, pač pa je izrabil ustavno možnost, da sam določi
drugače. Ustavno sodišče je zato sledilo zakonodajalčevemu
namenu po tem, da bi zakon veljal za celotno leto 1998 in je zato
razveljavilo določbo 5. člena le toliko, kolikor je določala, da
ZPD-E velja pred objavo, to je pred 17. 1. 1998. Pričetek veljav-
nosti z 18. 1. 1998 pa ni v nasprotju s 154. členom ustave, po
katerem lahko predpis začne veljati naslednji dan po objavi.

9. Dejstvo, da gre za zakon, s katerim naj bi se zagotovila
dodatna sredstva za državni proračun za leto 1998 (Poročevalec,
št. 59/97), in da je bil zakon zaradi tega obravnavan po hitrem
postopku, utemeljuje sklep, da je zakonodajalec hotel, da začne
ZPD-E veljati čimprej. V skladu z načelom minimalnega poseganja
v zakonodajalčevo ravnanje je ustavno sodišče določbo 5. člena
ZPD-E razveljavilo in kot dan uveljavitve zakona določilo prvi dan
po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zakonoda-
jalčev cilj, to je čimprejšnja uveljavitev ZPD-E, je nesporno razu-
men in legitimen. V neskladju z ustavo je le sredstvo, ki ga je

uporabil, to je datum uveljavitve zakonske spremembe. Iz pravne-
ga reda je bilo zato treba izločiti le to sredstvo.

10. Ustavno sodišče torej ni določilo začetka veljavnosti
zakona. ZPD-E je namreč veljal od 1. 1. 1998, kajti tudi neu-
stavna zakonska določba velja in so jo dolžni vsi izvrševati,
dokler ni po predpisanem ustavnosodnem postopku razveljav-
ljena. Ker pa glede na 154. člen ustave zakon ne more veljati
pred objavo, ga je moralo ustavno sodišče do dneva, ki ga
ustava določa kot prvega možnega za začetek veljavnosti zako-
na, razveljaviti. Odločitev ustavnega sodišča pomeni torej sa-
mo to, da zakon pred tem dnem ni mogel veljati. Ustavno
sodišče mu je le odvzelo veljavnost od 1. 1. do 17. 1. 1998.

11. Ker je ustavno sodišče določbo 5. člena ZPD-E razve-
ljavilo že zato, ker je v nasprotju s prvim odstavkom 154. člena
ustave, presoja ustavnosti te določbe z vidika prepovedi povrat-
ne veljave pravnih aktov (155. člen ustave) ni bila potrebna.

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

43. in 6. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnica in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Peter Jam-
brek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj,
dr. Lojze Ude, Franc Testen in dr. Boštjan M. Zupančič. Prvo
točko odločbe je sprejelo soglasno, drugo točko odločbe je
sprejelo s petimi glasovi proti štirim (proti so glasovali sodniki
Krivic, Snoj, Testen in Ude), tretjo točko odločbe pa je sprejelo
s sedmimi glasovi proti dvema (proti sta glasovala sodnika Snoj
in Krivic). Sodnik Ude je dal delno odklonilno, sodnik Krivic pa
delno odklonilno in delno pritrdilno ločeno mnenje.

Št. U-I-9/98
Ljubljana, dne 22. januarja 1998.

dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

342. Odločba, da šesti odstavek 16. člena pravilnika
o uporabi zakona o prometnem davku ni v
neskladju z ustavo in zakonom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo družb Eurodas d.o.o., Celje,
in Das International d.o.o., Celje, ki ju zastopa Ivan Simič,
davčni svetovalec iz revizijske družbe RFR – Ernst & Young
d.o.o, Ljubljana, na seji dne 22. januarja 1998

o d l o č i l o:

Šesti odstavek 16. člena pravilnika o uporabi zakona o
prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92,
39/93, 37/95 – odl. US, 65/95 – odl. US in 5/97 – odl. US)
ni v neskladju z ustavo in zakonom.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnici – pravni osebi, registrirani za opravljanje trgo-

vinske dejavnosti – sta vložili pobudo za oceno ustavnosti in
zakonitosti šestega odstavka 16. člena pravilnika o uporabi za-
kona o prometnem davku (v nadaljevanju: pravilnik). Vsebinsko
izpodbijata le tisti del določbe, ki kot sestavni del klavzule, da
prometni davek ni bil obračunan oziroma je bil obračunan po
znižani davčni stopnji, predpisuje številko in datum kupčeve
izjave, saj menita, da je glede na zakonsko ureditev brez zakon-
ske podlage določen dodatni pogoj. Zakon o prometnem davku
(Uradni list RS, št. 4/92, 9/92 p., 12/93 – odl. US, 71/93,
35/93 – odl. US, 16/96, 18/96, 75/96 – odl. US, 45/97 in
57/97 – v nadaljevanju: ZPD) namreč v 4. točki prvega odstavka
7. člena določa le, da prodajalec na račun o prodaji proizvodov
vpiše klavzulo, da so bili proizvodi prodani brez obračunanega
davka od prometa proizvodov oziroma po znižani davčni stopnji,
na podlagi pisne izjave kupca. Izpodbijana določba pravilnika bi
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bila lahko le izvedbene ali pojasnjevalne narave, glede na nave-
deno pa naj bi samostojno določala dodatno obveznost, zaradi
česar da ni v skladu z ustavo in zakonom. Pobudnici zato predla-
gata odpravo izpodbijanega dela določbe in se pri tem sklicujeta
na podobni odločbi ustavnega sodišča št. U-I-38/95 (Uradni list
RS, št. 37/95) in št. U-I-23/96 (Uradni list RS, št. 5/97). Hkrati
predlagata tudi začasno zadržanje izpodbijane določbe z uteme-
ljitvijo, da se davčni organ pri svojih inšpekcijskih pregledih na to
določbo sklicuje, davčnim zavezancem odmerja prometni da-
vek, vrši izterjavo in s tem onemogoča nadaljnje delo gospodar-
skih subjektov. Na podlagi izpodbijane določbe pravilnika je
davčni organ tudi pobudnicama naložil plačilo prometnega dav-
ka na trgovanje z blagom za nadaljnjo prodajo. Pobudnici meni-
ta, da je bil prometni davek nezakonito odmerjen. Ker davka
nista vračunali v prodajno ceno, pomeni z odločbo naloženo
plačilo vprašanje nadaljnjega obstoja obeh družb oziroma posle-
dično tudi stečaj.

2. Ministrstvo za finance je kot izdajatelj pravilnika, kate-
rega določba se izpodbija, v odgovoru navedlo, da lahko dolo-
čeni kupci proizvode, za katere se na podlagi 6. člena ZPD
šteje, da niso namenjeni končni potrošnji, kupujejo brez plačila
prometnega davka. Kdo lahko pri navedenem prometu proizvo-
dov nastopa v vlogi prodajalca in pod kakšnimi pogoji ni dolžan
obračunati prometnega davka, opredeljuje 7. člen ZPD, ki v
4. točki prvega odstavka določa obveznost prodajalca, da na
račun o prodaji vpiše klavzulo, da so bili proizvodi prodani brez
obračunanega davka od prometa proizvodov oziroma po zniža-
ni davčni stopnji, na podlagi pisne izjave kupca. Glede na
zakonsko določbo zahteva šestega odstavka 16. člena pravilni-
ka po izkazovanju številke in datuma izjave ne predstavlja do-
datnega vsebinskega pogoja, pač pa pomeni le podrobnejše
podajanje oziroma pojasnjevanje načina izvedbe zakonske do-
ločbe. Z vidika davčnih predpisov je številka izjave nujno po-
trebna za učinkovitost naknadne davčne kontrole, medtem ko
navedba datuma izkazuje pravočasnost izjave. Po določbi
3. točke prvega odstavka 7. člena ZPD mora namreč kupec
prodajalcu proizvodov izročiti izjavo pred prevzemom proizvo-
dov, vendar najkasneje do dneva izdaje računa. Glede na nave-
deno naj bi načelo usklajenosti pravnih aktov ne bilo kršeno.

B)
3. Glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka

26. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju: ZUstS), je ustavno sodišče pobudo sprejelo
in takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Drugi odstavek 120. člena ustave določa, da “upravni
organi opravljajo svoje delo samostojno v okviru in na podlagi
ustave in zakonov”. Tretji odstavek 153. člena ustave pa, da
morajo biti podzakonski predpisi in drugi splošni akti v skladu z
ustavo in zakoni. Skladnost pomeni, da se mora nižji pravni akt
gibati v mejah, ki mu jih vsebinsko zarisuje višji pravni akt. To
pomeni, da se lahko s pravilnikom (ki ga 99. člen zakona o upravi
– Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 in 29/95 – opredeljuje kot
pravni akt, s katerim se zaradi izvrševanja razčlenijo posamezne
določbe zakona oziroma drugega predpisa) le podrobneje uredijo
in razčlenijo z zakonom določeni pogoji, v skladu z nameni in
kriteriji iz zakona, oziroma uredi način uresničevanja oziroma izpol-
njevanja zakonsko določenih pogojev. Pravilnik tako ne sme vse-
bovati določb, za katere v zakonu ni podlage, zlasti pa ne sme
samostojno določati pravic in obveznosti, s katerimi bi tako pose-
gel v zakonsko ureditev, da bi spremenil njeno vsebino.

5. Na podlagi predstavljenega stališča je ustavno sodišče
tudi odločalo o skladnosti izpodbijane določbe pravilnika z ZPD
in ustavo.

6. ZPD ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka
od prometa proizvodov in davka od prometa storitev (1. člen
ZPD). Davek od prometa proizvodov se plačuje od vsakega
prometa proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, ter od
vsakega prometa opreme (2. člen ZPD). Po 1. do 3. točki
prvega odstavka 6. člena ZPD (na katerega se sklicuje prvi
odstavek 7. člena ZPD) se za promet proizvodov, namenjenih

za končno potrošnjo, ne šteje prodaja proizvodov (razen pro-
daje tobačnih izdelkov) pravni osebi ali zasebniku, registrirane-
mu za opravljanje trgovske dejavnosti oziroma prometa z bla-
gom, ki te proizvode kupuje za nadaljnjo prodajo, kakor tudi ne
prodaja proizvodov – reprodukcijskega materiala pravni osebi
ali zasebniku, registriranima za opravljanje proizvodne dejavno-
sti, ter kmetu za opravljanje kmetijske dejavnosti ter nadalje
tudi ne prodaja proizvodov pravni osebi ali zasebniku, ki se
ukvarja z remontom, popravilom in servisiranjem proizvodov za
vgraditev v proizvode, ki se popravljajo in servisirajo.

7. Proizvajalna pravna oseba ali zasebnik – proizvajalec,
trgovska pravna oseba, registrirana za promet na debelo, in
pravna oseba, registrirana za uvoz, smejo prodajati zgoraj nave-
dene proizvode kupcem iz 6. člena ZPD, ter proizvode, za
katere je določena znižana davčna stopnja, pod določenimi
pogoji (7. člen ZPD). Eden izmed pogojev (4. točka prvega
odstavka 7. člena ZPD) je tudi, da prodajalec na račun o prodaji
proizvodov vpiše klavzulo, da so bili proizvodi prodani brez obra-
čunanega davka od prometa proizvodov oziroma po znižani davč-
ni stopnji na podlagi pisne izjave kupca. Pogoj za prodajo brez
prometnega davka oziroma po znižani davčni stopnji (vpis ome-
njene klavzule) je glede na navedeno določbo ZPD razviden že iz
samega zakona. Šesti odstavek 16. člena pravilnika s tem, ko
določa, da prodajalec v klavzuli napiše številko in datum kupče-
ve izjave, za prodajalca ni določil nekega dodatnega pogoja, od
izpolnjevanja katerega bi bila odvisna prodaja proizvodov brez
prometnega davka oziroma po znižani davčni stopnji, temveč
samo povzema zavezujoče zakonske določbe tako, da določa
način izvedbe oziroma izpolnjevanja tega zakonskega pogoja.
Prodajalec tako ne napiše klavzule “prometni davek ni bil obra-
čunan (oziroma je bil obračunan po znižani davčni stopnji) na
podlagi kupčeve izjave”, temveč napiše klavzulo “prometni da-
vek ni bil obračunan (oziroma je bil obračunan po znižani davčni
stopnji) na podlagi kupčeve izjave številka (prepiše zaporedno
številko z izjave) z dne (prepiše datum z izjave)”.

8. Izpodbijana določba pravilnika je tehnične narave in
pomeni razčlenitev zakonsko določenega pogoja, ne posega
pa v zakonsko ureditev, saj zakonski pogoj ni spremenjen.
Določbo šestega odstavka 16. člena pravilnika je zato razumeti
kot izvedbeno oziroma pojasnjevalno, saj zakonsko določbo
skladno s pooblastilom iz 79. člena ZPD (predstojnik repub-
liškega upravnega organa za finance izda podrobnejše predpi-
se o načinu obračunavanja in plačevanja prometnega davka) le
konkretizira v skladu z nameni ZPD, ki določene davčne opro-
stitve opredeli kot pogojne.

C)
9. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 26.

in 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm ter
sodnica in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec, dr. Tone Jerov-
šek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, Franc Testen, dr.
Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo
soglasno.

Št. U-I-288/97
Ljubljana, dne 22. januarja 1998.

dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

343. Odločba o razveljavitvi 8. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih
za socialno varnost in ugotovitvi začetka
njegove veljavnosti

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudah Druš-
tva davčnih svetovalcev Slovenije iz Ljubljane, ki ga zastopa
predsednik Ivan Simič, in družbe Kontrakt & Plus d.o.o., Ljub-
ljana, na seji dne 22. januarja 1998
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o d l o č i l o:

1. Člen 8 zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 3/98) se
razveljavi.

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pri-spev-
kih za socialno varnost je začel veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Ta odločba začne veljati z dnem razglasitve.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Društvo davčnih svetovalcev Slovenije in družba Kon-

trakt & Plus d.o.o., Ljubljana izpodbijata zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost (v nada-
ljevanju: ZPSV-B). Ker je bil zakon objavljen 17. 1. 1998,
veljati pa je začel 1. 1. 1998, naj bi bil v nasprotju s 154. in s
155. členom ustave. Pobudnika predlagata, naj ustavno so-
dišče izpodbijani zakon odpravi. Predlagata tudi, naj ustavno
sodišče do svoje odločitve zadrži izvrševanje izpodbijanega
zakona.

2. Državni zbor je v svojem odgovoru poslal mnenji Odbo-
ra za finance in monetarno politiko in Sekretariata za zakonoda-
jo in pravne zadeve, ki sta ju podala ob ponovnem obravnava-
nju izpodbijanega zakona. Določba 8. člena ZPSV-B naj bi ne
bila niti po besedilu niti po smislu zamišljena tako, da bi imela
povratni učinek. Določba naj bi z vidika 154. člena ustave
postala sporna potem, ko je Državni zbor zaradi veta Državne-
ga sveta moral ponovno odločati o ZPSV-B. Obe telesi Držav-
nega zbora sta zavzeli stališče, da bi se glede uveljavitve
ZPSV-B morala uporabiti določba 154. člena ustave, po kateri
začne predpis veljati petnajsti dan po objavi, če v njem ni
drugače določeno.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudi sprejelo in glede na izpol-

njene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena zakona o ustav-
nem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUst-
S) nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.

4. Pobudnika izpodbijata celoten zakon, vendar pa ute-
meljujeta le neskladnost določbe 8. člena ZPSV-B z ustavo.
Ustavno sodišče se je zato pri odločanju omejilo na oceno
ustavnosti te določbe.

5. Določba 8. člena ZPSV-B krši 154. člen ustave, po
kateri morajo biti predpisi objavljeni, preden začnejo veljati.
ZPSV-B je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/98 z dne
17. 1. 1998, po določbi 8. člena pa je začel veljati 1. 1.
1998. Ker je v 8. členu ZPSV-B kot začetek veljavnosti dolo-
čen dan, ko zakon še ni bil objavljen, je bila s tem kršena
določba 154. člena ustave.

6. Z razveljavitvijo končne določbe ZPSV-B, ki je določala
začetek veljavnosti, se je odprlo vprašanje, kdaj začne zakon
veljati. Iz 8. člena zakona nedvoumno izhaja, da zakonodajalec
ni imel namena določiti začetek veljavnosti zakona petnajsti
dan po objavi, pač pa je izrabil ustavno možnost, da sam določi
drugače. Ustavno sodišče je zato sledilo zakonodajalčevemu
namenu po tem, da bi zakon veljal za celotno leto 1998 in je
zato razveljavilo določbo 8. člena le toliko, kolikor je določala,
da ZPSV-B velja pred objavo, to je pred 17. 1. 1998. Pričetek
veljavnosti z 18. 1. 1998 pa ni v nasprotju s 154. členom
ustave, po katerem lahko predpis začne veljati naslednji dan po
objavi.

7. Dejstvo, da gre za zakon, s katerim naj bi se zagotovila
dodatna sredstva za državni proračun za leto 1998 (Poročeva-
lec, št. 59/97), in da je bil zakon zaradi tega obravnavan po
hitrem postopku, utemeljuje sklep, da je zakonodajalec hotel,
da začne ZPSV-B veljati čimprej. V skladu z načelom minimal-
nega poseganja v zakonodajalčevo ravnanje je ustavno sodišče

določbo 8. člena ZPSV-B razveljavilo in kot dan uveljavitve
zakona določilo prvi dan po njegovi objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije. Zakonodajalčev cilj, to je čimprejšnja uve-
ljavitev ZPSV-B, je nesporno razumen in legitimen. V neskladju
z ustavo je le sredstvo, ki ga je uporabil, to je datum uveljavitve
zakonske spremembe. Iz pravnega reda je bilo zato treba
izločiti le to sredstvo.

8. Ustavno sodišče torej ni določilo začetka veljavnosti
zakona. ZPSV-B je namreč veljal od 1. 1. 1998, kajti tudi
neustavna zakonska določba velja in so jo dolžni vsi izvrševati,
dokler ni po predpisanem ustavnosodnem postopku razveljav-
ljena. Ker pa glede na 154. člen ustave zakon ne more veljati
pred objavo, ga je moralo ustavno sodišče do dneva, ki ga
ustava določa kot prvega možnega za začetek veljavnosti zako-
na, razveljaviti. Odločitev ustavnega sodišča pomeni torej sa-
mo to, da zakon pred tem dnem ni mogel veljati. Ustavno
sodišče mu je le odvzelo veljavnost od 1. 1. do 17. 1. 1998.

9. Ker je ustavno sodišče določbo 8. člena ZPSV-B raz-
veljavilo že zato, ker je v nasprotju s prvim odstavkom 154. čle-
na ustave, presoja ustavnosti te določbe z vidika prepovedi
povratne veljave pravnih aktov (155. člen ustave) ni bila po-
trebna.

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

43. člena zakona o ustavnem sodišču v sestavi: predsednik dr.
Lovro Šturm ter sodnica in sodniki dr. Miroslava Geč-Korošec,
dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic,
mag. Janez Snoj, dr. Lojze Ude, Franc Testen in dr. Boštjan M.
Zupančič. Prvo točko odločbe je sprejelo soglasno, drugo
točko odločbe je sprejelo s petimi glasovi proti štirim (proti so
glasovali sodniki Krivic, Snoj, Testen in Ude), tretjo točko od-
ločbe pa je sprejelo s sedmimi glasovi proti dvema (proti sta
glasovala sodnika Snoj in Krivic). Sodnik Ude je dal delno
odklonilno, sodnik Krivic pa delno odklonilno in delno pritrdilno
ločeno mnenje.

Št. U-I-22/98
Ljubljana, dne 22. januarja 1998.

dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

344. Dopolnilna odločba o načinu izvršitve odločbe
ustavnega sodišča št. U-I-29/96 z dne 8. 5.
1997

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, zače-
tem na pobudo Štefana Totha iz Murske Sobote, Marije Arko iz
Maribora, Joži Benedik iz Križ, Tatjane Keršič iz Ljubljane,
Marte Jelačin iz Ljubljane, Božidarja Vidmarja iz Maribora, Po-
lone Špegel iz Ljubljane, Marije Grabrijan iz Ljubljane, Vladimi-
re Štivan iz Ljubljane in Združenja poveljnikov in upraviteljev v
pomorskem prometu iz Portoroža, v zvezi s svojo odločbo št.
U-I-29/96-39 z dne 8. 5. 1997, ki je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 29/97, na seji dne 8. januarja 1998

o d l o č i l o:

Odločbo ustavnega sodišča št. U-I-29/96-39 z dne 8. 5.
1997 mora izvršiti Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje Slovenije tako, da vsem zavarovancem, ki jim je bila odmer-
jena pokojnina z uporabo določbe drugega odstavka 9. člena
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 7/96), izda nove
odločbe o odmeri pokojnine, pri čemer te razveljavljene zakon-
ske določbe ne sme uporabiti.
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O b r a z l o ž i t e v

A)

1. Ustavno sodišče je z odločbo, navedeno v izreku,
razveljavilo drugi odstavek 9. člena zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(ZPIZ-B). Ugotovilo je, da je določba, ki za skupino zavarovan-
cev podaljšuje obdobje najugodnejših desetletnih prejemkov,
ki se upošteva pri določitvi zavarovalne pokojninske dobe, tako
da v to obdobje vključuje tudi ves čas po 1. 1. 1970, v katerem
je zavarovanec imel pravico do proste izbire zavarovalne osno-
ve, v neskladju z določbami 14. in 50. člena ustave.

2. Med postopkom je sodišče sprejelo sklep o začasnem
zadržanju izvrševanja te določbe. Določilo je tudi način izvršitve
začasnega zadržanja in sicer tako, da se do končne odločitve
ustavnega sodišča zadrži nastop pravnomočnosti posamičnih
odločb o odmeri pokojnine na podlagi izpodbijane določbe. S
tem je bila za primer razveljavitve izpodbijane določbe prizade-
tim zavarovancem omogočena uporaba z ustavo skladne za-
konske rešitve z uporabo 44. člena zakona o ustavnem so-
dišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS).

B)

3. Po izdaji navedene odločbe je ZPIZ z dopisom dne
1. 8. 1997 obvestil ustavno sodišče, da so se v zvezi z njeno
izvršitvijo pojavile različne razlage o možni odpravi posledic
razveljavljene zakonske določbe. Če naj velja samo za primere,
ki do objave odločbe v Uradnem listu še niso bili pravnomočno
končani, bi to povzročilo veliko neenakost med posameznimi
zavarovanci znotraj skupine tistih, ki so po 1. 1. 1970 imeli
pravico do proste izbire zavarovalne osnove. Sam ZPIZ pa ne
najde pravne podlage za to, da bi odločba ustavnega sodišča
učinkovala tudi na primere, o katerih je bilo že pravnomočno
odločeno. Na problem je opozoril tudi Drago Mastinšek iz
Gornje Radgone. Navaja, da mu je bila na podlagi navedene
določbe ZPIZ-B s pravnomočno odločbo odmerjena pokojni-
na, ki je za 30 000 tolarjev mesečno nižja, kot bi bila, če bi se
navedena določba v njegovem primeru ne uporabila. Predlagal
je, naj ustavno sodišče svojo odločbo dopolni oziroma z dolo-
čenim izvedbenim aktom zagotovi njeno realizacijo za primere
vseh prizadetih.

4. Učinke odločbe ustavnega sodišča, s katero je bil
razveljavljen zakon, določa 44. člen ZUstS. Razveljavljeni za-
kon ali del zakona se po navedeni določbi ne uporablja za
razmerja, nastala pred dnem, ko je razveljavitev začela učinko-
vati, če do tega dne o njih ni bilo pravnomočno odločeno. V
primeru razveljavitve drugega odstavka 9. člena ZPIZ-B bi upo-
raba navedene določbe pomenila, da odločb, ki so postale
pravnomočne (takšnih je po informaciji s strani ZPIZ 554 od
skupno 1155 izdanih), ni mogoče spremeniti in da bo 554
zavarovancev do smrti prejemalo pokojnine, odmerjene na pro-
tiustavni zakonski podlagi. Te pokojnine so praviloma bistveno
nižje od tistih, ki bi bile odmerjene na podlagi predpisov, sklad-
nih z ustavo.

5. Takšno stanje je v očitnem nasprotju z ustavnim nače-
lom enakosti iz 14. člena ustave in krši tudi pravico do socialne
varnosti iz 50. člena ustave. Da bi preprečilo takšne učinke
svoje odločitve, je ustavno sodišče na podlagi pooblastila, ki
ga ima po drugem odstavku 40. člena ZUstS, določilo način
izvršitve svoje odločbe. Pri tem je upoštevalo nekatere poseb-
nosti tega primera, in sicer zlasti to, da je protiustavna določba

9. člena ZPIZ-B izredno močno posegla v ustavne pravice
prizadetih, in to, da je bila določba izpodbijana neposredno po
njenem sprejetju (objava v Uradnem listu RS, 7. 2. 1996,
začetek veljavnosti 22. 2. 1996, prva pobuda za preizkus ustav-
nosti 14. 2. 1996 in prvi predlog za začasno zadržanje izvrše-
vanja 28. 2. 1996), zaradi česar so se po informacijah ZPIZ
številni zavarovanci zanašali na to, da bo morebitna razveljavi-
tvena odločba ustavnega sodišča učinkovala tudi v njihovem
primeru in niso sprožali postopkov, ki bi odlagali nastanek
pravnomočnosti. Določba 44. člena ZUstS služi utrjevanju na-
čel pravne varnosti – to načelo pa glede na navedene okolišči-
ne tega primera ščiti pokojninski sklad in ZPIZ v mnogo manjši
meri, saj se je moral ZPIZ ves čas, ko je izdajal odločbe, ki so
temeljile na sporni določbi ZPIZ-B, zavedati, da je pravna pod-
laga za njegovo odločanje nezanesljiva.

6. Ustavno sodišče je sprejelo to dopolnilno odločbo na
podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS in 6. člena ZUstS s
smiselno uporabo določbe 339. in 340. člena zakona o pravd-
nem postopku 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, dr. Lojze
Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Odločbo je sprejelo soglasno.
Sodnik Jerovšek je napovedal pritrdilno ločeno mnenje.

Št. 29/96
Ljubljana, dne 8. januarja 1998.

dr. Lovro Šturm l. r.
Predsednik

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN
ORGANIZACIJE

345. Sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred za
negospodarske dejavnosti za mesec januar
1998

Na podlagi določil 3. člena zakona o določitvi minimalne
plače in načinu usklajevanja plač (Uradni list RS, št. 40/97) je
odbor za spremljanje kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti sprejel naslednji

S K L E P

1
Izhodiščna plača za prvi tarifni razred (količnik 1,00) za ne-

gospodarske dejavnosti za mesec januar 1998 je 40.290 SIT.

2
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 663-02-001/98-003
Ljubljana, dne 28. januarja 1998.

Za sindikate
 negospodarskih

dejavnosti Slovenije
Janez Stergar l. r.

Za Vlado
 Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
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346. Poročio o prodaji in dodatku k pravilom igre
Hitra srečka

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95) in koncesijske pogodbe, št. 471-9/97 z dne 15. 10.
1997, objavlja Športna loterija d.d.

P O R O Č I L O
o prodaji 1. in 2. segmenta 1. serije srečk igre Hitra

srečka

Datum zaključka prodaje 1. in 2. segmenta 1. serije
srečk igre Hitra srečka je 5. 2. 1998.

Prodanih je bilo v obeh segmentih skupaj 1,000.000
srečk.

Zadnji dan za izplačilo dobitkov srečk 1. in 2. segmenta je
6. 4. 1998.

D O D A T E K  K  P R A V I L O M
igre Hitra srečka

Začetek prodaje 2. in 3. segmenta 2. serije srečk igre
Hitra srečka je 2. 2. 1998, zadnji dan prodaje je 3 mesece od
dneva začetka prodaje.

Zadnji dan za izplačilo dobitkov je 5 mesecev od dneva
začetka prodaje.

Janez Bukovnik l. r.
Direktor

DRŽAVNI SVET
337. Izvolitev predsednikov, podpredsednikov in članov

komisij Državnega sveta Republike Slovenije 484
338. Sklep o imenovanju sekretarjev komisij in pomoč-

nice sekretarke Državnega sveta 484

VLADA
291. Uredba o razporeditvi radiofrekvenčnih pasov v Slo-

veniji 349
339. Uredba o spremembi uredbe o določitvi višine let-

nih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo upo-
rabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna
vozila 485

340. Odločba o imenovanju državnih tožilcev 486

MINISTRSTVA
292. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števi-

la delovnih mest strokovnih sodelavcev, administra-
tivnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Re-
publiki Sloveniji 406

293. Odredba o dopolnitvi izobraževalnega programa za
pridobitev višje strokovne izobrazbe Turizem 406

294. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
potrjevanju učbenikov 406

295. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove
Fundacija Jožefa Klekla st. 407

296. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove
dr. Antona Trstenjaka 407

USTAVNO SODIŠČE
297. Odločba o delni odpravi sprememb 33. člena sta-

tuta Občine Tržič 408

298. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper odločbo
Ministrstva za pravosodje št. 041-1/95 z dne 24. 2.
1997 409

299. Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja dela 3. čle-
na ter druge in četrte alinee 12. člena pravilnika o
kriterijih za ugotavljanje izgube pravice do denar-
nega nadomestila oziroma denarne pomoči med
brezposelnostjo. 410

341. Odločba o razveljavitvi 5. člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o prometnem davku in
ugotovitvi začetka njegove veljavnosti 486

342. Odločba, da šesti odstavek 16. člena pravilnika o
uporabi zakona o prometnem davku ni v neskladju
z ustavo in zakonom 487

343. Odločba o razveljavitvi 8. člena zakona o spremem-
bah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno
varnost in ugotovitvi začetka njegove veljavnosti 488

344. Dopolnilna odločba o načinu izvršitve odločbe us-
tavnega sodišča št. U-I-29/96 z dne 8. 5. 1997 489

BANKA SLOVENIJE
300. Sklep o izročitvi bankovca za 5000 tolarjev v obtok 411
301. Sklep o spremembi sklepa o glavnih znamenjih ban-

kovca za 5000 tolarjev 411
302. Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu obli-

kovanja rezervacij za zavarovanje pred potencialni-
mi izgubami bank in hranilnic 412

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
303. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o

izvajanju mesečnega statističnega raziskovanja o
prejemkih na račune in izdatkih z računov, ki jih
vodi Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met (PI) 412

StranStran
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304. Kolektivna pogodba gradbenih dejavnosti 414
305. Kolektivna pogodba celulozne, papirne in papirno

predelovalne dejavnosti 431
306. Sklep o določitvi slovenskega računovodskega

standarda 36 – računovodske rešitve v nepridobit-
nih organizacijah 437

307. Sklep o določitvi slovenskih poslovnofinančnih stan-
dardov za ocenjevanje vrednosti 437

345. Sklep o izhodiščni plači za prvi tarifni razred za ne-
gospodarske dejavnosti za mesec januar 1998 490

346. Poročio o prodaji in dodatku k pravilom igre Hitra
srečka 491

OBČINE

BELTINCI
308. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

ureditvenih pogojev za ravninski del Občine Mur-
ska Sobota 438

BREŽICE
309. Odlok o spremembi zazidalnega načrta Hrastina –

Kare VI 438
310. Odlok o ustanovitvi Posavskega muzeja Brežice 441

CANKOVA-TIŠINA
311. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Obči-

ne Cankova-Tišina v letu 1998 444

CERKNICA
312. Odlok o uresničevanju javnega interesa na področju

kulture v Občini Cerknica 444
313. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre-

čami 449

GORNJI PETROVCI
314. Odlok o začasnem financiranju javne porabe v Ob-

čini Gornji Petrovci za leto 1998 456
315. Odlok o ureditvi parkirnih prostorov pri pokopališ-

čih na območju Občine Gornji Petrovci 457

JESENICE
316. Odlok o sprejetju lokacijskega načrta za kanaliza-

cijski kolektor in plinovod s kolesarsko stezo od
Hrušice do Rateč 458

JURŠINCI
317. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Juršinci za leto 1997 466

MEDVODE
318. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju

kulture v Občini Medvode 469

MEŽICA
319. Poslovnik o delu nadzornega odbora Občine Me-

žica 469

PIVKA
320. Odlok o sestavi, nalogah in načinu dela občinske-

ga sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prome-
tu 471

321. Sklep o ukinitvi javnega dobra 472

RADENCI
322. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine

Radenci za leto 1997 472
323. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gos-

podarskih javnih službah v Občini Radenci 473
324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o do-

ločitvi krajevne turistične takse na območju Obči-
ne Radenci 473
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