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VLADA

347. Uredba o uvedbi finančnih intervencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje
hrane v prvem polletju leta 1998

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zako-
na o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in po-
nudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91), v skladu s 17.
členom zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS,
št. 48/90, 34/91-I, 30/92, 52/92 – odl. US, 7/93, 43/93
– odl. US in 80/94) in v skladu s uredbo o začasnem
financiranju potreb iz proračuna Republike Slovenije v pr-
vem polletju leta 1998 (Uradni list RS, št. 87/97) izdaja
Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v prvem
polletju leta 1998

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za uresničevanje ciljev, predvidenih z zakonom o fi-

nančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane, se finančne intervencije za ohranjanje in razvoj kme-
tijstva ter proizvodnje hrane namenijo:

A) neposredno na podlagi vlog za naslednje namene:
a) 1401 Podpora vzreji plemenskih živali
Višina sredstev za ta namen je 139,848.000 SIT.
b) 1425 Seme sladkorne pese
Višina sredstev za ta namen je 165,000.000 SIT.
c) 1443 Sofinanciranje obresti od posojil za financira-

nje tekoče proizvodnje
Višina sredstev za ta namen je 140,000.000 SIT.
č) 1471 Sadike hmelja
Višina sredstev za ta namen je 200,000.000 SIT.
d) 1486 Podpora razvoju govedoreje, konjereje in drob-

nice
Višina sredstev za ta namen je 667,070.000 SIT.
e) 1859 Ulov plave ribe
 Višina sredstev za ta namen je 10,000.000 SIT.
f) 2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji

trg
Višina sredstev za ta namen je 1.171,444.000 SIT.
Višina sredstev pod točko A) znaša skupaj

2.493,362.000 SIT.

B) na podlagi javnega razpisa za naslednje namene:
1. subvencije:
a) 1454 Sadne sadike
Višina sredstev za ta namen bo določena s proraču-

nom Republike Slovenije za leto 1998.
b) 1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu
Višina sredstev za ta namen je 415,493.647 SIT.
c) 1473 Pospeševanje prodaje kmetijskih pridelkov
Višina sredstev za ta namen je 50,770.000 SIT.
d) 7294 Obnova vinogradov
Višina sredstev za ta namen bo določena s proraču-

nom Republike Slovenije za leto 1998.
2. plačilo storitev:
2551 Kmetijsko znanstveno raziskovalno delo
Višina sredstev za ta namen je 88,000.000 SIT.
Višina sredstev pod točko B) znaša skupaj

554,263.647 SIT.
C) na podlagi letnega programa ministrstva za nasled-

nje namene:
1. dotacije javnim zavodom in ustanovam:
 1417 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – prak-

tični pouk
 Višina sredstev za ta namen je 20,000.000 SIT.
2. plačila storitev javnim zavodom in ustanovam:
a) 1429 Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji
 Višina sredstev za ta namen je 84,000.000 SIT.
b) 1456 Strokovne naloge v živinorejski proizvodnji
 Višina sredstev za ta namen je 221,781.000 SIT.
c) 2423 Služba za kontrolo proizvodnje v živinoreji
 Višina sredstev za ta namen je 458,000.000 SIT.
č) 2553 Monitoring ribolovnih fondov v slovenskem

morju
 Višina sredstev za ta namen je 3,092.000 SIT.
d) 6767 Javni zavod Kobilarna Lipica
 Višina sredstev za ta namen je 60,000.000 SIT.
e) 7706 Mednarodni center za senzorično analizo vina
 Višina sredstev za ta namen je 5,000.000 SIT.
3. plačila storitev:
a) 1430 Sofinanciranje poskusnih centrov za sadjars-

tvo in vinogradništvo
 Višina sredstev za ta namen je 60,000.000 SIT.
b) 1474 Sofinanciranje pomembnih nacionalnih pro-

jektov kmetijstva
 Višina za ta namen je 8,000.000 SIT
c) 2425 Kataster trajnih nasadov
 Višina sredstev za ta namen je 50,000.000 SIT.
č) 2426 Vzpostavitev in povezava baz podatkov v

kmetijstvu
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 Višina sredstev za ta namen je 4,000.000 SIT.
d) 2622 Genska banka v kmetijstvu
 Višina sredstev za ta namen je 12,000.000 SIT.
e) 6550 Sofinanciranje delovanja strojnih krožkov
 Višina sredstev za ta namen je 4,000.000 SIT.
f) 7704 Zdravstveno varstvo rastlin
 Višina sredstev za ta namen je 30,000.000 SIT.
4. investicije – kmetijstvo:
a) 2424 PHARE – lastna udeležba
 Višina sredstev za ta namen je 3,000.000 SIT.
b) 6557 Usposobitev javnih zavodov in razvojnih cen-

trov v kmetijstvu
 – za kmetijska šolska posestva in druge kmetijske

centre je namenjeno 32,000.000 SIT;
 – za Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec je

namenjeno 18,000.000 SIT.
5. subvencije:
2557 Morsko ribištvo – subvencije in socialne podpo-

re
Višina sredstev za ta namen je 22,000.000 SIT.
Višina sredstev pod točko C) znaša 1.094,873.000

SIT.

2. člen
Upravičenci do sredstev po tej uredbi so fizične in

pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko, živilsko ali trgovsko
dejavnost in imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Re-
publiki Sloveniji.

Zahtevke za izplačilo sredstev po tej uredbi vlagajo
upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu oziroma
njihovi pooblaščenci v njihovem imenu in za njihov račun.

3. člen
Vlagatelji, ki sredstva po tej uredbi pridobijo za druge

upravičence, morajo ta sredstva prenakazati upravičencem
najpozneje v dveh delovnih dneh po njihovem prejemu.

4. člen
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila

interventnih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega
oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom katerega-
koli blaga iz svoje trgovske mreže.

5. člen
Za uveljavljanje sredstev po tej uredbi sme vlagatelj, ki

interventna sredstva pridobiva za druge, upravičencu zara-
čunati stroške poslovanja, vendar največ do višine 1% uve-
ljavljenih sredstev.

Na znesek dospelih, vendar neporavnanih obveznosti
iz te uredbe, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ne plačuje zamudnih
obresti.

6. člen
Vlagatelji uveljavljajo sredstva po tej uredbi na podlagi

pisne vloge.
Vlogi mora biti priložen predpisan obrazec, določen za

posamezni namen in predpisana dokumentacija.
Vlagatelj, ki uveljavlja sredstva za druge upravičence,

mora vlogi priložiti tudi njihovo pooblastilo. Vlagatelji zahtev-
kov jamčijo s svojim podpisom za pravilnost podatkov, nave-
denih v vlogi.

Zahtevke se vlaga in obrazce se dobi pri:
Poslovnem združenju prehrane Slovenije – GIZ
1000 Ljubljana, Slovenska c. 54 (v nadaljnjem besedi-

lu: PZPS).

7. člen
Vloge, na podlagi katerih se sredstva dodelijo za posa-

mezen namen iz točke A) 1. člena, morajo vlagatelji vložiti
najkasneje do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec,
razen če je s to uredbo določeno drugače. Zadnji rok za
vložitev zahtevkov je 15. junij 1998.

8. člen
Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev za po-

samezen namen iz točke B) 1. člena te uredbe vodi komisi-
ja, ki jo za posamezen namen imenuje minister.

Komisija pregleda prispele vloge in jih oceni. O pregle-
dovanju in ocenitvi vlog sestavi komisija zapisnik, ki mora
vsebovati zlasti:

– kraj, dan in uro pregledovanja in ocenitve vlog,
– imena članov komisije,
– seznam vlagateljev prispelih vlog,
– seznam vlagateljev, katerih vloge so prispele prepoz-

no,
– seznam vlagateljev nepopolnih in neutemeljenih vlog

z navedbo pomanjkljivosti,
– seznam upravičencev do sredstev po tej uredbi in

predlagane višine sredstev, ki naj se dodelijo.
Na podlagi zapisnika komisije odloči o vloženih zahtev-

kih minister s sklepom.

9. člen
Letni program dela za posamezen namen iz točke C) 1.

člena uredbe sprejme minister na podlagi predloga poseb-
ne komisije, ki jo imenuje minister.

Upravičencem se sredstva dodelijo s sklepom mini-
stra.

10. člen
Na podlagi sklepov o dodeljenih sredstvih iz 8. in 9.

člena te uredbe, ministrstvo sklene z upravičenci pogodbe,
s katerimi natančneje uredi način in pogoje koriščenja do-
deljenih sredstev.

11. člen
Nepopolne in prepozno prispele vloge se zavržejo,

neutemeljene pa zavrnejo.
Zoper sklep ministra je možno vložiti v roku 15 dni od

njegovega prejema na ministrstvo zahtevo za ponovno pre-
veritev postopka dodeljevanja sredstev. O rezultatih ponov-
ne preveritve postopka ministrstvo vlagatelja zahteve obvesti
v roku 30 dni od dneva vložitve zahteve.

12. člen
Če upravičenec sredstev iz neopravičljivih razlogov ne

uporabi v roku, določenem s pogodbo, ali če jih uporabi
nenamensko ali kako drugače krši to uredbo, je dolžan
povrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva skupaj s pri-
padajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazi-
la ministrstva upravičencu do dneva vračila.

Upravičenec mora vrniti tudi vsa sredstva, pridobljena
na podlagi 21. člena te uredbe, če se blago, za katerega je
pridobil ta sredstva, ponovno uvozi v primerih in pod pogoji,
ki jih določa 4. člen uredbe o kriterijih za oprostitev plačila
carine pri ponovnem uvozu blaga (Uradni list RS, št. 56/95,
33/96 in 78/97) .

Ministrstvo lahko pobota terjatve z obveznostmi do iste-
ga vlagatelja.

Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je za katerikoli
namen pridobitve sredstev po tej uredbi navajal neresnične
podatke, izgubi vso pravico do katerihkoli intervencijskih
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sredstev ministrstva za dobo dveh let, o čemer določi mini-
ster s sklepom. Rok prične teči z dnem vročitve sklepa.

13. člen
Obračun sredstev finančnih intervencij za zahtevke, ki

so bili vloženi v letu 1997 in do 15. januarja 1998, se opravi
po pogojih iz uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohra-
njanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje za leto 1997 (Urad-
ni list RS, št. 79/97 in 81/97).

II. UKREPI

14. člen
1401 Podpora vzreji plemenskih živali
A) Obnova črede plemenskih krav
1. Namen ukrepa:
– izboljšanje proizvodnje mleka in mesa, s spodbuja-

njem obnove staleža plemenskih krav s kakovostnimi prve-
snicami in plemenskimi brejimi telicami kombiniranih, mleč-
nih in mesnih pasem iz lastne reje in iz nakupa.

2. Upravičenci:
– rejci plemenskih krav – prvesnic kombiniranih, mleč-

nih in mesnih pasem,
– kupci brejih plemenskih telic kombiniranih, mlečnih

ali mesnih pasem.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– urejena hlevska knjiga (dokumentacija o kontroli proi-

zvodnje, o oštevilčenju in proizvodnosti živali, ocenjevanju
plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list
SRS, št.21/81));

– pri obnovi krav mlečnih pasem se regresira do 25%
letne obnove staleža.

4. Regres pripada za:
Plemenske krave – prvesnice in breje telice kombinira-

nih, mlečnih in mesnih pasem, ki:
– so vključene v A kontrolo prireje mleka ali mesa in so

potomke krav iz A kontrole ali matične mesne črede;
– so po telitvi najmanj 100 dni v kontroli mlečnosti,

mesni kontroli ali breje najmanj 3 mesece;
– so znanega porekla: potomke krav iz A kontrole in

imajo znanega očeta ali iz matične črede (za meso);
– jih je območna selekcijska služba, v skladu z merili za

oceno po selekcijskem programu za kombinirane, mlečne
in mesne pasme ocenila kot primerne za rejo.

5. Višina regresa na žival:
Kombinirane in Mlečne
mesne pasme SIT/žival pasme SIT/žival

– obnova iz lastne
črede 13.500  9.000

– nakup  15.000 10.000

6. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– seznam živali, ločeno za obnovo iz lastne črede ali za

nakup, potrjen s strani območne selekcijske službe,
– zaporedno številko ocenjevalnega zapisnika območ-

ne selekcijske službe,
– kopijo računa z natančnim naslovom kupca in proda-

jalca pri nakupu,
– kopijo rodovnika, potrjenega s strani območne se-

lekcijske službe pri nakupu živali.
B) Plemenske živali – prašiči
1. Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa kakovostnih plemenskih živali za

izboljšanje proizvodnosti mesnatih pasem prašičev.

2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali,
– farme in rejska središča.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– regresira se nabavna cena plemenskih živali, ki jih

upravičenci kupijo ali vzredijo v lastni proizvodnji in namenijo
za obnovo osnovne črede;

– obnova črede se regresira do 45% redne letne ob-
nove;

– vse plemenske živali morajo biti vzrejene v potrjenih
selekcijskih, razmnoževalnih farmah ali rejskih središčih;

– živali morajo ustrezati pogojem, ki jih določa pravilnik
o vodenju rodovništva, ugotavljanju proizvodnosti živali, oce-
njevanju plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov;

– dobavitelj plemenskih živali jamči, da živali ustrezajo
zahtevam pravilnika iz prejšnje alinee;

– upravičenec mora vzrejati živali v skladu z republiš-
kim selekcijskim programom.

Priznana cena plemenskih živali se določa v razmerju
povprečne odkupne cene pitovnih prašičev, ki jo tedensko
izračunava PZPS, in ceno plemenskih prašičev. Za izračun
cen plemenskih prašičev za posamezne kategorije se upo-
rablja naslednje količnike:

Kategorija Potrjena križanja Čistopasemski prašiči

– nebreje mladice 1,50 1,80
– breje mladice 1,85 2,20
– merjasci

s testiranimi starši 2,30 2,30
– s testom lastne

proizvodnosti  3,30 3,30
– pleme

ohranitev linije 3,60 3,60

4. Višina regresa po kategorijah na posamezno ple-
mensko žival:

Nakup Obnova iz
lastne črede

Vrednost Vrednost
v SIT/kom v SIT/kom

Mladice potrjenih
križanj: – breje 13.600  3.400

– nebreje 5.950
Mladice čistopasemske:

– breje 17.000 4.250
– nebreje 11.900 2.550

Merjasci*:
– merjasci s

testiranimi starši  25.500
– s testom lastne

proizvodnosti  38.250  17.000
– za ohranitev linije 42.500  17.000

* Pri nakupu merjascev za potrebe osemenjevalnega centra v
Ptuju in Murski Soboti se prizna dvojna višina podpore, vendar skupno
za največ 45 živali v letu 1998.

5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– kopijo računa prodajalca plemenskih prašičev v pri-

meru prodaje, ali pa ustrezno dokumentacijo o prevedbi ali
obnovi iz lastne črede (račun mora vsebovati natančen na-
slov rejca ali kupca, datum, podpis odgovorne osebe);

– potrdilo od BF – Oddelka za zootehniko o poreklu
živali in, da rejci vzrejajo živali v skladu s selekcijskim progra-
mom;
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– izjavo oziroma potrdilo dobavitelja plemenskih živali,
da te ustrezajo pogojem pravilnika o vodenju rodovništva,
ugotavljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske
vrednosti in priznavanju plemenjakov;

– list o obnovi oziroma prodaji plemenskih prašičev, ki
ga izda BF – Oddelek za zootehniko.

C) Plemenske živali – drobnica
1. Namen ukrepa:
– pospeševanje reje drobnice v za to primernih ob-

močjih;
– spodbujanje prireje mladih živali za obnovo osnovne

črede.
2. Upravičenci:
– rejci plemenskih živali za obnovo iz lastne črede ali

za vse živali iz genske banke;
– pri prodaji testna postaja Logatec za tam vzrejene

ovne oziroma rejec – prodajalec plemenskih živali.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vse plemenske živali, za katere se uveljavlja regres,

morajo biti oštevilčene, izhajati morajo iz kontroliranih tro-
pov;

– plemenske samice smejo biti stare največ tri leta, iz
programa genske banke pa so lahko tudi starejše;

– plemenjaki morajo biti znanega porekla, in sicer:
a) plemenjake, vzrejene na testni postaji v Logatcu,

mora pregledati in potrditi republiška komisija za licencira-
nje,

b) plemenjaki, vzrejeni pri drugih rejcih, morajo imeti
potrdilo komisije na upravni enoti v skladu s 13. členom
zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list RS, št. 17/78 in
29/86);

– upravičenec ne sme zmanjšati staleža živali najmanj
5 let;

– rejec – prodajalec plemenskih živali jamči, da živali
ustrezajo zahtevam pravilnika o vodenju rodovništva, ugotav-
ljanju proizvodnosti živali, ocenjevanju plemenske vrednosti
in priznavanju plemenjakov.

4. Višina podpore:

SIT/ plemensko žival

Samice
– obnova iz lastne črede 3.000
– nakup za obnovo ali prvo naselitev  4.800
Samci 10.000

5. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevek se vloži na predpisanem obrazcu:
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo republiške selekcijske službe o poreklu živali

in upravičenosti do regresa;
– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko o direktnem

testu na rastnost, če gre za plemenske samce (ovne, kozle)
iz testne postaje;

– potrdilo BF – Oddelka za zootehniko, če so živali
vključene v kontrolo ali program genske banke.

15. člen
1425 Seme sladkorne pese
1. Namen ukrepa:
– podpora pridelavi sladkorne pese s ciljem povečeva-

nja obsega pridelave.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičeni pridelovalci (fizične in prav-

ne osebe), ki imajo v letu 1998 s Tovarno sladkorja Ormož
(TSO) sklenjeno pogodbo o pridelavi sladkorne pese. Naj-
manjša površina, za katero je mogoče uveljaviti podporo, je
0,3 ha.

3. Višina podpore:
Vrednost podpore znaša 22.000 SIT/ha, podpora je

namenjena za največ 7,500 ha.
4. Način vložitve zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na

predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti:
– kopijo pogodbe o pridelavi sladkorne pese v letu

1998, sklenjene s TSO;
– kopijo dokazila o opravljeni setvi sladkorne pese.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– napozneje do 15. maja 1998.

16. člen
1443 Sofinanciranje obresti od posojil za financiranje

tekoče proizvodnje
A) Sofinanciranje dolgoročnega skladiščenja vina ob

obilnih letinah grozdja in vina.
1. Namen ukrepa:
Sredstva se namenijo za dolgoročno skladiščenje 50%

od celotnega vskladiščenega vina letnika 1997 s sloven-
skim geografskim poreklom.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do sredstev so upravičeni vsi, ki so ob trgatvi 1997 v

svojih kleteh vskladiščili več kot 30 000 litrov slovenskega
vina letnika 1997.

3. Višina podpore:
3 SIT/ liter 31. 3. 1998 ter 3 SIT/liter dne 30. 6.

1998.
4. Način vložitve zahtevkov:
Zahtevku je potrebno priložiti:
– izpis iz kletarske evidence iz katerega so razvidne

dejanske zaloge vina na datum naveden v točki 3. tega
člena, ter izjava odgovorne osebe, ki potrjuje, da so navede-
ni podatki točni;

– kopijo prijave pridelka letnika 1997 iz registra pride-
lovalcev grozdja in vin, potrjeno s strani upravne enote.

5. Rok za vložitev zahtevkov:
Zahtevek se vloži v roku 1 tedna po datumih, navede-

nih v točki 3. tega člena.
B) Sofinanciranje zalog semena
1. Namen ukrepa: pokrivanje dela stroškov skladišče-

nja semena žit, krmnih rastlin, vrtnin in semenskega krom-
pirja, pridelanega v Republiki Sloveniji v letu 1997.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičene pravne osebe, ki so pri

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vpisane v
register pridelovalcev in dodelovalcev semena kmetijskih
rastlin, ki so za odkup semena žit, krmnih rastlin, vrtnin in
semenskega krompirja letine 1997 pri finančnih ustanovah
v RS najele kratkoročne kredite. Podpora velja za obdobje
od 1. 1. do 30. 4. 1998.

3. Višina podpore znaša 2,66% od vrednosti zalog
semena iz prejšnje točke na dan 30. 4. 1998.

4. Način uveljavljanja zahtevkov
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na

predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti:
– kopijo sklenjene kreditne pogodbe s finančno orga-

nizacijo,
– kopijo dokazil o odkupu semena (količine in vred-

nost),
– poročilo o stanju zalog semena na dan 30. 4. 1998

(količinsko in vrednostno),
– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki,

navedeni v poročilu, točni.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– najkasneje 15. 5. 1998.
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C) Sofinanciranje zalog jedilnega krompirja
1. Namen ukrepa: pokrivanje dela stroškov skladišče-

nja tržnih viškov jedilnega krompirja letine 1997.
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičene kmetijske zadruge, kmetij-

ska podjetja in kmetijske družbe za zaloge krompirja iz last-
ne proizvodnje oziroma odkupa. Podpora velja za obdobje
od 1. 1. do 30. 4. 1998.

3. Višina podpore znaša 0,12 SIT/kg/mesec in se
obračuna na podlagi stanja zalog zadnjega dne v mesecu.

4. Način uveljavljanja zahtevkov
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na

predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti:
– kopijo sklenjene kreditne pogodbe s finančno orga-

nizacijo,
– kopijo dokazil o proizvodnji oziroma o odkupu krom-

pirja (količine in vrednost),
– poročilo o stanju zalog krompirja,
– izjavo odgovorne osebe, ki potrjuje, da so podatki,

navedeni v poročilu, točni.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 15. v mesecu za pretekli mesec.

17. člen
1466 Strukturne spremembe v kmetijstvu in živilstvu
1. Namen ukrepa
– pospeševanje strukturnih sprememb v pridelavi in

predelavi kmetijskih pridelkov oziroma proizvodov s ciljem
povečevanja njihove konkurenčne sposobnosti na doma-
čem trgu in izvozu.

2. Sredstva se namenijo za:
A) pokrivanje obveznosti v letu 1998, ki izhajajo iz

sklenjenih pogodb v letih 1994, 1995, 1996 in 1997;
B) podporo namenskim investicijam v izgradnjo oziro-

ma obnovo hladilnic za sveže sadje.
Višina sredstev za ta namen bo določena s proraču-

nom Republike Slovenije za leto 1998.
3. Pogoji za pridobitev sredstev pod B) bodo določeni

z javnim razpisom.
4. Rok za vložitev zahtevkov za namen A):
– najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec oziro-

ma v skladu s pogodbo.

18. člen
1471 Sadike hmelja
A) Sadike hmelja
1. Namen ukrepa:
– obnova proizvodnih nasadov hmelja z brezvirusnimi

sadikami stopnje elita in saditev matičnih nasadov s sadika-
mi stopnje super elita.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva pridobi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo

Žalec, ki sadike odda pridelovalcem.
3. Višina regresa:
Vrsta Število sadik SIT/kos
materiala

superelita 122.000 195
elita 380.000 80

4. Način vlaganja zahtevka:
– zahtevek vloži Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo na

predpisanem obrazcu.
B) Podpora hmeljarstvu
1. Namen ukrepa:
– izravnava stroškov pridelave.

2. Upravičenci:
– fizične in pravne osebe, ki se ukvarjajo s pridelavo

hmelja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– za površino hmeljišča je potrebno v skladu s predpisi

pravočasno javiti hmeljni komisiji, da je posajena oziroma da
se nahaja v premeni, ki lahko traja do 2 leti.

4. Višina subvencije znaša 59.000 SIT/hektar hmeljiš-
ča oziroma hmeljišča v premeni.

5. Način uveljavljanja zahtevkov:
Upravičenci pridobijo sredstva na podlagi zahtevka na

predpisanem obrazcu. Zahtevku je potrebno priložiti potrdi-
lo hmeljne komisije o prijavi celotne površine za katero se
uveljavlja subvencija.

6. Rok za vložitev zahtevkov:
– do 20. februarja 1998.

19. člen
1486 Podpora razvoju govedoreje, konjereje in drob-

nice
I. Izravnava stroškov pridelave – podpora gorsko –

višinskemu območju
Namen ukrepa:
– pospeševanje kmetijske proizvodnje na območjih z

omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo ter na strmih
kmetijah in planinah;

– ohranjanje poseljenosti in kmetijske proizvodnje na
teh območjih;

– ponovno uvajanje in smotrnejše izkoriščanje planin-
ske paše in skupnih pašnikov;

– pospeševanje rajonizacije kmetijske proizvodnje in
– povečanje ekonomske privlačnosti kmetijske proi-

zvodnje na teh območjih.
a) Podpora za živali za prirejo mesa (govedo, konji,

ovce in koze):
1. Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Skupni pogoji:
– sredstva se lahko uveljavljajo le za tiste živali (klavne,

pitovne in plemenske), ki so bile prirejene na območjih z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo, kar je razvidno
iz dokumentacije o nakupu in prodaji živine ali iz dokumenta-
cije o prejemu živine, če gre za kooperacijski odnos;

– upravičenec iz območij z omejenimi naravnimi dejav-
niki za kmetijstvo, morajo imeti živali, za katere uveljavljajo
podporo, v reji najmanj 6 mesecev pred oddajo ali prodajo,
živali iz uvoza pa najmanj 12 mesecev;

– živali morajo biti vključene v republiški selekcijski
program oziroma njih reja ne sme biti v nasprotju z zakonom
o ukrepih v živinoreji;

– živali morajo biti označene v skladu s predpisi;
– za živali, ki so bile zaklane, mora biti priložen doku-

ment kontrolne organizacije o teži in razvrstitvi klavnih trupov
v kakovostne razrede v skladu s pravilnikom o ocenjevanju
in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni liniji (Uradni
list RS, št. 28/94).

B) Dodatni pogoji po posameznih vrstah živali:
1.1. Govedo
– pri pitancih mora biti živa teža ob prodaji najmanj 250

kg, pri telicah in volih 220 kg, izjema je pitanje telet na višjo
težo (200 kg), kjer mora biti program prijavljen pri območni
selekcijski službi;

– plemenske telice, ki gredo v nadaljnjo rejo, ali so v
reji na podlagi pogodbenih odnosov, morajo biti v reji na
območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo naj-
manj 6 mesecev;

– plemenske telice, ki se na podlagi pogodbenega
odnosa med lastnikom iz nižinskega območja ter rejcem, ki
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te živali vzreja v območjih z omejenimi naravnimi dejavniki za
kmetijstvo, in so v reji v teh območjih najmanj 15 mesecev,
se prizna posebna premija;

– v primeru porabe za turizem na kmetijah ali za proda-
jo na domu, morajo biti priloženi dokumenti, iz katerih je
razvidno, da so bile živali zaklane v registrirani klavnici v
smislu usluge klanja, ter zapisnik pooblaščene kontrolne
organizacije z linije klanja o razvrstitvi v kakovostni razred z
navedbo teže trupov, ob tem se upošteva za preračun na
živo maso 54% klavnost.

1.2. Konji
– za živali hladnokrvnih pasem in haflinške pasme:
a) ki se pitajo za meso in so vzrejene ob kobili,
b) ki niso starejše od enega leta,
c) ki so ob prodaji težke najmanj:

– pri haflinški pasmi 200 kg žive teže;
– pri hladnokrvnih pasmah 300 kg žive teže;

– v primeru za turizem na kmetijah ali prodaje na domu
veljajo smiselno isti pogoji kot za govedo (zakol v klavnici,
zapisnik kontrolne organizacije).

1.3. Drobnica
– živali tistih pasem:
a) ki so določene s slovenskim rejskim in selekcijskim

programom,
b) ki niso starejše od enega leta;
c) ki ob prodaji tehtajo najmanj 15 kg žive teže;
– v primeru porabe za turizem na kmetiji ali prodajo na

domu veljajo smiselno isti pogoji kot za goveje meso (zakol v
klavnici, zapisnik kontrolne organizacije);

2. Višina podpore:
Območje SIT/kg prirasta SIT/žival

ž.t. klavne ali
plemenske živine

govedo konji drobnica

– gričevnato-hribovsko
in druga območja
z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo 15* 10.500 1.000
– gorsko višinsko, strme
kmetije in kraško območje 20* 15.000 1.400

* V primeru reje plemenskih telic iz 3. alineje 1.1 točke velja
posebna premija, ki je enaka dvojni višini, navedeni v zgornji tabeli.

3. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.
Zahtevku je treba priložiti:
– potrdilo o izvoru države izvoznice, seznam živali, po-

trdilo, da je bila karantena po uvozu negativna in redno
ukinjena pri živalih iz uvoza;

– izjavo upravičenca za živali slovenskega porekla, ro-
jene v Sloveniji, da je imel prodano žival v reji v teh območjih
najmanj 6 mesecev, z navedbo starosti živali ob oddaji;

– kopijo računa za odkupljene živali ali obračuna koo-
peracijskega pitanja ali obračuna pogodbene reje plemen-
skih telic, ali obračuna usluge klanja, če gre za porabo na
registriranem turizmu na kmetijah;

– potrdilo o nadaljnji uporabi, s strani kupca, izjava za
porabo za turizem na kmetijah;

– kopijo računa za nakup živali, če tega ni, pa zdravs-
tvenega spričevala za te živali, če gre za storitveno pitanje,
pogodbeno rejo, ali za živali v lasti rejca in niso bile rojene
na isti lokaciji – kmetiji;

– potrdilo območne selekcijske službe, da upraviče-
nec redi živali v skladu s selekcijskim programom.

b) Podpora se daje za živali za prirejo mleka (govedo,
ovce in koze):

1. Pogoji za pridobitev sredstev:
A) Skupni pogoji:
– izjava rejca upravičenca, da bo vsaj enkrat letno ob-

delal kot dober gospodar vse površine, ki jih ima v lasti ali
zakupu;

– vse živali morajo biti vpisane v enotnem registru ob-
močnega selekcijskega zavoda;

– obremenitev kmetijskih površin ne sme presegati
3 GVŽ/ha, upoštevajoč celoten stalež živali na kmetiji, ozi-
roma se sme podpora uveljavljati le do te obremenitve;

– zahtevek se lahko vloži šele, ko rejec dokaže z doku-
mentacijo (podatki iz A ali Z kontrole ali dokument o številče-
nju živali), da ima naveden stalež živali že vsaj 3 mesece v
reji na težjih pridelovalnih območjih;

– izjava rejca, da bo imel število živali, za katere vlaga
zahtevek najmanj še 9 mesecev po prejemu sredstev, če
pride do pogina ali odprodaje živali prej in se ne zamenja te
živali z drugo najpozneje v 30 dneh po zmanjšanju staleža,
je rejec dolžan prijaviti spremembo staleža na predpisanem
obrazcu in vrniti že dodeljena sredstva;

– podpora pripada rejcem neodvisno od načina proda-
je mleka tudi če je predelava na domu ali prodaja mleka na
domu;

– upravičenec, ki je že pridobil sredstva iz postavke
6333 Pospeševanje pitanja govedi – reja krav dojilj in klav-
nih prvesnic ter ovac in koz za prirejo mesa, ni upravičen do
podpore;

– za vsako kmetijo se uveljavlja podpora iz tega naslo-
va samo enkrat letno.

B) Dodatni pogoji po posameznih vrstah živali
1.1. govedo
– stalež krav, za katerega se vlaga zahtevek, se ne sme

zmanjšati najmanj 9 mesecev po prejemu sredstev;
– vsaka krava mora biti oštevilčena pod pogoji, ki velja-

jo za A ali Z kontrolo.
1.2. ovce, koze
– minimalni stalež preko celega leta mora biti 10 živali

mlečne ali kombinirane pasme;
– vse živali morajo biti označene – oštevilčene v skladu

s predpisi.
2. Višina podpore:

Območje  SIT/žival za prirejo mleka
govedo ovca, koza

– gričevnato-hribovsko in druga
območja z omejenimi naravnimi
dejavniki za kmetijstvo  10.000 1.500
– gorsko višinsko, strme kmetije
in kraško območje 15.000 2.000

Podpora se poveča v naslednjih primerih:
– če je obremenitev kmetijskih površin v lasti ali naje-

mu manjša od 1,5 GVŽ/ha, upoštevajoč celoten stalež vseh
živali na kmetiji, se podpora poveča za 10% od osnovne
podpore za krave, koze in ovce;

– če je paša na skupnih ali individualnih pašnikih 80
dni v letu, se osnovna vrednost podpore poveča za 5%;

– v primeru uveljavitve podpore za planinsko pašo, ni
mogoče uveljavljati še podporo v višini 5%;

– v primeru, da sta izpolnjena pogoja iz prve in druge
alinee te točke, lahko upravičenec uveljavlja povečanje pod-
pore iz obeh navedenih alinej.

3. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki se vlagajo enkrat letno;
– upravičenci morajo do 30. maja 1998 vložiti najavo

za koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu.
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c) Podpora za živali na planinski paši
1. Pogoji za pridobitev podpore:
– upošteva se paša pitovnih in plemenskih živali na

planinskih pašnikih;
– višina sredstev je določena na posamezno žival, ki se

je pasla na planini najmanj 80 dni oziroma 75 dni na plani-
nah, katerih minimalna nadmorska višina je 1.400 m;

– za planinski pašnik se šteje pašnik, ki ima status
planine in je naveden v seznamu, ki ga določi ministrstvo;

– za vsako planino mora biti izdelan zapisnik o datumu
prigona živali na pašo (planino) in datumu odgona, popis
staleža z navedbo evidenčnih številk za posamezne živali,
kar mora biti dokumentirano in potrjeno s strani kmetijske
svetovalne službe in gospodarja planine;

– vse živali, za katere se uveljavlja podpora, morajo biti
oštevilčene v skladu s predpisi;

– za živali se premija lahko uveljavlja le enkrat v enem
letu. V primeru, da se žival pase na več planinah, se uveljav-
lja premija le za pašo na eni planini;

– sredstva za posamezno planino se izplačajo le do
največje dovoljene zgornje obremenitve pašnih površin, in
sicer: 2,5 GVŽ/ha planinskega pašnika, upoštevajoč vse
živali na paši.

2. Višina podpore znaša:
Kategorija živali Višina podpore

(SIT/žival)

molzna krava, kobila z žrebetom 8.000
presuš.krava, MPG*, telica, dojilja 5.500
konj in kobila brez žrebeta 5.500
mlečna drobnica 1.500
mesna drobnica 1.000

*MPG – mlado pitano govedo

3. Način in rok vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga enkrat letno na predpisanem obraz-

cu;
– upravičenci morajo do 30. junija 1998 prijaviti pla-

ninsko pašo na predpisanem obrazcu, kateremu priložijo
kopijo zapisnika o prigonu živali na pašo.

II. Pospeševanje pitanja govedi, konj in drobnice
1. Namen:
Povečana prireja mesa govedi, konj in drobnice, preu-

smeritev iz mlečne reje v prirejo mesa in s tem predvsem
razbremenitev trga z mlekom ter posredna ohranitev travna-
tih površin v funkciji proizvodnje.

2. Pogoji za pridobitev sredstev so:
– vodenje hlevske knjige, vpis v register pri območni

selekcijski službi (poseben seznam vseh živali v hlevu, da-
tum pripusta in podatki o plemenjaku, datum telitve, jagni-
tve, jaritve, žrebitve);

– vse živali, za katere se uveljavlja premija, morajo biti
označene v skladu s predpisi; najmanj 6 mesecev pred
uveljavitvijo premije mora imeti rejec stalež živali, za katere-
ga uveljavlja premijo; stalež živali, za katere je bila uveljavlje-
na premija se ne sme spremeniti še najmanj 9 mesecev po
vložitvi sredstev;

– pri vsaki naslednji vlogi razen pri prvem uveljavljanju
sredstev za dojilje in kobile, mora biti priloženo poročilo o
uporabi teleta ali žrebeta iz prejšnje sezone.

3. Vrste živali
3.1. govedo
3.1.1. Pitanje telet na višjo težo (teleta mlečnih pasem

ali teličke kombiniranih pasem, ki niso primerne za nadaljnjo
rejo)

3.1.1.1. Pogoji za pridobitev sredstev:
– registrirana reja na območni selekcijski službi;

– prijava teleta najkasneje 30 dni po rojstvu teleta na
območni selekcijski službi;

– zakol teleta pri minimalni živi teži 200 kg.
3.1.1.2. Višina podpore znaša 15.000 SIT/žival/leto.
3.1.2. Reja klavnih prvesnic kombiniranih pasem ali

križank z mesno pasmo.
3.1.2.1. Višina podpore znaša 20.000 SIT/žival/leto.
3.1.2.2. Pogoji:
– zakol prvesnice mora biti izvršen najkasneje 120 dni

po telitvi;
– dokazilo o zakolu v klavnici, ocena razvrstitve s strani

kontrolne organizacije.
3.1.3.Premiranje reje Pohorje Beef ob prodaji klavne

živali, težje od 300 kg:
3.1.3.1. Višina podpore znaša 20.000 SIT/žival/leto.
3.1.4. Krave dojilje:
3.1.4.1. Višina podpore za posamezno kravo dojiljo:

Območje Višina podpore
v SIT/žival/leto

– nižinsko 18.000
– gričevnato hribovito in druga območja
z omejenimi naravnimi dejavniki
za kmetijstvo 21.500
– gorsko višinsko,
strme kmetije in kraško 24.000

3.1.4.2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– obvezni pripust ali osemenitev vsako leto;
– minimalni stalež vsaj 3 krave dojilje,
– registrirana reja pri območni selekcijski službi;
– kmetija ne oddaja mleka v prodajo na domu ali v

mlekarno oziroma ni predelave mleka na domu.
3.1.4.3. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki se vlagajo enkrat letno;
– upravičenci morajo do 30. maja 1998 vložiti najavo

za koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu.
3.2. Drobnica
3.2.1. Premija za ovce in koze dojilje, prireja ovčjega

in kozjega mesa z mesnimi pasmami ovac in koz ali ustrezne
križanke, kjer se živali ne molzejo. Obvezen je vsakoletni
pripust in vzdrževanje osnovnega staleža vsaj še 12 mese-
cev po prejemu premije.

3.2.2. Višina podpore:
Območje Višina podpore

v SIT/žival/leto

– nižinsko 1.200
– gričevnato-hribovito in druga območja
z omejenimi naravnimi dejavniki
za kmetijstvo 1.800
– gorsko višinsko, strme kmetije
in kraško 2.400

3.2.3. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki se vlagajo enkrat letno;
– upravičenci morajo do 30. maja 1998 vložiti najavo

za koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu.
3.3. Konji
3.3.1. Premija za kobile za prirejo in vzrejo žrebet vseh

pasem v okviru selekcijskega programa.
3.3.2. Višina podpore:

Območje Višina podpore
v SIT/žival/leto

– nižinsko 15.000
– gričevnato-hribovito in druga
območja z omejenimi dejavniki
za kmetijstvo 20.000
– gorsko višinsko, strme kmetije
in kraško 25.000
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3.3.3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– živali morajo biti ustrezno označene oziroma morajo

imeti identifikacijski dokument selekcijske službe v konjereji;
– so vsako leto pripuščene pod licenciranega žrebca.
3.3.4. Način vlaganja zahtevkov:
– zahtevki se vlagajo enkrat letno;
– upravičenci morajo do 30. maja 1998 vložiti najavo

za koriščenje te podpore na predpisanem obrazcu.
3.4. Progeni test bikov in ovnov, premiranje plemen-

skih bikov v testih na prirast mesa, direktni testi za potrebe

vzrejališč, osemenjevalnih centrov, prirodnega pripusta.
3.4.1. Namen:
Zagotavljanje kakovostnega napredka pri prireji gove-

jega mesa kombiniranih in mesnih pasem ter mesa drobnice
skozi direktni test na plemenskih živalih v vzrejališčih in na
kmetijah po programu ter zagotavljanje genetskega napred-
ka za rastnost in klavne lastnosti skozi progeni test za meso
na progenotestnih postajah.

3.4.2. Višina podpore:

Namen Št. Višina podpore Skupaj (SIT)
živali (SIT/žival)

1. vhlevitev bikov v vzrejališče 55 66.400 3,652.000
2. osemenjevalni center 40  346.300 13,852.000
3. pripust 103 205.000 21,115.000
4. izločitve iz testa 92 60.000 5,520.000
5. test bikov, prevozi,odbira 435 26.400 11,484.000
6. progeni test bikov Rogoza 173 42.160 7,293.680
7. progeni test bikov Logatec  138 98.960 13,656.480
8. vhlevitev ovnov 70 6.000 420.000
9. pripust ovnov 50 20.000 1,000.000
10. izločitev ovnov iz testa 30 6.000 180.000
SKUPAJ 89,195.560

3.4.3. Upravičenci do sredstev iz tabele pod točko
3.4.2.:

pod 1: rejci bikovskih mater preko območne govedo-
rejske službe na podlagi dokazila o oddaji bikca v zrejališče;

pod 2, 3 in 4: zrejališči Murska Sobota in Nova Gorica,
obrat Logatec ter rejci, če imajo z območno govedorejsko
službo sklenjeno pogodbo o alternativni vzreji bikov, na
podlagi zapisnika Republiške komisije za odbiro bikov in na
podlagi dokazil o oddaji bikov v osemenjevalna središča, za
pripust oziroma v zakol;

pod 5: selekcijske službe območnih zavodov na podla-
gi izjave Republiške govedorejske službe in dokazil o vhlevi-
tvi bikov v progenotestno postajo;

pod 6: progenotestna postaja Rogoza, na podlagi izja-
ve Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji
bikov v zakol ob zaključenem progenem testu;

pod 7: progenotestna postaja Logatec, na podlagi izja-
ve Republiške govedorejske službe in dokazila o oddaji
bikov v zakolu ob zaključenem progenem testu;

pod 8, 9 in 10: testna postaja za ovne v Logatcu.
III. Pomoč pri zbiranju mleka na odročnih gorskih pre-

delih
1. Namen ukrepa:
– pomoč pri zbiranju mleka na območjih z omejenimi

naravnimi dejavniki za kmetijstvo (gorsko višinska, gričevna-
to hribovska in kraška območja ter druga območja z omeje-
nimi naravnimi dejavniki za kmetijstvo), zaradi večjih stroš-
kov pri zbiranju mleka.

2. Upravičenci:
– rejci oziroma kmetijske zadruge oziroma mlekarne,

ki krijejo stroške odkupa mleka.
3. Pogoji za pridobitev sredstev:
– vložen izpolnjen anketni list o odkupu mleka;
– priložen dokument o odkupu mleka;
– minimalna dolžina mlečne proge je 20 km.
4. Višino podpore za posamezne proge določi mini-

strstvo na podlagi razvrstitve prog v posamezne težavnostne
skupine, in sicer v razmerju:

– prva težavnostna skupina 2,
– druga težavnostna skupina 1,5 in

– tretja težavnostna skupina 1.
5. Rok za vložitev zahtevkov:
– zahtevki (anketni listi o odkupu mleka) se vložijo do

30. junija 1998.
6. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek (anketni list o odkupu mleka) se vloži na

predpisanem obrazcu.

20. člen
1859 Ulov plave ribe
1. Namen ukrepa:
– plačilo odškodnine za ulov plave ribe v hrvaškem

morju v skladu z meddržavno pogodbo med Republiko Slo-
venijo in Republiko Hrvaško o morskem ribolovu;

– nadomestilo za delež ulova plave ribe, ki se predela v
ribje konzerve.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– predložene posebne carinske deklaracije uvoza rib iz

Republike Hrvaške;
– predložene fakture odkupljenih rib za predelavo iz

ulova v Republiki Sloveniji in v odprtih vodah Jadranskega
morja.

3. Višina podpore:
– 20% vrednosti ulovljenih rib v hrvaškem morju;
– do 20% cene odkupljene ribe za predelavo v ribje

konzerve.
4. Način vložitve zahtevkov:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.

21. člen
2629 Izravnava stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg
1. Namen ukrepa:
– nadomestilo uvoznih obremenitev v proizvodnji upo-

rabljenega blaga (inputov) ali enakovrednega nadomestne-
ga blaga.

2. Pogoji za pridobitev sredstev:
– izravnava stroškov se izplačuje na podlagi dokazil o

izvršenem izvozu;
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– vlagatelj ni upravičen do sredstev, če je za blago za
katerega vlaga zahtevek uveljavljal carinski postopek uvoza
blaga za proizvodnjo za izvoz skladno z 89. členom Carin-
skega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in 28/95) in je to
razvidno iz k zahtevku priloženih carinskih dokumentov.

3. Višina podpore:
– je določena v seznamu, ki je kot Priloga 1 sestavni

del te uredbe.
4. Način vložitve zahtevka:
– zahtevek se vlaga na predpisanem obrazcu.

III. PREHODNA DOLOČBA

22. člen
Ta uredba začne veljati naslednji po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/98-1
Ljubljana, dne 29. januarja 1998.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

PRILOGA 1: Seznam proizvodov in višina izravnave stroškov pri pripravi blaga za zunanji trg

Tarifna Poimenovanje Podpora v
oznaka SIT/enoto

1 2 3

0101 Konji, osli, mezge in mule, žive živali
– Konji:

0101 11 000 – –  čistih pasem, plemenski 46.000,00/kos
0101 19 – –  drugi:
0101 19 100 – – –  klavni 47,00/kg

0102 Govedo, žive živali
0102 10 – Čistih pasem, plemenske:
0102 10 100 – –  telice (samice goveda, ki še niso telile) 46.000,00/kos

0201 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno *
0201 20 – Drugi kosi s kostmi:
0201 20 20 – –  “kompenzirane četrti”: 138,00/kg**
0201 20 30 – –  nerazkosane ali razkosane sprednje četrti: 75,00/kg**
0201 20 50 – –  nerazkosane ali razkosane zadnje četrti: 155,00/kg**
0201 20 90 – –  drugo: 155,00/kg**
0201 30 00 – Brez kosti 200,00/kg**

* Velja izključno za goveje meso slovenskega porekla. Živali morajo biti odkupljene na domačem trgu in zaklane v
slovenskih klavnicah, kar mora biti dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup govedi ter kopijo ocenjevalnega
zapisnika z linije klanja in kopijo veterinarskega spričevala.

** Za izvoz v države Evropske unije velja navedena višina podpore, za izvoz v druge države se navedena višina pomnoži
s faktorjem 1,50.

0206 Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, svinjskega, ovčjega, kozjega in konjskega
mesa ter mesa oslov ali mesa mul in mezgov; sveži, ohlajeni ali zmrznjeni  10,60/kg

0210 Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, nasoljeni, v slanici, sušeni ali
prekajeni; užitna moka ali zdrob iz mesa ali drugih klavničnih izdelkov

– Meso prašičje:
0210 11 – –  šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

– – –  domačih prašičev
– – – –  posušena ali prekajena
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1 2 3

0210 11 310 – – – – – šunke in njihovi kosi 60,00/kg
0210 11 390 – – – – – plečeta in njihovi kosi 25,50/kg

0210 20 – Meso goveje 108,40/kg

0302 Ribe, sveže ali ohlajene, razen ribjih filetov in drugega ribjega mesa iz tar. št. 0304
– Druge ribe, razen jeter in iker:

0302 61 – –  sardele (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velike sardele (Sardinella spp.),
papaline (Sprattus Sprattus) 12,00/kg

0401 Mleko in smetana, nekoncentrirana in brez dodatnega sladkorja ali drugih sladil:

0401 10 – Z največ 1 ut.% maščobe:
0401 10 100 – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 7,00/l
0401 10 900 – –  drugo 5,00/l
0401 20 – Z več kot 1 ut.% do vključno 6 ut.% maščobe

– –  do vključno 3 ut.%:
0401 20 110 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 7,00/l
0401 20 190 – –  drugo 5,00/l

– –  nad 3 ut.%:
0401 20 910 – – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 7,00/l
0401 20 990 – –  drugo 5,00/l
0401 30 – Z več kot 6 ut.% maščobe

– –  do vključno 21 ut.%:
0401 30 110 – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 7,00/l
0401 30 190 – –  drugo 5,00/l

– –  nad 21 ut.% pa do vključno 45 ut.%
0401 30 310 – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 7,00/l
0401 30 390 – –  drugo 5,00/l

– –  nad 45 ut.%:
0401 30 910 – –  v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov 7,00/l
0401 30 990 – –  drugo 5,00/l
0402 Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkom sladkorja ali drugih sladil: 7,00*
0403 Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo fermentirano ali kislo

mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil,
aromatizirano ali z dodanim sadjem, sladkorjem ali kakavom: 7,00*

0405 Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni iz mleka; mlečni namazi 7,00*
0406 Sir in skuta: 7,00*

* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

0409 00 000 Med, naravni 56,80/kg
0808 Jabolka, hruške in kutine, sveže
0808 10 – Jabolka:

– –  drugo:
0808 10 20 – – –  vrste zlati delišes:
0808 10 201 – – – –  od 1. januarja do 31. marca *
0808 10 202 – – – –  od 1. aprila do 30. junija *
0808 10 50 – – –  vrste granny smith:
0808 10 501 – – – –  od 1. januarja do 31. marca *
0808 10 502 – – – –  od 1. aprila do 30. junija *
0808 10 90 – – –  druga:
0808 10 901 – – – –  od 1. januarja do 31. marca *
0808 10 902 – – – –  od 1. aprila do 30. junija *

* Podpora velja za izvoz jabolk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 26,10 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske
unije znaša višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 27,00 SIT/kg, za ostale
upravičence 20,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v
GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.
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0808 20 – Hruške in kutine:
– –  hruške:

0808 20 50 – – –  druge:
0808 10 501 – – – –  od 1. januarja do 31. marca *
0808 10 502 – – – –  od 1. aprila do 30. junija *

* Podpora velja za izvoz hrušk, ki dosegajo najmanj minimalno izvozno ceno 27,50 SIT/kg. Za izvoz v države Evropske
unije znaša višina podpore za upravičence, ki so organizirani v GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, 27,00 SIT/kg, za ostale
upravičence 20,00 SIT/kg. Za izvoz v druge države znaša višina podpore 14,00 SIT/kg za upravičence, ki so organizirani v
GIZ Sadjarstvo Slovenije ali zadruge, za ostale upravičence 10,00 SIT/kg.

1601 Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;
sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

1601 00 100 – Iz jeter 26,80/kg
– Drugo:

1601 00 910 – –  klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane 38,30/kg
1601 00 990 – –  drugo 27,60/kg
1602 Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovje ali kri
1602 10 000 – Homogenizirani proizvodi 35,10/kg
1602 20 – Iz jeter katere koli živali: 17,30/kg

– Iz perutnine iz tar. št. 0105:
1602 31 – –  puranov: 22,60/kg
1602 32 – –  kokoši vrste Gallus domesticus: 17,30/kg
1602 39 – –  drugo: 13,40/kg

– Prašičev:
1602 41 – –  šunka (stegno) in njeni kosi:
1602 41 100 – – –  domačih prašičev 29,50/kg
1602 42 – –  plečeta in njihovi kosi:
1602 42 100 – – –  domačih prašičev 26,00/kg
1602 49 – –  drugo, vključno mešanice:

– – –  domačih prašičev: 27,10/kg
1602 50 – Goved: 63,60/kg
1602 90 – Drugo, vključno z izdelki iz krvi katerihkoli živali: 17,30/kg
1604 Pripravljene ali konzervirane ribe, kaviar in kaviarjevi nadomestki,

pripravljeni iz ribjih jajčec
– Ribe, cele ali v kosih, toda nezmlete:

1604 13 – –  sardine, velike sardele in papaline: *

* Višina podpore znaša 12,00 SIT/konzervo.

1901 Sladni ekstrakt; živila iz moke, zdroba, škroba in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava
ali z dodatkom kakava v prahu v količini manj kot 40 ut. %, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu;
živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom
kakavovega prahu v količini manj kot 5 ut.%, preračunano na popolnoma odmaščeno osnovo,
ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 000 – Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih
za prodajo na drobno 5,00*

1901 90 – Drugo:
– – drugo:

1901 90 910 – – – ki ne vsebujejo mlečnih maščob, saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebuje
manj kot 1,5 ut.% mlečnih maščob, manj kot 5 ut.% saharoze (vštevši invertni sladkor) ali
izoglukoze, manj kot 5 ut.% glukoze ali škroba. Iz te tar. podšt. pa so izključeni prehrambeni
preparati, če so v prahu in, če vsebuje blago iz tar. št. 0401
do 0404 5,00*

1901 90 99 – – – drugo:
1901 90 999 – – – – drugo 5,00*

* Višina podpore se preračuna na liter mleka v proizvodu po normativih, ki jih določi ministrstvo.

2005  Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, razen v kisu ali ocetni kislini,
nezamrznjene, razen proizvodov iz tar. št. 2006

2005 20 – Krompir:
2005 20 200 – – – v tankih rezinah, ocvrt ali pečen, osoljen in začinjen ali ne, v nepredušni embalaži,

primeren za takojšnjo uporabo 25,00/kg
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2204 Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena
vina; grozdni mošt, razen tistega iz
tar. št. 2009 *

2204 10 – Peneča vina (penine):
– –  z dejansko vsebnostjo alkohola najmanj 8,5 vol.%:

2204 10 190 – – –  druga 60,00/l
– Druga vina; grozdni mošt, katerega fermentacija
je ustavljena z nastajanjem alkohola:

2204 21 – –  v posodah do vključno 2 l:
– – –  drugo:
– – – –  z volumsko vsebnostjo alkohola največ 13 vol.%
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, ki se pridelujejo v
vinorodnih okoliših:
– – – – – – bela:

2204 21 38 – – – – – – – drugje:
2204 21 381 – – – – – – – –  Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer -

Ormož, Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje 60,00/l
2204 21 382 – – – – – – – –  Šmarje Virštajn, Bizeljsko Sremič,

Dolenjska, Bela krajina 60,00/l
2204 21 383 – – – – – – – –  Vipava, Brda, Kras 60,00/l
2204 21 384 – – – – – – – –  Koper 60,00/l

– – – – – – druga (npr., rdeča, rose):
2204 21 78 – – – – – – – drugje:
2204 21 781 – – – – – – – Maribor, Slov. gorice, Ljutomer– Ormož,

Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje  60,00/l
2204 21 782 – – – – – – – Šmarje, Virštajn, Bizeljsko – Sremič,

Dolenjska, Bela krajina 60,00/l
2204 21 783 – – – – – – – Vipava, Brda, Kras 60,00/l
2204 21 784 – – – – – – – Koper 60,00/l

– – – – – druga (ne kakovostna):
2204 21 790 – – – – – – bela 30,00/l
2204 21 800 – – – – – – druga 30,00/l
2204 29 – –  drugo (v posodah nad 2 l):

– – –  drugo:
– – – –  z volumsko vsebnostjo alkohola do vključno13 vol.%:
– – – – – kakovostna in vrhunska vina, pridelana v vinorodnih
okoliših:
– – – – – – bela:

2204 29 180 – – – – – – – drugje:
2204 29 181 – – – – – – – –  Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer -

Ormož, Haloze, Radgona Kapela, Prekmurje 30,00/l
2204 29 182 – – – – – – – –  Šmarje – Virštajn, Bizeljsko, Sremič,

Dolenjska, Bela krajina 30,00/l
2204 29 183 – – – – – – – –  Vipava, Brda Kras 30,00/l
2204 29 184 – – – – – – – –  Koper 30,00/l

– – – – – – druga:
2204 29 58 – – – – – – – drugje:
2204 29 581 – – – – – – – –  Maribor, Slovenske gorice, Ljutomer -

Ormož, 30,00/l
Haloze, Radgona – Kapela, Prekmurje

2204 29 582 – – – – – – – –  Šmarje – Virštajn, Bizeljsko – Sremič,
Dolenjska, Bela krajina 30,00/l

2204 29 583 – – – – – – – –  Vipava, Brda, Kras 30,00/l
2204 29 584 – – – – – – – –  Koper 30,00/l

– – – – – druga (ne kakovostna):
– – – – – – bela:

2204 29 650 – – – – – – – drugje 30,00/l
– – – – – – druga:

2204 29 750 – – – – – – – drugje 30,00/l

* Podpora se daje le za vino slovenskega geografskega porekla (dokazilo pooblaščenih inštitucij).
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

348. Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij
zdravnikov

Na podlagi drugega odstavka 68. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92,
37/95 in 8/96) ter 4. in 27. člena statuta Zdravniške zbor-
nice Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96), je skupščina
Zdravniške zbornice Slovenije na seji dne 18. 12. 1997 s
soglasjem ministra za zdravstvo sprejela

P R A V I L N I K
o vrstah, vsebini in poteku specializacij

zdravnikov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik ureja vrste, trajanje, potek in programe

specializacij zdravnic in zdravnikov ter zobozdravnic in zo-
bozdravnikov (v nadaljevanju: zdravnikov) v Republiki Slove-
niji, odobravanje specializacij, postopek opravljanja specia-
lističnih izpitov in postopke za priznavanje specialističnega
naziva.

2. člen
Specializacija zdravnikov je posebna oblika podiplom-

skega strokovnega usposabljanja (v nadaljevanju: usposab-
ljanja), ki je potrebno za dodatno in poglobljeno pridobivanje
znanja in veščin na enem od področij medicine in stomato-
logije.

Specialistično izobrazbo za posamezno vrsto speciali-
zacije se pridobi v postopku časovno določenega usposab-
ljanja ter opravljenim specialističnim izpitom.

Vrste specializacij, datum in organ sprejetja ter čas
trajanja specializacij so določeni v prilogi 1. list zdravnika
specializanta je priloga št. 2. Zapisnik o specialističnem
izpitu je priloga št. 3. Potrdilo o opravljenem specialističnim
izpitu je priloga št. 4.

II. PROGRAMI SPECIALIZACIJ

3. člen
Programe in vsebine specializacij (v nadaljevanju: pro-

gram) določijo strokovna združenja Slovenskega zdravniške-
ga društva v sodelovanju s katedrami Medicinske fakultete,
sprejme pa jih skupščina zbornice. Programi morajo biti
primerljivi s skupnimi programi držav Evropske skupnosti,
če ti obstajajo, ali s skupnimi značilnostmi programov njenih
članic. Evidence vsebin programov vodi zbornica.

4. člen
Program posameznih specializacij določi:
– obseg znanja in veščine, ki jih mora specializant ob-

vladati do zaključka specializacije,
– vsebino in trajanje izvedbe posameznih delov specia-

lizacije (delo na oddelku, v ambulanti, v laboratoriju, semi-
narji, delavnice, raziskovalno delo),

– druge vsebine in postopke, za opravljanje in prizna-
vanje posameznih specializacij.

III. POOBLAŠČENI IZVAJALCI IN SPECIALIZANTSKA
DELOVNA MESTA

5. člen
Specializacija se opravlja na specializantskih delovnih

mestih v zdravstvenih zavodih in pri zasebnih zdravnikih (v
nadaljevanju: pooblaščeni izvajalci). Ti morajo izpolnjevati
pogoje, določene z zakonom in s pravilnikom o pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi ali zasebni zdravni-
ki za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in spe-
cializacije (Uradni list RS, št. 25/93).

V primeru, da za del programa ali celoten program
specializacije ni ustreznega pooblaščenega izvajalca v drža-
vi, se ta del opravi v tujih organizacijah, ki izpolnjujejo pogo-
je za tovrstno usposabljanje.

V odločbi, ki jo izda minister za zdravstvo pooblaščene-
mu izvajalcu za usposabljanje specializantov je navedeno
tudi, na katere vrste specializacij se nanaša, ter število odo-
brenih specializantskih delovnih mest po vrstah speciali-
zacij.

6. člen
Specializacija poteka pri enem ali več pooblaščenih

izvajalcih, tako, da ima specializant zagotovljeno možnost za
pridobivanje potrebnega obsega znanja in veščin določene
medicinske specialnosti.

7. člen
Pooblaščeni izvajalec mora specializantu nuditi prostor

in možnosti za praktično in teoretično delo. Dostopna mu
morata biti domača in tuja strokovna literatura v enakem
obsegu, kot zaposlenim zdravnikom te organizacije ter pro-
stor in oprema za praktično vadbo veščin in postopkov, ki jih
predvideva specializacija.

8. člen
Pooblaščeni izvajalec je dolžan sprejeti na usposablja-

nje in ponuditi zaposlitev tolikšnemu številu specializantov
določene vrste specializacije, kolikor ima odobrenih specia-
lizantskih delovnih mest za to specializacijo.

Usposabljanje specializanta na posameznem speciali-
zantskem delovnem mestu traja do izteka v programu dolo-
čenega trajanja programa ali dela programa specializacije.

9. člen
Zbornica vodi register odobrenih specializacij in evi-

denco prostih ter zasedenih specializantskih delovnih mest.
Pooblaščeni izvajalec je dolžan vsakih šest mesecev,

to je do 31. decembra in do 30. junija vsako leto, zbornici
posredovati naslednje sezname:

– seznam prostih in zasedenih specializantskih delov-
nih mest po vrstah specializacij,

– seznam glavnih in neposrednih mentorjev,
– seznam zaposlenih specializantov s predvidenim da-

tumom zaključka njihove specializacije.
Vsako spremembo v številu in zasedenosti speciali-

zantskih delovnih mest mora pooblaščeni izvajalec sporočiti
zbornici v osmih dneh po nastali spremembi.

IV. RAZPIS IN ODOBRITEV SPECIALIZACIJE

10. člen
Kratkoročne in dolgoročne potrebe po novih speciali-

stih za posamezna področja za potrebe mreže javne
zdravstvene službe ugotavljajo izvajalci javne zdravstvene
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službe in o tem enkrat letno obveščajo Ministrstvo za
zdravstvo ter zbornico.

Na osnovi teh podatkov ter podatkov o številu prostih
specializantskih delovnih mest zbornica s soglasjem mini-
stra za zdravstvo vsako leto določi število novih specializacij
za posamezna strokovna področja. Število je določeno za
vso državo ter za vsako regijo posebej.

11. člen
Zbornica najmanj enkrat letno razpiše z javnim razpi-

som specializacije za posamezna specialistična področja.

12. člen
Na podlagi razpisa iz 11. člena tega pravilnika naslovi

kandidat na zbornico vlogo, ki ji priloži naslednje dokumente:
– dokazilo o zaključenem študiju na Medicinski fakulte-

ti v Ljubljani ali potrdilo o nostrifikaciji diplome medicine v
tujini,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
– list sekundarija in druga dokazila, iz katerih je razvid-

no delo po diplomi, ki bi se lahko priznalo kot opravljeni del
specializacije,

– predlog zdravstvenega zavoda – priložijo zaposleni
zdravniki,

– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o znanju slovenskega jezika,
– dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, določenih z

zakonom in drugimi predpisi.
V svoji vlogi lahko kandidat navede tudi pooblaščenega

izvajalca in glavnega mentorja, pri katerem želi opravljati
specializacijo.

13. člen
Izbirni postopek za vse prijavljene kandidate opravi zbor-

nica.
Zbornica odloči o vlogi za specializacijo v tridesetih

dneh po preteku razpisnega roka. Odločbo o specializaciji
izda zbornica v upravnem postopku, za kandidate, ki niso
zaposleni ter za tuje državljane, pa specializacijo predhodno
odobri minister za zdravstvo.

Po zaključku izbirnega postopka izda zbornica izbranim
kandidatom odločbo o specializaciji, v kateri se določi tudi
datum začetka opravljanja specializacije in glavni mentor.
Odločba se vroči izbranemu kandidatu in glavnemu mentor-
ju. Izbranemu kandidatu pošlje tudi list zdravnika speciali-
zanta in navodila za opravljanje specializacije, ki jih izda
zbornica.

Odločbo se izda tudi kandidatom, ki niso izbrani.
Kandidat lahko vloži pritožbo zoper odločbo iz tega

člena na ministrstvo za zdravstvo.

14. člen
Po izdaji odločbe o specializaciji zbornica posreduje

specializantu podatke o prostih specializantskih delovnih
mestih.

Na podlagi odločbe o specializaciji specializant kandi-
dira pri pooblaščenih izvajalcih za zaposlitev in usposablja-
nje na prostem specializantskem delovnem mestu brez raz-
pisa. Po zaključku posameznega dela specializacije pri poob-
laščenem izvajalcu specializant kandidira za drugo speciali-
zantsko delovno mesto skladno s programom specializacije.

V. MENTORSTVO

15. člen
Ves čas specializacije ima specializant glavnega men-

torja, na posameznih specializantskih delovnih mestih v po-
teku specializacije pa tudi neposredne mentorje.

Naloge glavnega mentorja so naslednje:
– pripravi individualiziran program specializacije svoje-

mu specializantu,
– vsklajuje in nadzira potek specializacije ter s tem

zagotavlja, da specializacija poteka po programu,
– sodeluje z neposrednimi mentorji in spremlja njihovo

delo,
– ocenjuje napredovanje znanja specializanta,
– predlaga podaljšanje določenega dela specializaci-

je, če ugotovi, da specializant v predvidenem času ni prido-
bil zadostnega obsega znanja in veščin,

– organizira skupinske oblike izobraževanja speciali-
zantov v svoji organizaciji.

Neposredni mentor usposablja in nadzira specializanta
na svojem delovnem mestu in poroča glavnemu mentorju o
napredovanju znanja specializanta. Poleg tega sodeluje pri
skupinskih oblikah usposabljanja specializantov.

16. člen
Seznam glavnih in neposrednih mentorjev za vsako

leto določi zbornica na predlog pooblaščenih izvajalcev.
Glavni mentor je izbran izmed zdravnikov z učiteljskim

nazivom, nazivom svetnika ali višjega svetnika in primarija in
sicer s strokovnega področja, na katerem poteka specializa-
cija. Glavni mentor je lahko tudi specialist z najmanj desetimi
leti izkušenj na svojem področju. Glavni mentor lahko isto-
časno skrbi za največ tri specializante.

Neposredni mentor je praviloma specialist določene
specialnosti, pri dejavnostih, ki jih izvajajo tudi nezdravniki,
pa je lahko tudi drug strokovnjak. Izjemoma in za ozko
opredeljene dejavnosti je lahko neposredni mentor tudi sta-
rejši specializant. Neposrednega mentorja specializantu do-
loči pooblaščeni izvajalec iz seznama neposrednih mentor-
jev.

17. člen
Zbornica lahko v primeru nespoštovanja mentorskih

dolžnosti glavnega ali neposrednega mentorja mentorstva
razreši.

VI. TRAJANJE IN POTEK SPECIALIZACIJE

18. člen
Specializacija se začne najkasneje z dnem, ki je dolo-

čen v odločbi o specializaciji.
Obdobje, ki je v programu opredeljeno kot dolžina

specializacije, je najkrajši čas, v katerem je mogoče opraviti
program specializacije.

Dejansko traja specializacija tako dolgo, da kandidat
pridobi znanje in veščine s celotnega področja specializaci-
je v tolikšnem obsegu, da bo po zaključeni specializaciji in
opravljenem specialističnem izpitu lahko opravljal samostoj-
no delo.

Predlog za podaljšanje trajanja specializacije poda glav-
ni mentor. O predlogu odloči zbornica v roku 30 dni od
vložitve predloga. Specializant se zoper to odločitev lahko
pritoži na ministrstvo za zdravstvo.

19. člen
Specializant lahko v času specializacije samostojno

opravlja tista dela in storitve, za katere je usposobljen z
dotlej pridobljeno formalno izobrazbo (zaključen študij s stro-
kovnim izpitom, opravljen sekundarijat, opravljena druga spe-
cializacija), druge storitve s področja sedanje specializacije
pa le po pisnem pooblastilu ali pod neposrednim nadzorom
mentorja.
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20. člen
Specializacija poteka v okviru polnega delovnega časa,

pod enakimi pogoji, kot to velja za redno delo pri pooblašče-
nem izvajalcu.

21. člen
Redni letni dopust se všteva v čas specializacije.
Prekinitve specializacije zaradi bolezni, izrednega do-

pusta, izpolnjevanja vojaških obveznosti ipd., ki skupaj ne
trajajo dalj kot štiri tedne v koledarskem letu, ne podaljšujejo
celotnega trajanja specializacije.

Pri daljši odsotnosti zaradi bolezni, porodniškega do-
pusta ali drugih opravičljivih obveznostih se čas specializaci-
je ustrezno podaljša.

22. člen
Zdravniku specializantu se lahko program opravljenega

sekundarijata delno ali v celoti všteva v program specializaci-
je. Odločitev o tem sprejme zbornica na predlog pooblašče-
nega izvajalca in specializantovega glavnega mentorja.

V čas specializacije se lahko šteje tudi obdobje izobra-
ževanja in usposabljanja na lastne stroške ali delo v tujini, če
je bilo usposabljanje v tem času skladno s programom spe-
cializacije, ki velja v Republiki Sloveniji. O skladnosti progra-
mov in priznanju dobe in vsebine specializacije, opravljene v
času tako opravljenega dela, odloča zbornica, ki se po
potrebi posvetuje z ustreznim strokovnim zdravniškim zdru-
ženjem ali katedro Medicinske fakultete.

23. člen
Če glavni mentor ugotovi, da specializant brez opravič-

ljivih razlogov ne opravlja svojih obveznosti po programu
specializacije, mora najkasneje po treh mesecih in po pred-
hodnem pisnem opozorilu specializantu, zbornici predlagati
prenehanje specializacije. O predlogu odloči zbornica, ko
se seznani s pojasnili glavnega mentorja in specializanta.
Zoper sklep se specializant ali glavni mentor lahko pritožita
na ministrstvo za zdravstvo.

24. člen
Opravljanje posameznih delov programa se v času spe-

cializacije potrjuje v listu zdravnika specializanta. To je doku-
ment, v katerem mentorji potrdijo, da je specializant opravil
predpisani del programa tako, da je pridobil ustrezno zna-
nje, izkušnje in veščine.

VII. PREVERJANJE ZNANJA IN SPECIALISTIČNI IZPIT

25. člen
Doseženo raven znanja in obvladovanja veščin mentorji

preverjajo med potekom specializacije.

26. člen
Specializant, ki opravi predpisan program, lahko pri-

stopi k specialističnemu izpitu.
Vlogo, za opravljanje specialističnega izpita naslovi na

zbornico. K vlogi specializant priloži ustrezno izpolnjen list
zdravnika specializanta, izjavo glavnega mentorja o priprav-
ljenosti kandidata na specialistični izpit in morebitne druge
dokumente, ki jih predvideva program specializacije.

Opravljanje specialističnega izpita odobri zbornica.

27. člen
Ne glede na določilo drugega odstavka 18. člena se

lahko specializant, ki po mnenju glavnega mentorja že pred

potekom specialističnega programa obvlada celoten pro-
gram specializacije, predčasno priglasi k izpitu. V tem pri-
meru ne sme specializantu manjkati več kot šest mesecev
opravljanja specializacije glede na siceršnji program. K tej
vlogi priloži tudi mnenje glavnega mentorja.

28. člen
Če specializant izpolnjuje vse pogoje za opravljanje

specialističnega izpita, zbornica v petnajstih dneh po preje-
mu vloge izda odločbo, v kateri določi izpitno komisijo ter
čas in kraj opravljanja specialističnega izpita. Datum izpita
se predhodno vskladi s člani izpitne komisije, rok za izpit pa
ne sme biti krajši od petnajstih dni od dne vročitve odločbe.
Odločba se pošlje kandidatu, članom izpitne komisije in
glavnemu mentorju.

Na utemeljeno prošnjo kandidata lahko predsednik ko-
misije preloži izpit za največ petnajst dni. V vsakem drugem
primeru se izpit ponovno razpiše.

Kadar član komisije iz utemeljenih razlogov zaprosi za
svojo zamenjavo, ima kandidat pravico zahtevati, da se izpit
odloži za najmanj petnajst dni, ki se šteje od vročitve obve-
stila o zamenjavi člana komisije.

29. člen
Kolikor program specializacije ne določa drugače, se

specialistični izpit opravlja pri pooblaščenem izvajalcu.

30. člen
Tričlanska izpitna komisija je sestavljena iz predsedni-

ka in dveh članov. Zapisnikarja, ki je zdravnik, določi pred-
sednik izpitne komisije. Predsednik in člani izpitne komisije
morajo imeti naziv učitelja medicinske fakultete, višjega svet-
nika ali svetnika. Član izpitne komisije je lahko tudi specialist
z najmanj desetimi leti izkušenj na svojem področju, ki ga
potrdi zbornica. Komisija je lahko tudi mednarodna. Pred-
sednik izpitne komisije mora biti specialist tiste specialnosti,
iz področja katere se opravlja specialistični izpit.

Predsednik izpitne komisije mora praviloma imeti dol-
goletne izkušnje s preverjanjem znanja na specialističnih
izpitih.

Seznam članov izpitnih komisij pripravi zbornica v so-
delovanju z Medicinsko fakulteto.

Izpitu praviloma prisostvuje tudi glavni mentor, vendar
ne more sodelovati pri delu izpitne komisije.

31. člen
Specialistični izpit obsega teoretični in praktični del.

32. člen
Izpitna komisija odloča z večino glasov.
Uspeh kandidata na izpitu se ocenjuje z: “opravil” ali “ni

opravil”. Če kandidat pokaže izjemno, nadpovprečno zna-
nje, lahko izpitna komisija oceni njegovo znanje z oznako
“cum laude”. Taka odločitev mora biti sprejeta soglasno.

33. člen
Če je kandidat posebej neuspešen pri opravljanju izpi-

ta, lahko izpitna komisija zahteva podaljšanje specializacije
in postavi še druge posebne zahteve za nadaljevanje.

Specializacija se lahko podaljša za najmanj tri mesece
in največ dve leti.

Posebne zahteve, ki jih postavi izpitna komisija, se
morajo nanašati na pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila med
izpitom. Izpitna komisija določi del programa, ki ga mora
specializant ponoviti, ali navede znanja in veščine, ki jih
mora specializant utrjevati pod nadzorom mentorja.
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34. člen
Če kandidat neopravičeno ne pride na izpit ali odstopi

od že pričetega izpita, se šteje, da izpita ni opravil.
Če kandidat ne pride na izpit iz opravičljivega razloga, se

mora k izpitu ponovno prijaviti in obenem utemeljiti svojo odsot-
nost na prvem roku. Če je razlog utemeljen, o čemer presodi
zbornica, se šteje, da se kandidat prvič prijavlja na izpit.

35. člen
Kandidat, ki drugič ne opravi izpita, izgubi pravico do

nadaljnjega opravljanja izpita.

36. člen
Zoper odločitev izpitne komisije se specializant lahko

pritoži zbornici v osmih dneh po opravljanju izpita.

37. člen
O poteku izpita se piše zapisnik na predpisanem obraz-

cu, katerega vzorec je priloga tega pravilnika. Zapisnik vodi
zapisnikar, podpišejo ga vsi člani komisije. Zapisnik se izro-
či kandidatu in zbornici najkasneje v sedmih dneh po konča-
nem izpitu.

38. člen
Kandidatu, ki opravi specialistični izpit, izda zbornica

potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu in z njim podeli
naziv specialista ustrezne specialnosti. Vzorec diplome je
priloga tega pravilnika.

Po izdaji diplome zbornica specialistu izda licenco za
opravljanje specialnosti. Potrdilo o opravljenem specialistič-
nem izpitu podpišejo predsednik sveta, predsednik zbor-
nice in predsednik izpitne komisije.

39. člen
Specialistični izpit je mogoče opravljati tudi pred med-

narodno komisijo, če ta obstaja pri Evropskem združenju
zdravnikov specialistov (UEMS) ali drugi mednarodni stro-
kovni organizaciji, ki ji pooblastilo za to dajejo organi Evrop-
ske skupnosti.

40. člen
Specialistični naziv, pridobljen v tujini, se prizna, če

program specializacije v tujini ustreza programu, ki velja v
Republiki Sloveniji, in če je program potekal v organizacijah,
ki so imele pooblastilo za izvajanje specializacije s strani
držav Evropske skupnosti.

O pogojih za priznanje specializacije na podlagi prvega
odstavka odloči zbornica, ki lahko predhodno pridobi mne-
nje ustreznih strokovnih organizacij (strokovnih združenj Slo-
venskega zdravniškega društva, kateder Medicinske fakul-
tete, klinik).

VIII. SPECIALIZACIJE TUJIH DRŽAVLJANOV

41. člen
Tuj državljan lahko v Republiki Sloveniji opravlja specia-

lizacijo pod pogoji in v skladu s postopkom, ki so določeni z
zakonom in s tem pravilnikom ter po programu, ki velja za
državljane Republike Slovenije.

Za izdajo odločbe o specializaciji mora tuj državljan ob
vlogi predložiti zbornici:

– dokazilo o zaključenem študiju na eni od medicinskih
fakultet in potrdilo o nostrifikaciji diplome,

– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu v Republiki
Sloveniji in izpitu pred podelitvijo licence pri zbornici,

– potrdilo o aktivnem znanju slovenskega jezika,
– izjavo o kritju stroškov specializacije.
– dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev, določenih z

zakonom in drugimi predpisi.

42. člen
Zbornica preveri izpolnjevanje pogojev in izda odločbo

o specializaciji, v kateri določi tudi pooblaščenega izvajalca,
kjer se bo specializacija opravljala, način plačevanja šolnine
in glavnega mentorja.

43. člen
Na podlagi odločbe sklene tuj državljan s pooblašče-

nim izvajalcem pogodbo za opravljanje specializacije, s ka-
tero določita medsebojne pravice in obveznosti.

Za tuje državljane veljajo enake določbe glede vsebine
in poteka specializacije ter opravljanje izpita, kakor za slo-
venske državljane.

Pred pričetkom opravljanja programa specializacije na
lastne stroške, zdravnik, kandidat za specializacijo sklene z
zbornico posebno pogodbo, s katero se urejajo medseboj-
ne obveznosti v zvezi z razporejanjem in vodenjem programa
specializacije.

Višino šolnine za specializacijo tujcev, ki vključuje tudi
stroške izpita, določi zbornica v soglasju z ministrom za
zdravstvo.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

44. člen
Do sprejetja novih programov in vsebin specializacij iz

3. člena tega pravilnika ostanejo v veljavi nespremenjeni
programi in vsebine specializacij, ki so v veljavi na dan
uveljavitve tega pravilnika in so določeni v prilogi 1. Eviden-
co vsebin teh programov specializacij vodi Ministrstvo za
zdravstvo RS do uveljavitve tega pravilnika, od 1. 1. 1999
dalje pa zbornica.

45. člen
Osebe, ki jim je bila odobrena specializacija pod pogoji

in na način, ki je veljal do uveljavitve tega pravilnika, in so
začele opravljati program specializacije, nadaljujejo s spe-
cializacijo in opravijo izpit po dotedaj veljavnih pogojih.

46. člen
Z dnem, ko se začne uporabljati ta pravilnik, se prene-

ha uporabljati pravilnik o specializaciji delavcev na področju
zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 16/82) v delu, ki
se nanaša na specializacije zdravnikov in zobozdravnikov.

47. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 1999.

Št. 119/97
Ljubljana, dne 26. januarja 1998.

prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik skupščine

Zdravniške zbornice Slovenije

Soglašam!

dr. sci. Marjan Jereb, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo
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PRILOGA št. 1.  Seznam specializacij in njihovo trajanje, organ in datum sprejema

Vrste specializacij v Trajanje Organ Datum
Republiki Sloveniji (v letih) sprejema sprejema

1. Splošna (družinska) medicina 3 PIS 1. 1. 1988

2. Socialna medicina 3 RKZSV 26. 3. 1990

3. Šolska medicina 4 RKZSV 26. 3. 1990

4. Higiena 3 RKZSV 13. 11. 1989

5. Epidemiologija 3 RKZSV 13. 11. 1989

6. Med. dela, prometa in športa 4 pis 19. 12. 1988

7. Interna medicina 4 rsz 1. 10. 1990

8. Nevrologija 3 PIS 19. 12. 1988

9. Infektologija 4 RKZSV 26. 3. 1990

10. Dermatovenerologija 3 RKZSV 22. 1. 1990

11. Pediatrija 4 PIS 25. 4. 1989

12. Kirurgija 4 PIS 25. 4. 1989

13. Nevrokirurgija 4 RKZSV 26. 3. 1990

14. Kardiovaskularna krg. 4+2 RKZSV 26. 3. 1990
15. Plastična & rekonstrukt. krg. 4+2 RKZSV 26. 3. 1990
16. Urologija 4 PIS 25. 4. 1989

17. Abdominalna kirurgija 4+2 RKZSV 26. 3. 1990

18. Torakalna kirurgija 4+2 RKZSV 26. 3. 1990

19. Travmatologija 4+2 RKZSV 26. 3. 1990

20. Ortopedija 4 PIS 25. 4. 1989

21. Oftalmologija 4 PIS 19. 12. 1989

22. Otorinolaringologija 4 RKZSV 26. 3. 1990

23. Ginekol.& porodništvo 4 RKZSV 22. 1. 1990

25. Anesteziol.& reanimatologija 4 RKZSV 26. 3. 1990

26. Transfuziologija 4 RKZSV 26. 3. 1990

27. Radiologija 4 RKZSV 13. 4. 1990

28. Psihiatrija 3 RKZSV 26. 3. 1990

29. Radioter.& onkologija 4 RKZSV 13. 4. 1990

30. Nuklearna medicina 3 RKZSV 13. 4. 1990

31. Fizikal. medicina & rehabilitacija 3 RKZSV 22. 1. 1990

32. Patologija 4 RKZSV 13. 4. 1990

33. Sodna medicina 4 RKZSV 26. 3. 1990

34. Klinična mikrobiologija 3 RKZSV 26. 3. 1990

35. Maksilofacialna kirurgija 4 RKZSV 26. 3. 1990

36. Zobne in ustne bolezni 3 RKZSV 26. 3. 1990

37. Otroško in preventivno zobozd. 3 RKZSV 26. 3. 1990

38. Stomatološka protetika 3 RKZSV 26. 3. 1990

39. Zobna in čeljustna ortopedija 3 RKZSV 26. 3. 1990

40. Oralna kirurgija 4 RKZSV 26. 3. 1990

Legenda: – PIS = Posebna izobraževalna skupnost SIS–a za vzgojo in izobraževanje
– RKZSV = Republiški komite zdravstvenega in socialnega varstva
– RSZ = Republiški sekretariat za zdravstvo
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PRILOGA št. 2. List zdravnika specializanta - vzorec naslovne strani

- Zdravniška zbornica - znak -

LIST ZDRAVNIKA SPECIALIZANTA

Ime in priimek: _______________________________

Privatni naslov: _______________________________

Poštna št., kraj: _______________________________

Telefon: _______________  Fax: _________

Datum rojstva: _______________________________

Državljanstvo: _______________________________

Diploma MF (kraj): ________________ Datum: ______

Specialistično usposabljanje:

Datum (od-do) Bolnišnica, oddelek Specialnost Mentor

___________ __________________ ____________ __________

Program kliničnega izobraževanja in usposabljanja (navedba povprečnega števila ali ure/teden):

Delo v dežurstvu: ___________________

Nadzorna vizita z mentorjem: ___________________

Oddelčna nadzorna vizita: ___________________

Klinične konference: ___________________

Izobraževanje (seminarji, poročila): ___________________

Raziskovalno delo: ___________________

Lastne predstavitve (klinični primeri,

seminarji) za skupino zdravnikov,

študentov ali drugega osebja: ___________________
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PRILOGA št. 3. Zapisnik o specialističnem izpitu

- Zdravniška zbornica - znak -
Kat. št. _____________

ZAPISNIK
     o specialističnem izpitu

Strokovna medicinska specialnost: ______________________________

Specialistični izpit je opravljal (a): ______________________________
(ime in priimek in naziv)

rojen (a):  ________________________ v/na: _______________________

Datum izpita: _____________________Trajanje izpita (od-do):  _________

Kraj opravljanja izpita:    ________________________________________

Izpit je kandidat opravljal pred komisijo v sestavi:

1. _______________________________ (predsednik  izpitne komisije)
(ime in priimek in naziv)

2. _______________________________
(ime in priimek in naziv)

3. _______________________________
(ime in priimek in naziv)

Zapisnikar:________________________
                      (ime in priimek in naziv)

Kandidatu je opravljanje specialističnega izpita odobril Svet za izobraževanje Zdravniške zbornice
Slovenije z isto odločbo, s katero je bila imenovana tudi izpitna komisija.

Kandidatu JE - NI bil predpisan pisni del specialističnega izpita

Kandidat je na izpitu dobil naslednja vprašanja:

PRAKTIČNI DEL:______________________________________________

TEORETIČNI DEL:_____________________________________________

Po končanem izpraševanju je komisija odločila ter kandidatu (ki) sporočila, da JE - NI opravil (a)
specialistični izpit.

Predsednik izpitne komisije Podpis
______________________ ________________________________

Člana izpitne komisije: Podpis
______________________ ________________________________

Podpis
______________________ ________________________________

Zapisnikar Podpis
_______________________ ________________________________
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PRILOGA št. 4. Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu

ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
LJUBLJANA
SLOVENIJA

Takse prosto po 28. točki Zakona
o upravnih taksah (Ur. l. RS, št.18/90)

Številka:
Datum:

Na podlagi 68. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/95 in
8/96) in 38. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij (Uradni list RS, št. 8/98) se
izda

POTRDILO
O OPRAVLJENEM SPECIALISTIČNEM IZPITU

___________________________________
(ime in priimek)

rojen (a) __________________
(datum)

je dne ____________________
(datum)

opravil (a) specialistični izpit

iz ______________________________________
(specialistično področje)

in pridobil (a) strokovni naslov

______________________________________________________
ter s tem naslovom združene pravice in dolžnosti.

Predsednik izpitne komisije
_________________________ ________________________

Predsednik Sveta za izobraževanje
Zdravniške zbornice Slovenije
__________________________ _________________________

Predsednik Zdravniške zbornice Slovenije
__________________________ _________________________
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OBČINE

KRŠKO

349. Odlok o lokacijskem načrtu za čistilno napravo
in zbirni kanal v Kostanjevici na Krki

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odloč-
ba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US
RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski
svet občine Krško na 30. seji, dne 11. 12. 1997, sprejel

O D L O K
o lokacijskem načrtu za čistilno napravo in zbirni

kanal v Kostanjevici na Krki

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju opredelitev prostor-

skih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine
Krško sprejme lokacijski načrt (v nadaljnjem besedilu: LN)
za čistilno napravo in zbirni kanal v Kostanjevici na Krki, ki
ga je izdelal Razvojni center – Planiranje, d.o.o. Celje pod
številko projekta 541/96 v septembru 1997.

2. člen
Določbe odloka so dopolnjene s:
A) Tekstualnim delom, ki vsebuje:
izhodišča planskih aktov občine, zasnovo zbiranja in

odvajanja odplak s podatki
o obremenitvi predvidene čistilne naprave, seznam par-

cel in lastništvo, zasnovo
urbanistične in infrastrukturne ureditve območja čistil-

ne naprave, opis trase in
elementov zbirnega kanala s križanji, rešitve in pogoji

za varstvo okolja, etapnost
izvedbe ter oceno stroškov za izvedbo lokacijskega

načrta.
B) Grafičnim delom:
1. izrez iz kartografskega dela

dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje
1986–2000 (zasnova namenske rabe površin
z varovanimi in zavarovanimi območji), 1:5000,

2. izrez iz ureditvenega načrta Mestno
jedro Kostanjevica (situacija komunalne
infrastrukture) s prikazom trase zbirnega kanala, 1:1000,

3. situacija obstoječega stanja z ureditvenim
območjem ČN in traso zbirnega kanala, 1:1000,

4. katastrska situacija z vrisanim zbirnim
kanalom in območjem ČN, 1:2880,

5. ureditvena situacija območja ČN, 1:250,
6. zasaditveni načrt, 1:250,
7. situacija komunalne in energetske

ureditve območja, 1:1000,
8. geodetska ureditvena situacija, 1:250,
9. podolžni profili in prerezi, 1:100.
C) Pogoji in soglasji pristojnih organov in organizacij.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
Ureditveno območje LN zajema območje čistilne na-

prave (ograjeno funkcionalno zemljišče v obsegu 3400 m2)
z dovozno cesto in traso zbirnega kanala za odpadne vode
Kostanjevice v skupni dolžini 760 m. Celotno območje ure-
janja s tem lokacijskim načrtom se nahaja v k.o. Kostanjevi-
ca in meri 4.250 m2.

– Območje čistilne naprave z dovozno cesto se nahaja
na levem nabrežju Krke okoli 550 m vzhodno od otoka in
100 m južno od regionalne ceste št. 333 ter vključuje na-
slednje parcele k.o. Kostanjevica: 785/17, 785/18,
785/19,785/20 in 785/5.

– Trasa zbirnega kanala, ki po prečkanju Krke poteka
delno po levem bregu Krke in nato po južni strani regionalne
ceste ter vzhodnem robu dovozne ceste k čistilni napravi,
seka naslednje parcele k.o. Kostanjevica: 48/1, 1735,
813/1, 808/4, 808/3, 808/1, 808/6, 805/2, 805/3,
804, 784/17, 784/12, 784/16, 784/13, 784/15,
784/1, 784/14, 785/5, 785/17 in 785/18.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO IN
KVALITETO GRADITVE

4. člen
Ureditveno območje iz 3. člena tega odloka je name-

njeno za izgradnjo čistilne naprave (zmogljivosti 2700 E v
prvi fazi in 4320 E v končni fazi) ter priključnega zbirnega
kanala od otoka do čistilne naprave za odvajanje in čiščenje
odpadnih vod iz celotnega ureditvenega območja naselja
Kostanjevica na Krki in vseh gravitirajočih naselij.

Načrtovana je klasična mehansko-biološka čistilna na-
prava z nizko obremenjeno biološko stopnjo, kar bo omogo-
čalo potek nitrifikacije amoniaka in spojin z dušikom ter
aerobno stabilizacijo blata.

Znotraj ograjenega funkcionalnega zemljišča čistilne
naprave ob nabrežju Krke bodo na 2 m dvignjenem platoju
velikosti 2160 m2 (20 m oddaljen od brežine Krke in 15 m
od levega pritoka Krke), napravo sestavljali: črpališče (pol-
ža), grobe in fine grablje, ozračen maščobolovnik in pesko-
lov, aeracijski bazen, zgoščevalec, upravno-pogonski ob-
jekt, depo za začasno skladiščenje blata ter v drugi fazi
dograditev usedalnika za blato enakega volumna kot bo
skupen volumen aeracijskega bazena in usedalnika v prvi
fazi. Odtok prečiščene odpadne vode bo preko merilca
pretoka speljan v reko Krko.

Dovozna cesta bo speljana ob potoku delno po obsto-
ječi poljski poti s priključkom na regionalno cesto.

Trasa zbirnega kanala skupne dolžine 760 m bo pote-
kala od predvidenega črpališča na zaključku kanalizacije
mestnega jedra na otoku in po prečkanju Krke po levem
bregu vodotoka, preko predvidenega športnorekreacijske-
ga območja, po sprejetem ureditvenem načrtu Mestno jedro
Kostanjevica in v nadaljevanju proti vzhodu po južni strani
regionalne ceste in vzhodnem robu dovozne ceste do čistil-
ne naprave.

Na začetnem poteku trase v dolžini 250 m je načrtovan
tlačni cevovod iz PEHD d = 180 mm, nato pa gravitacijski
zbirni kanal iz BC DN 300 mm. Zbirni kanal prečka nasled-
nje obstoječe komunalne in energetske vode: kanal odpad-
nih vod iz industrijske cone (predviden meteorni kanal po
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ureditvi zahtevanega ločenega kanalizacijskega sistema v
industrijski coni), daljnovod 20 kV Krško – Kostanjevica,
nizkonapetostno elektroomrežje ter električni kabel 20 kV
Kostanjevica – Iskra.

Trasa zbirnega kanala se na odseku znotraj ureditvene-
ga območja UN Mestno jedro Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 12/95) spremeni po določilih tega odloka.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO IN KRAJINSKO
OBLIKOVANJE OBMOČJA TER ARHITEKTONSKO

OBLIKOVANJE OBJEKTOV

5. člen
– Plato čistilne naprave mora biti odmaknjen 20 m od

zgornjega roba leve brežine Krke, celotno njegovo obrobje
pa se mora obsaditi z grmovnimi in drevesnimi avtohtonimi
vrstami po zasaditvenem načrtu, ki je sestavni del LN.

– Višinski gabarit objektov čistilne naprave ne sme pre-
segati pritličnega gabarita, tako da bo čistilna naprava z
novozasajeno vegetacijo v največji meri zakrita zlasti s po-
gledov z rečne smeri in, da bodo čim manj okrnjeni pogledi
na reko s ceste in brežin.

– Dopustna je samo lahka mrežasta – žična ograja s
kovinskimi nosilci (omogoča največjo transparenco v krajini)
za ograditev funkcionalnega zemljišča ČN, ki mora biti na-
meščena na spodnjem robu nasipa platoja z zaokroženim
severovzhodnim vogalom proti cesti.

– Plato čistilne naprave okoli objektov mora biti ozele-
njen z zatravitvijo (tudi nagibi terena na robovih obodnih sten
odprtih objektov) in s tlakovanjem travnih plošč na osred-
njem manipulacijskem dvorišču.

– Dovozna cesta do čistilne naprave mora biti ozele-
njena (travne plošče), asfaltna prevleka ni sprejemljiva; po-
tok ob njej pa mora ostati neokrnjen in nepoškodovan.

– Upravni objekt okvirnih dimenzij 6 x 8 m mora biti
pritlična ometana stavba s simetrično dvokapno streho v
naklonu 36–38° in kritino v rjavordeči barvi, fasada je v beli
barvi.

– Zbirni kanal je potrebno izvesti pod dnom struge
reke Krke in njenih pritokov tako, da ne bo potrebnih dodat-
nih grajenih posegov (npr. utrjevanje brežin in dna vodoto-
kov z lomljencem) za varovanje cevovoda.

– Po izgradnji kanala je obvezno vzpostaviti prvotno
stanje kmetijskih zemljišč.

– Poseganje v brežine reke Krke na območju lokacije
čistilne naprave je dopustno le na sonaraven način, z vege-
tativnim zavarovanjem brežine, brez uporabe lomljenca in
mora biti posebej projektno opredeljeno.

V. POGOJI ZA VODNOGOSPODARSKO, PROMETNO
IN KOMUNALNO UREJANJE OBMOČJA

6. člen
– Plato čistilne naprave mora biti dvignjen iznad kote

visoke vode (Q100) za 0,5 m, to je na višino 152,30 nad-
morske višine ter odmaknjen 20 m od zgornjega roba leve
brežine reke Krke, vsi objekti čistilne naprave morajo biti
vodotesno zgrajeni.

– Zbirni kanal mora biti izveden vodotesno, reko Krko
sme prečkati tako, da bo teme cevi najmanj 0,8 m pod
obstoječim dnom.

– Prometne ureditve obsegajo: rekonstrukcijo priključ-
ka obstoječe poljske poti na regionalno cesto št. 333 Šent-
jernej–Križaj, izgradnjo dovozne ceste do ČN širine 3 m in
dolžine 120 m, s traso delno po obstoječi poljski poti in
njenem podaljšku ob potoku proti jugu do uvoza v ograjeno

območje ČN ter ureditev utrjene manipulacijske površine s
parkiriščem na platoju; intervencijski dostop je potrebno
urediti na obrežni strani ograjenega območja ČN.

– Dovozna cesta do čistilne naprave se ne sme dvigo-
vati iznad obstoječega terena, ker bi se s tem ustvarila
prepreka preko poplavnega področja po katerem odtekajo
visoke vode reke Krke, kar bi poslabšalo poplavne razmere
gorvodno in v sami Kostanjevici.

– Za oskrbo ČN s pitno in požarno vodo je potrebno
podaljšati rekonstrukcijo vodovoda od jaška J4/1 (pri mostu
čez Krko) proti vzhodu s cevmi DLTŽ 150 po severni strani
regionalne ceste v dolžini ca. 600 m in s cevmi PE 110 ob
dovozni cesti k ČN izvesti priključek dolžine 130 m; na
platoju ČN je treba namestiti nadzemni hidrant ter pri vhodu
v ograjeni kompleks ČN izvesti vodomerni jašek z vodome-
rom.

– Vse onesnažene meteorne in fekalne odplake iz ob-
jekta in platoja ČN se morajo speljati na vtok v čistilno
napravo.

– Za oskrbo ČN z električno energijo je potrebno zgra-
diti transformatorsko postajo ČN Kostanjevica, ki bo locira-
na ob dovozni cesti in priključena na DV 20 kV Krško–
Kostanjevica ter izvesti podzemni kabelski priključek ČN.

– Čistilno napravo je treba priključiti na telekomunika-
cijsko omrežje v kabelski izvedbi.

– Odvoz komunalnih odpadkov se mora izvajati sklad-
no z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Krško (Uradni list RS, št. 66/96).

– Za vse komunalne in energetske ureditve je obvezno
upoštevati vse pogoje in soglasja pristojnih organov in orga-
nizacij, ki so sestavni del lokacijskega načrta.

– Na vedno dostopnem mestu za specialna vozila za
odvoz odpadkov se v asfaltni ali betonski izvedbi izvede
stojno mesto za posodo za odpadke.

VI. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

Poleg določil 5. in 6. člena tega odloka je za varovanje
okolja obvezno upoštevati tudi naslednje pogoje:

7. člen
– Čistilna naprava mora zagotoviti učinek čiščenja od-

padnih vod skladno z določili uredbe o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav ter
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda
iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96). Mejne
vrednosti parametrov prečiščene odpadne vode ter za kon-
centracijo in učinek čiščenja celotnega dušika in celotnega
fosforja ne smejo presegati:

KPK 125 mg O2/l
BPK5 25 mg O2/l
neraztopljene snovi 60 mg/l
amonijev dušik 10 mg N/l
celotni dušik 18 mg N/l ali 65% učinek čiščenja
celotni fosfor 3 mg P/l ali 70% učinek čiščenja

– Na zbirni kanal in čistilno napravo je treba priključiti
fekalne odpadne vode iz stanovanjskih in drugih objektov ter
tiste odpadne vode iz proizvodnih objektov, ki se lahko
čistijo na mehansko–biološki čistilni napravi. Tehnološke
odplake iz obstoječe klavnice na otoku je obvezno po ustrez-
nem predčiščenju v lastni čistilni napravi priključiti direktno
na črpališče zbirnega kanala (razbremenjevanje v Krko ni
dopustno).

– Zbiranje in odvajanje odplak na otoku mora biti v
ločenem sistemu, obvezna je vodotesna izvedba fekalne
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kanalizacije, da vanjo ne bo vdirala poplavna voda, upošte-
vati je vpliv vzgona.

– Pri izboru naprav za obratovanje črpališč in čistilne
naprave je potrebno zasledovati cilj minimalizacije emisij
hrupa v okolje v skladu z uredbo o hrupu v naravnem in
življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95).

– V skladu s soglasjem KOSTAK je dovoljeno dehidri-
rano blato iz ČN odlagati na centralnem odlagališču komu-
nalnih odpadkov ob upoštevanju naslednjih pogojev: blato
mora biti dehidrirano do stopnje po izračunih v LN, upošte-
vati je tudi predobdelavo oziroma obdelavo blata v skladu s
katalogom posebnih odpadkov (Uradni list SRS, št. 20/86)
ter strateške usmeritve RS za ravnanje z odpadki (Poročeva-
lec, št. 36/96).

– Za odlaganje blata iz ČN na kmetijske površine je
potrebno predhodno ugotoviti ustreznost blata za uporabo v
kmetijstvu, zagotoviti maksimalno 65 ha kmetijskih zemljišč,
s soglasjem lastnikov ter proizvedeno blato z dodanim ap-
nom higienizirati.

– V fazi poskusnega obratovanja ČN se morajo opraviti
na najbližjem obrobju ureditvenega območja naselja severo-
zahodno od ČN kontrolne meritve hrupa in vonjav.

VII. ETAPNOST IZVEDBE

8. člen
Realizacija lokacijskega načrta po tem odloku se mora

izvajati v eni zaključeni etapi, razen izgradnje dodatnega
usedalnika na razširjenem platoju, ki je predviden za pove-
čanje zmogljivosti čistilne naprave v drugi fazi.

VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCA
TER DRUGI POGOJI, KI SO POMEMBNI ZA IZVEDBO

POSEGOV V PROSTOR

9. člen
– Tolerance pri razporeditvi in raznolikosti tlorisnih za-

snov objektov ČN so dopustne le znotraj opredeljenega
maksimalnega funkcionalnega zemljišča in na podlagi zah-
tev tehnologije.

– Investitor čistilne naprave je dolžan za vse prometne,
komunalne in energetske ureditve pridobiti soglasja uprav-
ljalcev na podlagi projektne dokumentacije PGD, PZI ter
pridobiti soglasja lastnikov tangiranih parcel; za vse posege
na vodna zemljišča mora investitor pridobiti dovoljenje mini-
stra v skladu z določili zakona o varstvu okolja.

– Investitor oziroma izvajalec je dolžan zahtevati zako-
ličbo vseh obstoječih zemeljskih vodov ter upravljalce: Elek-
tro – PE Krško, Kostak, Cestno podjetje Novo mesto, Tele-
kom Slovenije – PE Novo mesto obvestiti o pričetku zemelj-
skih del; izkopi na mestu križanj z zemeljskimi vodi in v bližini
električnih drogov se morajo izvajati izključno ročno, ob
upoštevanju tehničnih predpisov in pogojev upravljalcev; v
času gradnje mora izvajalec zagotoviti varnost prometa na
regionalni cesti in upoštevati vse operativne zahteve Cestne-
ga podjetja.

– Vsi stroški zaradi morebitnih poškodb, potrebnih pre-
stavitev ali preureditev obstoječe komunikacijske, komunal-
ne in energetske infrastrukture bremenijo investitorja ČN.

– Izvajalec je dolžan ustrezno deponirati zgornji sloj
plodne zemlje na območju ČN in ga uporabiti za končno
zunanjo ureditev čistilne naprave.

– Po končanih delih je investitor dolžan naročiti izdela-
vo katastra novega stanja ter pridobiti izjavo o izpolnjenih
pogojih soglasodajalcev.

– V času izkopov za kolektor je potrebno narediti zača-
sne provizorične dostope oziroma objekte za dostop do
kmetijskih zemljišč.

IX. KONČNE DOLOČBE

10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled vsem zainteresira-

nim pri pristojnem občinskem organu.

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega lokacijskega načrta oprav-

ljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v
Občini Krško.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 352-18/97-1/18
Krško, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

350. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija
Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki

Na podlagi 8. 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), 21.,
29. In 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odloč-
ba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US
RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski
svet občine Krško na 30. seji dne 11. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Božidar

Jakac, Kostanjevica na Krki

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom ureja Občina Krško status javnega za-

voda in razmerja med ustanoviteljem in javnim zavodom ter
temeljna vprašanja organizacije, delovanja in načina financi-
ranja javnega zavoda.

2. člen
Javni zavod Galerija Božidar Jakac je bil ustanovljen s

sklepom Občinske kulturne skupnosti Krško, dne 24. 12.
1975.

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Občinski
svet občine Krško.
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3. člen
Ime javnega zavoda je: Galerija Božidar Jakac.
Sedež javnega zavoda je: Kostanjevica na Krki, Graj-

ska cesta 45.
Javni zavod je vpisan v sodni register pod številko Srg

127/85, reg. vložek 1-178/00.
Javni zavod je pravna oseba.

II. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

4. člen
Dejavnosti galerije so:

0/92.521 Dejavnost muzejev
0/92.522 Varstvo kulturne dediščine
0/92.511 Dejavnost knjižnic in arhivov
0/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
K/70.2 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
0/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
0/92.4 Dejavnost tiskovnih agencij
M/80.422 Drugo izobraževanje
01.411 Oskrbovanje parkov, vrtov
H/55.301 Dejavnost restavracij in gostiln
K/73.20 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-

dročju družboslovja in humanistike
52,487 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki

Galerija opravlja naslednje naloge:
– evidentiranje, zbiranje, varovanje, raziskovanje, pred-

stavljanje likovne dediščine s posebnim poudarkom na umet-
nosti 20. stoletja, posebej slovenskega ekspresionizma.

V okviru svoje dejavnosti:
– upravlja s spomenikom – nekdanjim cistercijanskim

samostanom in skrbi za njegovo obnovo skladno s smerni-
cami pristojnega zavoda za varovanje naravne in kulturne
dediščine ter Upravo za kulturno dediščino Republike Slo-
venije;

– prireja likovne razstave v lastnih prostorih, razstave
posreduje galerijam v Sloveniji in izven;

– prireja Mednarodni kiparski simpozij Forma viva ter
skrbi za ustrezno dokumentacijo, varovanje in predstavlja-
nje;

– opravlja pedagoško in vzgojno dejavnost ter informa-
tivno dejavnost,

– organizira kulturne in druge prireditve v svojih in naje-
tih prostorih;

– se vključuje v kongresno dejavnost, oddaja prostore
v najem;

– organizira gostinsko dejavnost, proizvodnjo in proda-
jo spominkov ter komisijsko prodajo likovnih del;

– zalaga in izdaja kataloge, monografije in ostale publi-
kacije, povezane z dejavnostjo galerije,

– opravlja raziskovalno dejavnost s področja družbo-
slovja in humanistike,

– ureja in vzdržuje parkovne površine ter organizira
proizvodnjo posameznih rastlinskih vrst in cvetja,

– organizira različne likovne delavnice in tabore za mla-
dino in odrasle.

III. ORGANI JAVNEGA ZAVODA

5. člen
Organi javnega zavoda so:
– direktor;
– svet zavoda;
– strokovni svet.

IV. DIREKTOR

6. člen
Direktor javnega zavoda opravlja hkrati funkcijo poslov-

nega in programskega direktorja. Direktor organizira in vodi
strokovno delo ter poslovanje javnega zavoda, predstavlja in
zastopa javni zavod in je odgovoren za zakonitost in strokov-
nost dela javnega zavoda.

Direktorja imenuje Občinski svet občine Krško na pod-
lagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda in
strokovnega sveta.

Mandat direktorja traja pet let.

7. člen
Za direktorja javnega zavoda je lahko imenovan kandi-

dat, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– visoka izobrazba ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih

mestih,
– poznavanje dejavnosti s področja dela javnega za-

voda,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.

V. SVET ZAVODA

8. člen
Javni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo: pred-

stavniki ustanovitelja (2 člana), ki jih imenuje Občinski svet
občine Krško, predstavniki delavcev (2 člana) ter predstav-
niki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti (2 člana),
pri čemer imenuje enega Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije, drugega pa Krajevna skupnost Kostanjevica na
Krki.

Način izvolitve predstavnikov delavcev določi statut jav-
nega zavoda.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.

9. člen
Svet zavoda sprejema statut javnega zavoda, program

dela, finančni plan, zaključni račun in splošne akte javnega
zavoda ter opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem
javnega zavoda.

Statut javnega zavoda začne veljati, ko da nanj soglasje
Občinski svet občine Krško.

Akt o sistemizaciji delovnih mest v javnem zavodu zač-
ne veljati, ko dasta nanj soglasje Občinski svet občine Krško
in minister, pristojen za kulturo.

VI. STROKOVNI SVET JAVNEGA ZAVODA

10. člen
Strokovni svet javnega zavoda ima 6 članov, ki jih ime-

nuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev javnega zavoda
in zunanjih strokovnjakov s področja dela javnega zavoda.
Predsednika in polovico članov strokovnega sveta imenuje
svet zavoda po svoji izbiri, ostale člane pa na predlog Kultur-
niške zbornice Slovenije.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokov-
nega dela javnega zavoda in daje direktorju ter svetu zavoda
mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj.

Mandat strokovnega sveta traja pet let.
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VII. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA
OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA

11. člen
Javni zavod pridobiva sredstva za izvajanje dejavnosti:
– iz proračunskih sredstev Ministrstva za kulturo Re-

publike Slovenije,
– iz proračunskih sredstev ustanovitelja,
– iz drugih javnih sredstev,
– s prodajo storitev drugim uporabnikom,
– z dotacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, na

način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s statutom
javnega zavoda.

Organi javnega zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu
z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.

Javni zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezulta-
tih poslovanja ter mu dajati druge podatke o poslovanju, v
skladu z zakonom.

12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja javni zavod

za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad

odhodki odloča svet zavoda na predlog direktorja in v so-
glasju z ustanoviteljem.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
JAVNEGA ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

13. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem

prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravi-
cami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.

Za svoje obveznosti odgovarja javni zavod z vsemi sred-
stvi, s katerimi razpolaga.

14. člen
Premoženje javnega zavoda je last ustanovitelja.
Javni zavod upravlja s premičnim premoženjem, z ne-

premičninami pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovi-
telja.

IX. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
JAVNEGA ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN

OBVEZNOSTI USTANOVITELJA

15. člen
Ustanovitelj ima do javnega zavoda naslednje pravice

in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela javnega zavoda s

plani oziroma programi Občine Krško,
– zagotavlja sredstva za obnovo spomenika in izvedbo

programa,
– daje soglasje k statutu javnega zavoda, k statusnim

spremembam ter k notranji organizaciji in sistemizaciji,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi progra-

mi in finančnimi načrti,
– opravlja druge zadeve, določene s tem odlokom in

drugimi predpisi.

16. člen
Javni zavod vsako leto pripravi program dela in finančni

plan ter ju posreduje ustanovitelju v soglasje.

17. člen
Javni zavod je dolžan poročati ustanovitelju o izvrševa-

nju letnega programa dela in razvoja javnega zavoda.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
Organi javnega zavoda morajo biti imenovani najkasne-

je v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Do takrat opravljajo njihove naloge dosedanji organi

javnega zavoda.
Statut javnega zavoda mora biti sprejet najkasneje v

roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
Do ustanovitve Kulturniške zbornice imenujejo člane

strokovnega sveta iz 10. člena društva, ki jih določi statut
javnega zavoda.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sklep o

ustanovitvi Galerije Božidar Jakac, z dne 24. 12. 1975.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 028-16/97-1/18
Krško, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

351. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški
center Krško

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91 in 8/96), 5. člena zakona o razvoju malega go-
spodarstva (Uradni list RS, št. 18/91), 29. člena zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odloč-
ba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št.
57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba
US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in
44/96 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in
70/97) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list
RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 30. seji dne
11. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniški center

Krško

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Krško (v nadaljevanju besedila:

ustanovitelj) ustanavlja javni zavod na področju pospeševa-
nja razvoja gospodarstva – Podjetniški center Krško (v nada-
ljevanju besedila: podjetniški center).
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2. člen
Ta odlok določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime, sedež in pravni status podjetniškega centra,
– dejavnost podjetniškega centra,
– organe podjetniškega centra,
– sredstva, ki so podjetniškemu centru zagotovljena za

ustanovitev in začetek dela,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo

podjetniškega centra,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad od-

hodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo podjetni-
škega centra,

– pravice, obveznosti in odgovornosti podjetniškega
centra v pravnem prometu, medsebojne pravice in obvezno-
sti ustanovitelja in podjetniškega centra,

– odgovornosti ustanovitelja za obveznosti podjetniš-
kega centra,

– druge določbe v skladu z zakonom.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA

3. člen
Ustanovitelj podjetniškega centra je Občina Krško. Us-

tanovitelj ima sedež na Cesti krških žrtev 14, Krško.

III. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS PODJETNIŠKEGA
CENTRA

4. člen
Ime javnega zavoda je: Podjetniški center Krško.
Sedež Podjetniškega centra je: Krško, Bohoričeva 9.

5. člen
Podjetniški center je pravna oseba s pravicami, obvez-

nostmi in odgovornostmi v pravnem prometu, kot ji določata
zakon in ta odlok.

IV. DEJAVNOST PODJETNIŠKEGA CENTRA

6. člen
Na lokalni ravni bo podjetniški center izvajal naslednje

naloge:
– organiziranje lokalne razvojne koalicije in koordinaci-

ja aktivnosti pri pospeševanju razvoja gospodarstva (s priori-
teto na malem gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu),

– svetovanje pri pridobivanju sofinanciranja za posa-
mezne projekte iz države in tujine,

– svetovanje in strokovna pomoč obstoječim in poten-
cialnim podjetnikom,

– razvijanje podjetniških pobud in ugodne klime za na-
stanek razvojnih projektov,

– ustanovitev in delovanje jamstveno rizičnega sklada,
– izvajanje promocijskih aktivnosti in opravljanje nalog

turistično informativnega centra,
– izvajanje programov, ki jih bosta na podjetniški cen-

ter prenesla republiški Pospeševalni center za malo gospo-
darstvo, Republiški zavod za zaposlovanje in drugi.

Dejavnost Podjetniškega centra po standardni klasifi-
kaciji dejavnosti je naslednja:

K/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje
poslovne dejavnosti

K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.11 Pravno svetovanje
K/74.12 Računovodsko, davčno svetovanje
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja
K/74.40 Ekonomska propaganda
K/74.810 Fotografska dejavnost
K/74.831 Prevajanje
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.833 Druga splošna tajniška opravila
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
K/74.843 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, d.n.
K/72.30 Obdelava podatkov
K/72.40 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/72.60 Druge računalniške dejavnosti
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.33 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v

najem
J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.
O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
DE/22.13 Izdajanje periodičnega glasila
DE/22.25 Druge s tiskarstvom povezane storitve
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih

prodajalnah, d.n.
I/63.30 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev po-

tovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.

V. ORGANI PODJETNIŠKEGA CENTRA

7. člen
Organi podjetniškega centra so:
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovni svet.

8. člen
Podjetniški center upravlja upravni odbor, ki šteje se-

dem članov s pristojnostmi, določenimi z zakonom o zavo-
dih in statutom podjetniškega centra.

Upravni odbor podjetniškega centra je sestavljen iz:
– štirih predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje ob-

činski svet,
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje GZS

- Območna zbornica Posavja,
– enega predstavnika uporabnikov, ki ga imenuje Ob-

močna obrtna zbornica Krško,
– enega predstavnika zainteresirane javnosti, ki ga ime-

nujejo člani lokalne razvojne koalicije iz krogov strokovne
javnosti in uspešnega malega gospodarstva.

Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta z mož-
nostjo ponovne izvolitve.

9. člen
Direktor predstavlja in zastopa podjetniški center, or-

ganizira ter vodi delo in poslovanje ter je odgovoren za
strokovnost in zakonitost zavoda.
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Direktorja podjetniškega centra imenuje in razrešuje
upravni odbor podjetniškega centra, s soglasjem ustanovi-
telja.

Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega
imenovanja. Direktor mora imeti visoko izobrazbo.

10. člen
Podjetniški center ima 7-članski strokovni svet, ki je

strokovni organ javnega zavoda. Imenuje ga upravni odbor
podjetniškega centra. Sestava, način oblikovanja in naloge
strokovnega sveta se določijo s statutom ali pravili podjetniš-
kega centra v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Strokovni svet obravnava strokovna vprašanja s po-
dročja strokovnega dela, odloča o strokovnih vprašanjih v
okviru pooblastil, določenih v statutu podjetniškega centra,
določa strokovne podlage za programe dela in razvoja pod-
jetniškega centra, daje upravnemu odboru in direktorju pred-
loge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti
ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma
s statutom ali pravili podjetniškega centra določene naloge.

11. člen
Podrobnejša določila o pristojnostih, postopku izvoli-

tve oziroma imenovanja, trajanju mandata in načinu dela
organov iz 6. člena tega odloka, določa statut ali pravila
podjetniškega centra.

VI. AKTI PODJETNIŠKEGA CENTRA

12. člen
Podjetniški center ima statut in pravila, ki jih sprejme

upravni odbor podjetniškega centra s soglasjem ustanovite-
lja in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti
upravnega odbora oziroma direktorja podjetniškega centra.

VII. SREDSTVA ZA DELO

13. člen
Za ustanovitev in začetek dela podjetniškega centra se

zagotovijo sredstva iz proračuna Občine Krško, namenjena
malemu gospodarstvu za ustanovitev lokalnega podjetniške-
ga centra in turistično informativnega centra.

14. člen
Podjetniški center pridobiva sredstva za delo:
– iz proračuna ustanovitelja na podlagi letnega progra-

ma dela,
– s prodajo storitev na trgu in
– iz drugih zakonsko dopustnih virov.

15. člen
Podjetniški center odgovarja za svoje obveznosti v prav-

nem prometu do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Podjetniški center samostojno upravlja s sredstvi, ki so

mu dana v upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti
nepremičnega premoženja ali le-tega obremeniti s stvarnimi
ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti podjetniškega cen-
tra subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu Občine
Krško namenjena za delovanje pospeševalnega centra.

16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki podjetniški center

usmerja v opravljanje in razvoj dejavnosti na svojem po-
dročju.

O načinu pokrivanja morebitne izgube podjetniškega
centra, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev podjetniškega
centra, odloča ustanovitelj na osnovi predloga upravnega
odbora.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI

17. člen
Ustanovitelj ima do podjetniškega centra naslednje pra-

vice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost planov in programov dela podjet-

niškega centra,
– spremlja in nadzira namembnost porabe sredstev us-

tanovitelja,
– daje soglasje k statusnim spremembam ali spremem-

bam dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in

drugimi predpisi.

18. člen
Pravice in obveznosti podjetniškega centra do ustano-

vitelja:
– najmanj enkrat letno poroča ustanovitelju o izvajanju

programa podjetniškega centra, vendar najkasneje do 31.
januarja v naslednjem letu,

– do konca oktobra posreduje ustanovitelju ovredno-
ten program dela za naslednje poslovno leto,

– pripravlja predloge razvojnih načrtov občine iz naslo-
va malega gospodarstva,

– zagotavlja ustanovitelju podatke, potrebne za sprem-
ljanje in financiranje dejavnosti ter statistične namene,

– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in
drugimi predpisi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Do imenovanja direktorja podjetniškega centra imenu-

je ustanovitelj v.d. direktorja.

20. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene,

se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Urad-
ni list RS, št. 12/91 in 8/96).

21. člen
Podjetniški center mora konstituirati upravni odbor in

ostale organe podjetniškega centra ter sprejeti statut najka-
sneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka.

Prvo sejo upravnega odbora skliče v.d. direktorja pod-
jetniškega centra v petnajstih dneh po prejemu sklepov pri-
stojnih organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 315-1/97-1/14
Krško, dne 11. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.
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352. Odlok o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja
vas

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odloč-
ba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US
RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) ter 16. in 79. člena
statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski
svet občine Krško na 29. seji dne 1. 12. 1997 sprejel

O D L O K
o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za naselje

Dolenja vas, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko
projekta UN 109/94.

2. člen
Ureditveni načrt vsebuje:
1. Odlok
2. Tekstualni del
– Uvodni del
– Ureditvena situacija
– Rešitve v zvezi s prenovo grajene strukture in predvi-

denih objektov
– Rešitve v zvezi s prenovo, dograditvijo ali novograd-

njo prometnega, energetskega in komunalnega omrežja
– Usmeritve za krajinsko oblikovanje
– Varovanje območij in objektov naravne in kulturne

dediščine
– Vodnogospodarske ureditve
– Omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščiite
– Načrt gradbenih parcel in elementi za zakoličbo
– Ocena stroškov za izvedbo UN
3. Pogoji pristojnih organov in organizacij
4. Soglasja pristojnih organov in organizacij
5. Grafični del:
U1 – Katastrski načrt M 1: 2880
U2 – Topografski načrt M 1: 1000
U3 – Ureditvena situacija M 1: 1000
U4 – Prometna situacija in načrt gradbenih

parcel M 1: 1000
U5 – Energetska in telekomunikacijska in

frastruktura M 1: 1000
U6 – Komunalna infrastruktura M 1: 1000
U7 – Ureditve za obrambo in zaščito M 1: 1000
U8 – Elementi za zakoličbo M 1: 1000

II. MEJA OBMOČJA UREDITVENEGA NAČRTA

3. člen
Meja območja ureditvenega načrta Dolenja vas poteka

po naslednjih obodnih parcelah:
K.O. Dolenja vas
1257/1d, 649, 647/1, 647/2, 647/3, 698, 697d,

696/2, 700/3d, 1263d, 775/1d, 1264d, 1275, 749,
1265d, 748/1d,1266d, 733/1d, 733/2, 732, 722/1,
729, 728, 17/3d, 17/5d, 16/1d, 14/1d, 13d, 12/2d,

11/1d, 10/1d, 9/1d, 6/1d, 6/3, 1/2, 1/1, 2/2, 2/1d,
3d, 4/1d, 1267d, 93/2, 118/4, 118/3, 118/1d, 96d,
97/1d, 97/2d, 98d, 99d, 113/2, 113/1,112, 1257/4d,
132/1, 132/2, 132/4 134d, 135d, 132/5;

K.O. Stari grad
1094/1d, 1093/3d, 1092/3d, 1091/3d, 311s,

312s, 1089/1, 1068, 1069/1, 1067, 1066, 1065/1,
1064/1, 1059, 1060, 1058, 1065/2, 1057;

d – del parcele, s – stavbna parcela

4. člen
Območje je razdeljeno na posamezna ožja ureditvena

območja, ki so razvidna iz grafičnih prilog:
– center naselja
– predel cerkve Sv. Device Marije vzhodno od potoka
– predel zahodno od potoka
– predel južno od regionalne ceste Krško-Brežice
– območje večnamenskega objekta in stanovanjske po-

zidave
– obrtno stanovanjsko območje južno od regionalne

ceste Krško-Brežice
– stanovanjsko območje severno od centra naselja in

regionalne ceste Krško-Brežice
– stanovanjsko območje vzhodno od centra naselja.

III. FUNKCIJE OBMOČJA UREJANJA S POGOJI ZA
IZRABO PROSTORA RAZPOREDITEV IN NAMEMBNOST

OBSTOJEČIH IN PREDVIDENIH OBJEKTOV TER
ODPRTIH PROSTOROV

5. člen
Prostor in objekti v centru naselja so predvideni za

naslednje dejavnosti: poslovni prostori, poslovno stanovanj-
ski prostori, stanovanjski prostori, trgovine, gostinstvo, ne-
hrupna drobna obrt, kulturne dejavnosti, verske dejavnosti
in ostale dejavnosti, ki ne posegajo negativno v obstoječe
kvalitete centra naselja.

Na območju kompleksa večnamenskega objekta je
možna izvedba programov vezanih na kulturne, športne,
vzgojno-varstvene in prireditvene dejavnosti, ureditev igrišč,
parkov in zelenih površin.

Ostalo območje naselja je prvenstveno namenjeno sta-
novanjski gradnji in razvoju vrtnarjenja. Ob glavnih cestah je
v obstoječih objektih dovoljena ureditev manjših poslovnih
oziroma obrtnih prostorov.

6. člen
Center naselja
Predel cerkve Sv. Device Marije vzhodno od potoka.
Uredi se trikotna ploščad (starovaško središče) v nepo-

sredni bližini cerkve Sv. Device Marije, peš površine se
tlakuje, uredijo se površine okoli varovanih dreves. Predel je
namenjen tudi za shode vernikov in verske obrede na odpr-
tem ter druge prireditve.

Objekt ob vznožju cerkve je namenjen poslovno-trgov-
ski dejavnosti. V objektu se zaradi lokacije v najožjem centru
predlaga ureditev oskrbnih dejavnosti. Na vzhodni strani
objekta se ob cesti uredi pet parkirnih prostorov. Na drugi
stani ceste pa se uredi nadaljnjih devet parkirnih prostorov,
v sklopu trikotne spominske ploščadi.

Gradnja objekta jugovzhodno od omenjenega objekta,
se glede višinskega in horizontalnega gabarita nadaljuje po
predpisih tega odloka. Zaključi se s simetrično dvokapnico,
katere sleme je pravokotno na novo zgrajeno dovozno cesto
širine 4 m. Obstoječ potok Čevčan, ki teče po dovozni poti
med hišami Dolenja vas št. 37 in št. 34, se na delu dovozne
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poti med omenjenima hišama, do odprtega jarka na prosto-
ru namenjenem za ureditev vaškega središča, spelje v be-
tonske cevi enakega profila, kot so na izpustnem odseku v
potok Pščenik ob regionalni cesti Krško-Brežice.

Gospodarsko poslopje – pod, severno od cerkve, se
ohranja kot element kulturne dediščine. Objekt ima možnost
spremembe namembnosti. Toda samo v kulturno-obrtno,
gospodarsko dejavnost. Pri adaptaciji objekta se njegovi
arhitekturni elementi in konstrukcijski sistem ohranja. Prav
tako se uporablja enak gradbeni material in enak fasadni
ornament, oziroma pri notranji obnovi adaptaciji objekta, je
obvezno za vsako spremembo v arhitekturni obdelavi (nje-
govi zunanji podobi) oziroma v konstrukcijskem sistemu pri-
dobiti stokovno soglasje s strani Ljubljanskega regionalnega
zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

V sklopu gradbene parcele poslopja se ob spremembi
namembnosti le-tega uredi dovoz in 14 parkirnih prostorov v
asfaltni izvedbi.

Ob Dolenjevaškem potoku se na tem predelu centra
naselja uredi tudi sprehajalna pot v makadamski izvedbi.

7. člen
Predel zahodno od potoka
Na tem predelu se uredi trg. Njegove notranje proste

površine se tlakuje. Obstoječ stanovanjski objekt na njem se
adaptira. V pritličnem delu se uredijo poslovno-obrtne dejav-
nosti, ki se v primeru razširitve dejavnosti lahko širijo tudi v
gornjo etažo. Na drugi strani trga se ob regionalni cesti
zgradita nova objekta enake namembnosti, ki sledita značil-
nostim starovaške arhitekture. Med objektoma na trgu je
dovoljena postavitev nadstrešnic. Ob regionalni cesti se
novi objekti trga držijo enotne gradbene linije, ki je od ceste
oddaljena 8 metrov.

Horizontalni in vertikalni gabariti morajo biti v skladu z
že obstoječimi objekti. Sleme streh bo obrnjeno paralelno
na regionalno cesto. Naklon streh je enak naklonu streh
okoliškim objektom (ca. 40°).

Na skrajni zahodni strani trga se uredi 8 parkirnih pro-
storov.

Na skrajni vzhodni strani trga, ki je omejen z Dolenje-
vaškim potokom, se zgradi most za pešce. Lahko je kamnit
ali lesen.

Ob robu pločnika regionalne ceste se s strani trga
vsadijo lipe v medsebojni razdalji desetih metrov.

Zahodno od trga je možna pozidava med obstoječimi
objekti in formiranje le-teh v pozidavo niza. Namembnost
objektov je poslovno stanovanjska.

Horizontalni in vertikalni gabarit novih objektov mora
biti v pravilnem odnosu z velikostjo in strukturo ostalih objek-
tov v naselju.

Na dveh južnih parcelah zahodno od trga, ki mejita na
regionalno cesto se dovoli nova oziroma nadomestna zazi-
dava stanovanjskih hiš v sodobnem stilu, in ob upoštevanju
obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov v naselju.
Dovoljena je postavitev nadstrešnic.

Ob pločniku tega predela centra naselja se na vsakih
deset metrov vsadi lipa, kot element urbanistične ureditve
regionalne ceste Krško-Brežice skozi Dolenjo vas.

8. člen
Predel južno od regionalne ceste Krško-Brežice
Na tem predelu nova pozidava ni možna.
Obstaja pa možnost nadomestnih gradenj, spremem-

be namembnosti stanovanjskih in gospodarskih objektov v
poslovno-obrtna, če so le-ta locirana ob regionalni cesti in
imajo z nje svoj direkten dovoz.

Zasnovani prizidki ne smejo presegati višinskega gaba-
rita obstoječe zazidave na tem območju. Streha prizidkov je
simetrična dvokapnica.

Obstoječi objekt VVZ ima možnost spremembe na-
membnosti.

Tudi v vseh ostalih objektih ob regionalni cesti ali če
imajo z nje direkten dovoz je dopustna ureditev poslovnih
prostorov za trgovsko, gostinsko in poslovno dejavnost,
drobno obrt, kulturne dejavnosti itd.

Ob vsaki v zgornjem odstavku omenjeni dejavnosti ob-
jekta, je potrebno zagotoviti na obstoječi parceli še zadost-
no število parkirnih prostorov.

Za gostinski objekt se uredijo potrebni parkirni prostori
na dvorišču (na mestu gospodarskega poslopja, ki je name-
njen rušitvi).

Horizontalni in vertikalni gabarit se ohranja. Izgradnja
kleti je dopustna pod pogojem, da je klet v celoti vkopana v
teren.

Lipi ob regionalni cesti (med Dolenjevaškim potokom
in gostilno) se varujeta kot element naravne dediščine. Ob-
stoječa kapelica zgrajena med lipama se varuje kot element
kulturne dediščine. Med regionalno cesto in kapelico je
potrebno izvesti dilatacijo globine vsaj 1,5m, zaradi neneh-
nih tresljajev, ki jih povzroča prometnica.

Obstoječa makadamska pot ob gostilni se asfaltira širi-
ne 5 m. Naveže se jo na novo stanovanjsko cesto, ki bo
zgrajena v asfaltni izvedbi med naseljem in kmetijskimi zem-
ljišči. Njena funkcija je omogočiti novim stanovanjskim ob-
jektom, ki nimajo direktnega dostopa do regionalne ceste,
do nje posreden, skupen dostop.

9. člen
Območje večnamenskega objekta in stanovanjske po-

zidave
Obstoječa pozidava se ohranja z možnostjo adaptacije

in prenove objektov ter ureditev podstrešij z nadzidavo nad
pritličnim delom.

Asfaltirajo se tri nove stanovanjske ulice. Ob njih je
možna zapolnitev območja z novimi enodružinskimi stano-
vanjskimi objekti.

Objekti se tlorisno prilagajajo obstoječi pozidavi z mož-
nostjo izvedbe razgibanega tlorisa.

Najmanjša površina gradbene parcele je minimalno
700m2;

Površina pozidave ne sme prekoračiti 1/5 površine
parcele.

Nova stanovanjska cesta se na severu navezuje na že
obstoječo cesto, na drugi strani pa na regionalno cesto. Na
njenem skrajnem severnem stičišču ob vznožju hriba se
uredi 60 parkirnih prostorov za javno uporabo.

Območje se sanira, da ne bo prihajalo do poplav in
dviga podtalnice na teren. Sanacija se izvede z drenažnimi
kanali.

Kote pritličja se postavi 0,20m nad teren. Višinski ga-
barit objektov je pritličje + nadstropje + podstrešje.

Kozolec toplar, na jugovzhodnem robu območja, pri
hiši Dolenja vas 19 je sestavni del kulturne dediščine in se
varuje.

Območje je pretežno namenjeno stanovanjski pozidavi.
Dovoljuje se sprememba namembnosti pritličij objek-

tov za poslovne namene.
Na severo-vzhodnem delu območja je prosta površina

velikosti 0,45 ha, namenjena kompleksu večnamenskega
objekta. V njem se predvidi prostore za vzgojne, kulturne,
športne šolske in poslovno-upravne dejavnosti.

Na severu se uredi območje namenjeno športu in re-
kreaciji, kjer se uredi igrišča, namesti tribune in zasadi viso-
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ko drevje za zaščito stanovanjskega predela pred hrupom z
igrišč.

Travniki zahodno od nove stanovanjske pozidave se
varujejo kot ločnica med pozidavo Dolenje vasi in Starega
gradu. Ob zadnji stanovanjski cesti proti travnikom se zasadi
češnjev drevored.

10. člen
Obrtno-stanovanjsko območje južno od regionalne ce-

ste Krško-Brežice
Na prostih površinah je možna zapolnitev zazidave z

novimi objekti s tem, da se le-ti locirajo v gradbeni liniji
obstoječe pozidave (ob regionalni cesti, ob ostalih na novo
zgrajenih dovoznih cestah v območju).

V predelu ob cesti je dovoljena preureditev kmetij ozi-
roma stanovanjskih objektov, adaptacija in dozidava ter preu-
reditev obstoječih objektov v poslovne ali obrtno gospodar-
ske prostore, ki služijo namestitvi lokalnih servisnih uslug,
ponudbi ali predelavi lastnega proizvoda. Zasnovani prizidki
ne presegajo višinskega gabarita, ki ga ima obstoječa zazi-
dava na tem območju. Streha prizidkov je simetrična dvo-
kapnica.

Objekti na celotnem delu območja obdržijo pretežno
kvadratne tlorise. Vertikalni gabariti objektov so pritlični z
izkoriščenim podstrešjem. Klet je v celoti vkopana v obsto-
ječ teren. Dvoetažni objekti razen nekaterih že obstoječih
izjem niso dovoljeni.

Okvirna površina gradbene parcele za določen objekt
je 750 m2, Površina pozidave ne sme presegati 1/5 parcel-
ne površine.

Dostopi do objektov lociranih ob regionalni cesti se
uredijo direktno s ceste.

Dostopi do ostalih objektov, lociranih proti notranjosti
območja in do meje ureditvenega območja, pa se uredijo
preko novih asfaltiranih stanovanjskih cest.

11. člen
Stanovanjsko območje severno od centra naselja in

regionalne ceste Krško-Brežice
Kmetijam (stanovanjskim objektom z gospodarskim po-

slopjem na dvoriščih omenjenih parcel) se dovoli nadomest-
na gradnja oziroma sprememba namembnosti gospodarskih
poslopij v individualne stanovanjske objekte.

Dovoli se dozidava in adaptacija obstoječega objekta s
hišno številko Dolenja vas 32.

Na prostih površinah je možna pozidava z novimi objekti.
Pri bodoči nadomestni oziroma novogradnji naj objekti

težijo podolžni obliki tlorisov. Vertikalni gabarit naj se ne
razlikuje od obstoječega. Slemena objektov naj bodo para-
lelna s plastnicami najbližje vzpetine.

To območje ostane pretežno stanovanjsko.
Dolenjevaški potok na območju ni reguliran. Potrebna

je sanacija vodotoka v smislu ureditve dna in brežin. Obvod-
na vegetacija naj se razredči in pusti prostor le drevju. Ob-
stoječe izpuste odpadnih voda v potok se sanira in dovoli le
izpuste čistih meteornih voda.

12. člen
Stanovanjsko območje vzhodno od centra naselja
Obstoječa izrazito stanovanjska pozidava se ohranja.

Izgradnja novega stanovanjskega objekta je predvidena v
skrajnem vzhodnem delu območja.

Dovoljena je adaptacija in prenova objektov, ureditev
podstrešij z nadzidavo nad pritličnim delom in obvezno po-
stavitvijo strehe (simetrična dvokapnica) nad prizidkom.

Tloris novega objekta je podolžen, daljša stranica je
paralelna z regionalno cesto, višinski gabarit je pritličje in
izkoriščeno podstrešje.

Dovozi do objektov so urejeni z regionalne ceste.

IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE
PROSTORA IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

OBJEKTOV IN NAPRAV

13. člen
V ureditvenem območju naselja so pod predpisanimi

pogoji dopustni naslednji posegi v prostor:
– gradnja stanovanjskih, poslovnih, gospodarskih ob-

jektov;
– gradnja pomožnih in začasnih objektov v skladu z

določili odloka o določitvi pomožnih objektov za potrebe
občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 9/87 in
Uradni list RS, št. 62/95);

– gradnja dozidav, nadzidav, dopolnilna in nadomest-
na gradnja;

– gradnja prometnih, komunalnih, energetskih in tele-
komunikacijskih objektov in naprav;

– rekonstrukcije, adaptacije, sanacije;
– urejanje zelenih, rekreacijskih površin in odprtih pro-

storov;
– rušitve;
– spremembe namembnosti objektov;
– tekoča vzdrževalna dela;
– posegi za izboljšanje bivalnega in delovnega okolja;
– posegi za obrambo in zaščito v primeru naravnih

nesreč ali vojne.

Splošni pogoji za prenovo grajene strukture

14. člen
Pri urbanističnem in arhitektonskem oblikovanju pose-

gov v prostor je potrebno upoštevati morfološke značilnosti,
razmerja, merila in kvalitete posameznih ureditvenih območij.

Posegi v prostor morajo obdržati vzpostavljeno oblikov-
no celoto v posameznem ureditvenem območju in se prila-
gajati okoliškim objektom in ureditvam.

Pri varovanih objektih kulturne dediščine (v centru na-
selja in območju večnamenskega objekta in stanovanjske
zazidave) je za predvidene posege v varovane objekte, po-
trebno pridobiti strokovno mnejne pristojne organizacije za
varstvo naravne in kulturne dediščine.

15. člen
Pri prenovi stavbnega fonda je potrebno upoštevati

značilnosti “lokalne” arhitekture predvsem glede:
– parcelacije in lege objekta na parceli;
– orientacije objekta;
– organizacije zunanje ureditve;
– sestave in razmerja osnovnih stavbnih mas;
– oblikovanja fasad (osnost, členitev, strukture, barve,

materiali);
– stavbnih zasnov (veže, hodniki, stopnišča, bivalni pro-

stori);
– oblikovanja in opremljenosti stavb (stavbno pohištvo,

tlaki, kamnoseška oprema ipd.);
– oblikovanje, naklon strešin in kritine.

Urbanistično arhitektonski pogoji

16. člen
Gabariti objektov
Objekti se tlorisno prilagajajo obstoječi pozidavi z mož-

nostjo izvedbe razgibanega tlorisa.
Smer poteka daljše stranice je paralelna na cesto.

Pravokotno usmerjena daljša stranica na cesto je v primerih,
kjer se objekti gradijo v brežini in daljša stranica sledi plast-
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nicam. Velikost objektov je 9 x 11m do 12 x 14m. V centru
naselja pri poslovnih objektih je lahko velikost objektov tudi
večja.

V centru naselja so predvideni pritlični objekti z izko-
riščenim podstrešjem, višinsko prilagojeni obstoječi pozidavi.

Tudi na ostalem območju imajo objekti pritličje in izko-
riščeno podstrešje. Možna je tudi izgradnja kleti (vkopane v
zemljo).

17. člen
Strehe
Strehe so v glavnem strme simetrične dvokapnice. V

centru naselja in pri objektih večjega gabarita so lahko stre-
he večkapne.

Na strehah je možna izvedba frčad za osvetlitev pod-
strešij.

Naklon strehe se pri adaptacijah in dozidavah prilagodi
obstoječemu, novi objekti pa morajo slediti obstoječe naklo-
ne in to v povprečju 40 stopinj.

Kritina je opečna ali temno barvana, vendar ne valoviti
salonit. V centru naselja je obvezna opečna kritina.

18. člen
Fasade
V območju centra naselja se mora oblikovanje fasad

prilagoditi značilnostim stare tipične lokalne arhitekture. Fa-
sade so razčlenjene z okenskimi, vhodnimi in vratnimi odpr-
tinami. Vhodne odprtine so ponavadi v osrednjem delu stav-
be. Nad vhodnimi vrati se lahko pojavi tudi centralna frčada.
Vrata so lesena, reliefno obdelana. Okna naj bodo razdelje-
na na manjše steklene površine.

Fasade se izvaja v zaglajenem zidarskem ometu. Bal-
koni na zatrepnih (čelnih) fasadah se ne dovolijo.

19. člen
Organiziranje novih programov po etažah
V centru naselja imajo objekti poslovno ali poslovno

stanovanjsko funkcijo. Pritličja so namenjena za poslovne
dejavnosti (trgovine, cvetličarne, gostilne, servise, manjše
obrtne delavnice ipd.), podstrešja pa so namenjena stano-
vanjem. Možna je poslovna namembnost celotnega objekta.
Na ostalih območjih ob glavnih cestah je v pritličjih stano-
vanjskih hiš možna ureditev manjših lokalov. Na ostalem
območju pa prevladujejo čisti stanovanjski objekti ali objekti
namenjeni kmetijstvu.

20. člen
Glavni dostopi, dovozi in vhodi
Glavni dovozi na dvorišče so z glavne ceste med dve-

ma objektoma. Glavni vhodi v objekte so na daljši stranici
objekta.

21. člen
Ureditev funkcionalnega zemljišča
Ob glavni prometnici se locira glavni objekt, na dvorišču

pa se organizirajo gospodarski objekti (garaža, drvarnica, kot-
larna, kurnik, senik, hlevi...) Ob objektu se uredi zelenjavni in
cvetlični vrt, ki se razteza do sosednjega objekta.

Usmeritve za krajinsko oblikovanje

22. člen
Površine na skrajni zahodni strani naselja ostanejo ne-

pozidane, tako da zelene travnate površine in češnjev drevo-
red ločijo naselje od sosednjega naselja.

Ob levem pasu regionalne ceste v smeri proti Brežicam
se ohranja, in pri novih pozidavah pogojuje, zasaditev drevja
krajinskega značaja (lipe).

Ob potoku, ki teče skozi naselje se varuje obvodna
vegetacija. Na mestih, kjer je uničena, je potrebna ponovna
zasaditev.

Značilen oblikovni element v naselju so tudi posamez-
na drevesa s svojo krajinsko estetsko vrednostjo, ki se varu-
jejo. Bolana ali poškodovana drevesa se skuša pozdraviti, v
primerih, ko to ni mogoče, se drevesa zamenja z novimi.

23. člen
Na območju ureditvenega načrta je prenova odprtega

prostora poenotena. Za ureditev trga, ulic, mostu, površin
za pešce in oblikovanje urbane opreme (svetilke, koši za
smeti, reklamne table, nadstrešnice, ograje, klopi, oblika in
barva tlakovcev...) se priporoča izdelava projekta oziroma
kataloga, ki bo enoten za celotno naselje.

Varstvo naravne in kulturne dediščine

24. člen
V naselju se ohranjajo naslednji elementi naravne in

kulturne dediščine:
– p c. Sv. Device Marije, zgrajene 1627 ter lipa ob njej,
– kapela in lipi ob glavni cesti pri mostu,
– gospodarsko poslopje – pod pri hiši Dolenja vas št.

53 severno od cerkve,
– vodnjak z letnico 1929 ter oreh severno od cerkve,
– kozolec Toplar pri hiši Dolenja vas 19,
– oreha na vrtu hiše Dolenja vas št. 37.

V. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE
OBMOČJA

Pogoji za prometno urejanje

Ureditve cest
Regionalna cesta Krško-Brežice

25. člen
Širina vozišča je 6 m. Ob vozišču je zgrajen obojestran-

ski pločnik širine 1,2 m.
Pred začetkom centra naselja (na njegovi zahodni stra-

ni) so urejena obojestranska avtobusna postajališča.
Z regionalne ceste so urejeni priključki na skupne do-

vozne ceste do objektov ali do kmetijskih zemljišč v notra-
njost naselja.

Hitrost vožnje skozi naselje se omeji (ležeči policaji).
Pločniki morajo biti s projektirani v skladu s pravilnikom

o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Uradni list
RS, št. 48/87).

Na pločniku ne sme biti ovir (svetilke javne razsvetljave,
košev za smeti, ali vertikalne prometne signalizacije) zaradi
zimske manipulacije pluženje ulic in pločnikov.

Stanovanjske ulice (komunalne ceste)

26. člen
Center naselja
Trg v centru se tlakuje in nameni peš prometu. Preko

trga je dovoljen promet dostavnih in interventnih vozil. Na
vzhodnem koncu trga se v sredini zgradi peš most (leseni ali
kamni) za povezavo jedra vaškega centra. Obstoječe ceste
se asfaltira na širino 5m, križišča se razširi in poskrbi za
njihovo preglednost. V predelu južno od regionalne ceste se
na trasi makadamske poti zgradi 80m asfaltirane ceste širi-
ne 5m z enostranskim 1,20m pločnikom.
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Območje večnamenskega objekta in stanovanjske pozi-
dave

Asfaltira se cestna povezava v stanovanjskem območju
dolžine 530m in širine 5m z enostranskim pločnikom širine
1,20m. Na skrajnem severnem koncu območja se uredi 60
parkirnih prostorov za javno uporabo.

Na skrajnem zahodnem delu območja se zgradi nova
550m cesta širine 5m z obračališčem. Izgradi se enostran-
ski pločnik širine 1,20m.

Obrtno-stanovanjsko območje južno od regionalne
ceste Krško-Brežice

Na območju je potrebna rekonstrukcija 130m ceste na
širino 5m in izgradnja 260m cest širine 5m, večinoma na
trasah že obstoječih makadamskih poti.

Ceste bodo zgrajene, oziroma rekonstruirane v asfaltni
izvedbi. Izgradi se enostranski 1,20m pločnik.

27. člen
Stanovanjsko območje severno od centra naselja in

regionalne ceste Krško -Brežice
Na tem območju je potrebno urediti dovoze do obstoje-

čih objektov v asfaltni izvedbi.

28. člen
Stanovanjsko območje vzhodno od centra naselja
Na tem območju se urejujejo obstoječe stanovanjske

ulice in individualni dovozi.

29. člen
Parkirišča
Na območju ureditvenega načrta se uredijo javni parkir-

ni prostori v centru naselja. Ob gospodarskem poslopju,
lociranem severno od cerkve, se ob spremembi namemb-
nosti uredi skupno 14 parkirnih prostorov. Ob cesti v centru
naselja se, pri rekonstrukciji ceste uredi, ca. 8 parkirnih
mest. Ob vznožju vzpetine (starovaškem središču) na kateri
stoji cerkev Sv. Device Marije se uredi nadaljnih 14 parkir-
nih mest.

V območju večnamenskega objekta in stanovanjske
pozidave se ob stičišču dveh stanovanjskih cest uredi 60
parkirnih prostorov za javno uporabo.

30. člen
Pešpoti
Pešpot poteka od regionalne ceste, v starovaško je-

dro, in v nadaljevanju za vzpetino s cerkvijo do varovanega
gospodarskega poslopja -pod.

Sprehajalna pot vodi tudi s tlakovanega trga v centru
preko mostu za pešce čez Dolenjevaški potok do cerkve in
bivše osnovne šole, sedaj poslovno-trgovskega objekta.

Pešpoti oziroma sprehajalne poti se tlakuje.

31. člen
Površine za kolesarski promet se bodo reševale v sklo-

pu celovite rešitve kolesarskega prometa v občini Krško.

Pogoji za komunalno urejanje

32. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za Dolenjo vas je predviden mešani sistem kanalizacije.
Meteorne vode s strešnih in drugih površin, ki so neo-

nesnažene, se delno vodijo direktno v vodotok.
V mešano kanalizacijo se stekajo ostale meteorne vo-

de s prometnih, parkirnih in drugih površin, s katerih dež

lahko spira onesnaženje. Vse zbrane fekalne in onesnažene
meteorne vode se vodijo do predvidene čistilne naprave.

V skladu s programom izgradnje čistilnih naprav za
čiščenje onesnaženih voda na območju Občine Krško, ki ga
je pripravil Oddelek za urejanje prostora, varstvo okolja in
premoženjsko pravne zadeve, bo čistilna naprava zgrajena
konec junija 1999. leta.

Do izgradnje čistilne naprave se fekalne vode vodijo v
nepretočne greznice, ki se po potrebi praznijo. Odpadne
vode, tako izpraznjenih greznic, se odvažajo na komunalno
čistilno napravo.

Trasa kolektorja “a” poteka ob cesti Krško–Brežice (po
levi strani) do Dolenjevaškega potoka. Pred potokom je
vozlišče s sekundarnima kolektorjema. Na tem mestu trasa
kolektorja skrene proti južni smeri ob Dolenjevaškem poto-
ku, prečka cesto Krško–Brežice in poteka ca. 100 m para-
lelno s potokom. Pri novopredvideni vaški cestni povezavi
prečka potok, kjer se priključi še en sekundarni kolektor
(“a5”). Trasa za naseljem poteka zahodno v smeri proti
Krškem oziroma proti predvideni čistilni napravi.

Kolektor “b” združuje desnobrežne sekundarne kolek-
torje in poteka ob vaških dovoznih cestah ter ca. 170 m
pred koncem naselja (iz krške smeri) prečka cesto Krško–
Brežice in poteka dalje v južni smeri proti kolektorju “a”, do
mesta združitve.

Načrtovano kanalizacijsko omrežje za naselje Dolenja
vas je možno izvesti tudi kot ločeni tip kanalizacij.

33. člen
Vodovodno omrežje
Predvidena je povezava lokalnega vodovodnega siste-

ma z vodovodnim sistemom Krško.
Primarni cevovod PE ∅90 mm se zaradi novogradenj

in zagotovitve zadostnega pretoka in pritiska mora rekon-
struirati. Opusti se obstoječi cevovod od vodnega vira do
zahodne meje, na območju ureditvenega načrta v dolžini
680 m. Nadomesti se ga s cevovodom DLTŽ ∅160 mm v
dolžini 680 m. Trasa novega cevovoda poteka deloma po
obstoječi, deloma pa ob predvidenih dostopnih cestah.

Rekonstruira se tudi cevovod PE ∅53 mm na vzhod-
nem delu območja, ki se nadomesti s cevovodom DLTŽ
∅110 mm, katerega trasa poteka ob levem robu regionalne
ceste R 362 proti Brežicam do vzhodne meje ureditvenega
načrta. Dolžina rekonstrukcije je 300 m.

Sekundarni cevovodi se zgradijo za preskrbo območij
s pitno vodo in za zagotavljanje protipožarne zaščite. Preme-
ri cevovodov so 110 mm. Zaključujejo jih v glavnem nad-
zemni hidranti, zato je potrebno na teh mestih predvideti tudi
priključke za predvidene novogradnje. Priključni cevovodi
se priključujejo na novo sekundarno vodovodno omrežje, in
sicer tako, da se zaključijo v vodomernem jašku na funkcio-
nalnem zemljišču predmetne novogradnje.

Osnova za pravilno funkcioniranje hidrantnega omrežja
na območju ureditvenega načrta Dolenja vas sta primarno
omrežje DLTŽ 160 mm in sekundarno omrežje DLTŽ
110mm.

Kot dopolnitev obstoječega omrežja hidrantov in zago-
tavljanje odjemnih mest za gašenje eventualnih požarov šir-
šega območja se postavi 14 nadzemnih hidrantov.

34. člen
Električno omrežje
Predvideni objekti (novogradnje ali nadomestne grad-

nje) se preskrbujejo z električno energijo iz nizkonapetost-
nega omrežja, ki se zgradi v zemeljski izvedbi – kablovodi
(glej energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo-grafič-
ni list U5).
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Za območje, severno od regionalne ceste R362, ki je
opredeljeno kot območje večnamenskega objekta in stano-
vanjske pozidave, se zgradita dva priključna kabla iz obsto-
ječe Transformatorske postaje (Tp avtobusna postaja).

V preostalem delu naselja se novogradnje ali nado-
mestni objekti priključujejo na obstoječe nizkonapetostno
omrežje, v glavnem iz elektro omaric od sosednjih objektov.

V centru naselja je predvidena rekonstrukcija nizkona-
petostnega prostozračnega elektro omrežja, ki se izvede s
kablovodi.

Ob križanju z drugimi komunalnimi vodi in prečkanjem
cest morajo biti elektro kabli položeni v zaščitni cevi.

35. člen
Telefon
Za predvidene nove objekte severno od regionalne

ceste R362 se zgradi PTT omrežje, ki se priključuje direktno
na že obstoječ kabelski kanalizacijski jašek ob desnem ploč-
niku regionalne ceste R362 proti Brežicam.

Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zem-
ljo minimalno 0,80m globoko. Pri prečkanju cest in drugih
voznih površin je minimalna globina vodenja kablovoda 1m
(do temena kablovoda).

Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnica-
mi, se izvedejo z dodatno zaščito.

Z izjemo malega predela vaškega središča, je na celot-
nem območju naselja telefonsko omrežje v kabelski izvedbi.
Od poslovno trgovskega objekta (stari gasilski dom) ob
vznožju vzpetine s cerkvijo, poteka zračni PTT vod do prvih
dveh hiš vzhodno od omenjenega objekta. Ob eventualni
rekonstrukciji omenjenega prostozračnega voda, se le-ta
izvede s kablovodom.

36. člen
KDS – Kabelsko distribucijski sistem
Zaradi novih objektov, predvidenih na območju večna-

menskega objekta in stanovanjske pozidave, je pred kozol-
cem Toplar pri hiši Dolenja vas 19 predvidena prestavitev
primarnega kabla CATV omrežja. Prestavitev kablovoda se
izvede ob regionalni cesti R362.

Od obstoječih CATV omaric potekajo sekundarni vodi
do obstoječih stanovanjskih hiš. Novi objekti se priključijo
na obstoječe CATV omrežje.

37. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se odvažajo na občinsko deponijo

komunalnih odpadkov v Spodnji Stari grad. Posode za zbira-
nje odpadkov so tipske. Tip in velikost posode določi uprav-
ljalec odvoza odpadkov.

Sekundarne surovine se zbirajo ločeno v tipiziranih
zabojnikih.

Dostopi do zabojnikov morajo biti vedno dostopni s
specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.

Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolž-
ni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi
odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92, 66/96).

VI. OSTALI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA

38. člen
Hrup
Raven hrupa mora v mestu ostati v mejah dovoljenega.
Območje ureditvenega načrta spada po uredbi o hrupu

v naravnem in življenjskem okolju v III. stponjo varstva pred
hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je
manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslov-
no-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju
oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrtnim ter po-
dobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), ob-

močje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče,
kjer se opravlja upravne, trgovske, storitvene ali gostinske
dejavnosti.

Najpomembnejši vir hrupa je regionalna cesta.
Zmanjševanju vpliva hrupa cestnega prometa je poleg

prometno varnostnih razlogov namenjena tudi omejitev hi-
trosti vožnje skozi naselje. V primeru ugotovitve preseganja
ravni hrupa v naselju se izvedejo dodatni pasivni protihrupni
ukrepi (predvsem dvojna zasteklitev oken, drevesni nasad
ob regionalni cesti ob levem voznem pasu v smeri Brežic).

39. člen
Vodnogospodarske ureditve
Izboljšanje okolja, oziroma varstvo voda bomo dosegli z:
– izgradnjo kanalizacije naselja,
– rednim vzdrževanjem kanalizacijskega sistema
– priključitvijo vseh “proizvajalcev odpadnih voda” na

kanalizacijski sistem
– sanacijo gnojnih jam in greznic
– in izgradnjo čistilne naprave.
Generalna rešitev zaščite voda na širšem območju je

izgradnja biološke čistilne naprave.

40. člen
Zrak
Na območju naselja in v bližnji okolici ni večjih virov

onesnaženja zraka. Pojavljajo se le individualna kurišča. V
naselju ni dovoljena izgradnja objektov in lociranje dejavno-
sti, ki lahko vplivajo na prekomerno onesnaženje zraka.

41. člen
Požarno varstvo
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno

omrežje.
Zaščita pred širjenjem požara med objekti, ki so v nizu

ali med katerimi ni možno zagotoviti varnostnega odmika, se
izvede s protipožarnimi zidovi brez odprtin ali protipožarnimi
vrati, ter z obdelavo prostora z negorljivimi materiali.

Preprečitev požara med samostoječimi objekti se za-
gotovi z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini
višjega objekta.

Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih
poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in
zelenicah. V ta namen je potrebno zgraditi ustrezne radije
krivin za nemoten promet intervencijskih vozil.

42. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v Ureditvenem načrtu morajo biti dimenzio-

nirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po
lestvici MCS.

43. člen
Označevanje ulic in stavb
Zaradi novo predvidene pozidave je možno novo ozna-

čevanje ulic in stavb za naselje Dolenja vas v skladu s
pravilnikom o določanju imen naselij in ulic ter označevanju
naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80).

VII. TOLERANCE

44. člen
Maksimalni oziroma minimalni horizontalni gabarit do-

ločen v tem ureditvenem načrtu (situacija U8 Elementi za
zakoličbo) lahko odstopa 15%. Večja odstopanja so dopust-
na v centru naselja za poslovne objekte.
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Odstopanje pri vertikalnih gabaritih je dovoljeno do
višine sosednjih objektov, če ti bistveno ne odstopajo od
osnovnega gabarita naselja.

Pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne tole-
rance v takšnih mejah, da ne povzročajo sprememb predla-
ganih lokacij objektov in drugih predpisanih ureditev.

VIII. ETAPE IZVAJANJA UREDITVENEGA NAČRTA

45. člen
V prvi fazi je potrebna izgradnja komunalne infrastruktu-

re, predvsem kanalizacije, rekonstrukcija in izgradnja novih
stanovanjskih cest. Komunalna ureditev posameznih obmo-
čij je možna fazno oziroma vzporedno z izgradnjo in ureditvi-
jo novih stanovanjskih območij.

IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU UREDITVENEGA NAČRTA

46. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju ureditvene-

ga načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoje-
čih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti
gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen
promet.

Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in

jo začasno deponirati,
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami;
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni

gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču,

– pred priključkom novonačrtovanih objektov na vodo-
vodno omrežje se Dolenjevaški vodovod mora povezati z
vodovodnim sistemom Krško.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Ureditveni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem

občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.

48. člen
Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta izvaja pri-

stojna inšpekcijska služba in komunalni nadzornik v občini.

49. člen
Za vse posege v prostor se mora pred izdajo dovoljenj

pridobiti mnenje pristojnega občinskega organa za urejanje
prostora Občine Krško, ali izdelati izris iz ureditvenega načr-
ta, oziroma strokovno lokacijsko preverbo. Osnova za pre-
verbo posega je investitorjev program s prikazom potrebnih
gabaritov.

50. člen
Z dnem veljavnosti odloka o ureditvenem načrtu za

naselje Dolenja vas preneha veljati:
– odlok o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Kr-

ško (Uradni list RS, št. 75/96), za območje, ki ga obravnava
predmetni ureditveni načrt.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-13/92-1/15
Krško, dne 1. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

353. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico
in Senovo

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba
US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odloč-
ba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US
RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 – odločba US RS in
Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) ter 16. in 79. člena
statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski
svet občine Krško na 29. seji dne 1. 12. 1997 sprejel

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

zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in
Senovo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odlo-

ka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in
Senovo, ki ga je izdelal Elite d.o.o. Krško pod številko ZN
60085/U, ki obravnava del območja med Stritarjevo ulico in
Potjo na Polšco v Krškem.

S tem odlokom se spremeni odlok o potrditvi zazidalnih
načrtov za Krško, Brestanico in Senovo (Uradni Vestnik
Celje, št. 26/66).

2. člen
Določbe odloka so dopolnjene z:
A Tekstualnim delom:
1. Obrazložitev
2. Pogoji in soglasja pristojnih organov in organizacij
3. Ocena stroškov za izvedbo
4. Odlok
B Grafičnim delom:
1. Izsek iz grafičnih prilog spremembe in

dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Krško za obdobje 1986–2000 in
družbenega plana Občine Krško za obdobje
1986–1990 1:5000

2. Katastrski načrt 1:1000
3. Geodetska podloga 1: 500
4. Izsek iz ZN Videm 1: 500
5. Lastništvo 1:1000
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6. Obstoječe stanje 1: 500
7. Motnje v okolju 1: 500
8. Arhitektonsko zazidalna situacija 1: 500
9. Prerez terena A-A, B-B, C-C 1: 500
10. Situacija infrastrukture 1: 500
11. Načrt gradbenih parcel 1: 500
12. Situacija zakoličbe 1: 500
13. Ukrepi za obrambo in zaščito 1: 500
14. Organizacija programa po etažah 1: 500
15. Ureditev funkcionalnega zemljišča 1: 250
16. Ureditev funkcionalnega zemljišča 1: 250
17. Ureditev funkcionalnega zemljišča 1: 250

II. MEJA OBMOČJA

3. člen
Meja območja poteka po naslednjih parcelah: 779/1,

778/2 in 773.

III. MERILA IN POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA
OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen
Znotraj zazidalnega načrta so dopustne gradnje in ure-

ditve:
– stanovanjskih, stanovanjsko-poslovnih in pomožnih

objektov;
– prometnih, komunalnih, energetskih objektov in na-

prav ter objektov in naprav zveze in telekomunikacij;
– zelenih površin.

5. člen
Na obravnavanem območju so dovoljene naslednje de-

javnosti:
– oskrbne, storitvene in manjše nemoteče hišne obrti.

6. člen
Pomožni objekti so sestavni del funkcionalnega zem-

ljišča in so dopustni v skladu z odlokom o določitvi pomož-
nih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni
list SRS, št. 9/87 in Uradni list RS, št. 62/95), razen
objektov za rejo malih živali in drobnice.

7. člen
Celotna parcela je funkcionalno zemljišče, z maksimal-

no 40% pozidavo.

8. člen
Na območju zazidalnega načrta je dopustna naslednja

izraba prostora:
– stanovanjski objekti,
– stanovanjsko-poslovni objekt,
– komunalni, energetski in telekomunikacijski koridorji

ter ostali infrastrukturni objekti in naprave,
– prometne površine,
– površina za skupni vodnjak,
– prostori za posode za smeti,
– zelenice,
– vrtovi, sadovnjaki, cvetličnjaki ipd.,
– ute bazeni, terase,
– pomožni objekti,
– adaptacije, rekonstrukcije, sanacije dozidave in vzdr-

ževalna dela.

9. člen
Predvideni stanovanjski objekti so na parcelnih števil-

kah: 597/1, 598/1 in 598/2.
Obstoječi stanovanjski objekti so na parcelnih števil-

kah: 599/1, 597/2, 599/2, 601/2 in 601/1.
Objekti so osnovnega pravokotnega tlorisa, velikosti

do 120 m2, katerega je možno dopolnjevati z različnimi
volumni maksimalne velikosti do 18 m2. Objekti so vzpored-
ni s stanovanjsko cesto in plastnicami terena v osnovi z
dvokapno streho, sleme je tudi vzporedno s cesto.

Zasnova:
– klet – kotlarna, garaža, shramba, pralnica, prostor za

nemotečo obrt...;
– pritličje – stanovanjski prostor (kuhinja, jedilnica,

dnevna soba, kabinet, sanitarije, garaža, kotlarna, shram-
ba...);

– podstrešje – stanovanjski prostori (spalnica, otroške
sobe, soba za goste, biblioteka, sanitarije, garaža...).

Konstrukcija: klasična, zidana, betonska ali montažna.
Gabariti:
– osnovni tloris – 15 x 9 m;
– dodatni volumni – 3 x 6 m;
– kota slemena – max 10,5 m nad koto terena.
Kota pritličja: za vse objekte se določi na osnovi kote

cestišča, od katere je višja ali nižja do 30 cm, natančno se
določi v postopku izdelave tehnične dokumentacije.

Streha: osnovna streha je dvokapna, naklona 35–40
stopinj, možno jo je razgibati z dodatki čopov, frčad, žlot in
drugih oblik.

Kritina: možna je uporaba različnih vrst kritine pa tudi
različnih barv, razen plastične, pločevinaste in salonitne.

Fasada: omet svetlejših barv, dopustna je kombinacija
s še dva različna materiala.

Oblikovanje odprtin: svobodno.
Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Gradbena linija:
– vzporedna s stanovanjsko cesto, oddaljena 7 m od

cestišča stanovanjske ceste,
– pomožni objekti – min. 2 m od rekonstruiranega cest-

nega telesa.
Naklon strehe in kritina pomožnih objektov mora biti

enaka naklonu strehe in kritini glavnega objekta. Ostali obli-
kovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavnega
objekta.

10. člen
Rušitve: na območju ZN je potrebno obvezno porušiti:
– klet stare stanovanjske hiše na parcelni št. 599/1,

k.o. Stara vas
– delna ali celotna rušitev pomožnih objektov na par-

celni št. 599/1 in 601/1 k.o. Stara vas zaradi rekonstrukci-
je ceste

– rušitev ostalih pomožnih objektov in provizorijev, ki
so v slabem gradbenotehničnem stanju.

11. člen
Parkirišča so asfaltirana na vsaki parceli posebej.

12. člen
Zelenice:
– ohranjajo se visoka drevesa, nova se zasadijo ob

stanovanjski cesti;
– ostali del parcele je zatravljen, namenjen za cvetlič-

njak, vrt ali sadovnjak.
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13. člen
Ograje:
– dopustna je postavitev ograj v obliki žive meje, živa

meja v kombinaciji z ostalimi vrstami materiala in betonska
ograja v kombinaciji z lesom;

– višina ograje je do 120 cm, živa meja je lahko še
višja;

– na parceli št. 598/2 je potrebna izgradnja podporne-
ga zidu.

IV. POGOJI ZA PROMETNO, KOMUNALNO IN
ENERGETSKO UREJANJE PROSTORA

14. člen
Promet
Trasa Stritarjeve ulice se razširi na min 5 m v dolžini

200 m, z izgradnjo enostranskega asfaltiranega peš pločni-
ka širine 1 m. Delno je na vzhodni strani ceste potrebno
zgraditi podporni zid v dolžini 100 m.

Trasa Poti na Polšco se razširi na min 4 m v dolžini 180
m, z izgradnjo enostranskega asfaltiranega peš pločnika
širine 1 m.

Ob Šolski ulici se izvede enostranski peš pločnik min
širine 1 m.

Zgradi se nova asfaltirana dostopna pot na parceli št.
597/1 v dolžini 35 m, širine 4 m.

Na severu območja se uredi križišče Stritarjeve ulice in
Poti na Polšco.

S stanovanjskih cest se izvedejo dostopi za avtomobile
na vsaki parceli posebej.

Vsa cestna oprema se locira izven telesa pločnika, v
zelenici zaradi zimskega pluženja.

15. člen
Vodovod
Rekonstruira se obstoječi vodovod po Poti na Polšco v

dolžini 400 m iz DLTŽ cevi profila 100 mm. Izvede se odcep
za zazidalni načrt v dolžini 40 m iz PE cevi profila 25 mm.

16. člen
Hidrantno omrežje
Ob rekonstruirani trasi vodovoda na Poti na Polšco se

postavijo trije nadzemni hidranti.

17. člen
Odpadki
Odpadki se zbirajo v tipskih posodah, ki jih predpiše

upravljavec odvoza odpadkov in se postavijo na dostopno
mesto ob stanovanjski cesti. Odvažajo se s smetarskimi
vozili na skupno deponijo v Spodnjem starem gradu.

18. člen
Kanalizacija
Rekonstruira se obstoječi kolektor mešane kanalizaci-

je po Stritarjevi ulici v dolžini 120 m. Rekonstrukcija se
izvede iz PVC cevi profila 300 in 350 mm.

Rekonstruira se obstoječi kolektor mešane kanalizaci-
je, ki poteka po Šolski ulici v območju zazidalnega načrta v
dolžini 90 m. Rekonstrukcija se izvede iz PVC cevi profila
400 mm.

Rekonstruira se obstoječi kolektor mešane kanalizaci-
je, ki poteka po Šolski ulici zunaj meje zazidalnega načrta v
dolžini 250 m. Rekonstrukcija se izvede iz AC cevi profila
600 mm.

Vsi objekti v območju zazidalnega načrta se priključuje-
jo na kolektor mešane kanalizacije preko triprekatnih, pre-
točnih vodotesnih greznic.

Predvideni objekt na parcelni št. 597/1 se priključi na
rekonstruirani kolektor na Stritarjevi ulici.

Predvidena objekta na parcelnih št. 598/1 in 598/2
se priključita na obstoječo kanalizacijo, ki poteka čez ob-
močje ureditve, ta pa na rekonstruirani kolektor mešane
kanalizacije, ki poteka po Šolski ulici znotraj zazidalnega
načrta.

Izvede se meteorna kanalizacija za odvodnjavanje me-
teornih voda s prometnih površin Stritarjeve ulice, Poti na
Polšco in Šolske ulice znotraj območja zazidalnega načrta in
se spelje v kolektor mešane kanalizacije.

Meteorna kanalizacija za odvodnjavanje meteornih vo-
da s streh objektov se spelje na vsaki posamezni parceli v
ponikovalnice.

19. člen
Zaledne vode
Za odvajanje zalednih voda se izvede kanalizacija ob

Poti na Polšco na vzhodni strani cestišča v dolžini 80 m iz
betonskih cevi profila 300 mm in se spelje v kolektor meša-
ne kanalizacije.

20. člen
Elektroenergetsko omrežje
Predvideni objekti se priključijo na novi odcep iz TP

Podsremič po principu šivanja kablov. Kabel 4x35 mm2 se
položi direktno v zemljo na globini 80 cm. Pri prečkanju
ceste se položi v izolacijsko cev PVC profila 110 mm.

Po Stritarjevi ulici, Poti na Polšco in Šolski ulici znotraj
meje zazidalnega načrta se izvede NN razvod javne razsvet-
ljave v dolžini 530 m. Kabel PP41 4x16A se skupaj z valjan-
cem FeZn 25x4 mm položi direktno v zemljo. Na mestu
priključka se montira zunanji razdelilnik javne razsvetljave.

21. člen
Ogrevanje
Ogrevanje je z individualnimi kurišči.
Po zgraditvi plinovodnega omrežja je potrebno, da se

objekti priključijo na njega.

22. člen
TK omrežje
Obstoječi prostozračni telefonski vod se znotraj meje

zazidalnega načrta ukine.
Nova trasa telefonskega kabla je speljana kot dvocev-

na kanalizacija 2 x PVC profila 110 mm po Šolski ulici in Poti
na Polšco v dolžini 530 m (znotraj meja zazidalnega načrta
poteka v dolžini 230 m). Na to traso se izvede priključitev
vseh objektov znotraj meje zazidalnega načrta z enocevno
kanalizacijo 1 x PVC profila 110 mm.

23. člen
KDS
Obstoječi objekti so priključeni na že zgrajen sistem

KDS.
Predvideni objekti KDS sistem rešujejo individualno.
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V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

24. člen
Požarno varstvo
Izvede se:
– minimalni razmak med dvema objektoma 8 m;
– ustrezni radij prometnic, minimalno 4 m;
– strelovodna zaščita;
– utrjene površine za dostop vozil požarne zaščite;
– izvedba dvoplaščnih cistern za tekoče gorivo ali eno-

plaščnih, vgrajenih v poseben prostor v objektu.

25. člen
Potres
Potrebno je dimenzionirati konstrukcije objektov na iten-

ziteto potresa 8. stopnje intenzivnosti potresov po lestvici
MCS.

26. člen
Zaščita okolja in hrup
Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materia-

la, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.
Prepovedano je opravljati dejavnosti, ki bi s svojimi

tehnološkimi vodami onesnaževale okolje.
Prostor za cisterno na tekoče gorivo mora biti izveden

kot nepropustna skleda.
Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovolje-

nih ravneh hrupa za stanovanjsko območje.
Meteorne vode s prometnih površin je dovoljeno

spuščati v kolektor le preko lovilca olj in maščob.

27. člen
Način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo
Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plod-

no zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za
ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora.

28. člen
Arhitektonske ovire
Na vseh javnih komunikacijah je potrebno izvesti rampe

za invalide naklona 1:16.
Potrebno je izvesti “vhode” na pločnik za pešce z utop-

ljenimi robniki v omenjenem naklonu.

VI. ETAPE IZVAJANJA ZAZIDALNEGA NAČRTA

29. člen
I. etapa:
– izvede se objekt na parcelni št. 598/1;
– objekt se priključi na obstoječi vodovod, kanalizaci-

jo, NN omrežje pri objektu na parcelni št. 648, individualni
KDS sistem in brezžični telefon;

– zaradi izvedenega posega na zemljišču, parcelna št.
598/2, k.o. Stara vas, mora povzročitelj le-tega zgraditi
podporni zid v skladu z dovoljenji;

– izvedejo se adaptacije in dozidave obstoječih objek-
tov in se priključijo na obstoječo infrastrukturo;

– ad. dovozi do objektov so po obstoječih javnih povr-
šinah.

II. etapa:
– rekonstrukcija obstoječe infrastrukture;
– infrastrukturno opremiti vse parcele;

– ukiniti obstoječi prostozračni telefonski vod.
III. etapa:
– zgraditi nove objekte;
– izvesti javno razsvetljavo.

VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA

30. člen
Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zago-

toviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje
racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in
upoštevati pogoje tega odloka.

Pred začetkom izvajanja II. etape zazidalnega načrta
sta investitorja dolžna izvesti rekonstrukcijo primarnega vo-
dovoda, kolektorja mešane kanalizacije in zgraditi novo vejo
PTT omrežja do meje zazidalnega načrta.

Pred začetkom dela na KATV in PTT omrežju sta inve-
stitorja dolžna obvestiti krajevno skupnost, Skupščino KDS
in Telekom Slovenije, PE Novo mesto.

31. člen
Izvajalec je dolžan, da v času gradnje zagotovi varen

prometni režim.

VIII. TOLERANCE

32. člen
Tolerance za horizontalne gabarite znašajo 2 m.
Tolerance za vertikalne gabarite znašajo 1 m.
Tolerance za ostale ureditve v prostoru so 20%.
Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja od

organizacije programa po etažah in določitve vhodov v ob-
jekt.

IX. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo

pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v Obči-
ni Krško.

34. člen
S tem odlokom se razveljavi odlok o potrditvi zazidalnih

načrtov za Krško, Brestanica in Senovo (Uradni Vestnik
Celje, št. 26/66) za območje, ki ga obravnava predmetni
zazidalni načrt.

35. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem ob-

činskem organu za urejanje prostora v Občini Krško in pri
Elite d.o.o. Krško.

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

listu Republike Slovenije.

Št. 352-3/97-1/15
Krško, dne 1. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.
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354. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Krško

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97), 48.
člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 16.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 28. seji dne 24. 11. 1997
sprejel

S K L E P
o brezplačnem prenosu lastninske pravice

na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Krško

I
Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Krško se brezplač-

no prenese lastninska pravica na zemljišču:
– parc.št. 413 – stolp v izmeri 20 m2,
– gospodarsko poslopje v izmeri 106 m2,
– dvorišče v izmeri 216 m2,
– pašnik v izmeri 98 m2,
ki je vpisano v zemljiškoknjižnem vložku št. 884, k.o.

Krško, ki je splošno ljudsko premoženje z zaznamovanim
upravnim organom Občino Videm-Krško,

in na zemljišču:
– parc. št. 2813/7 – pašnik v izmeri 187 m2,
– parc. št. 2813/8 – njiva v izmeri 199 m2,
ki sta vpisani v zemljiškoknjižnem vložku št. 1995, k.o.

Krško, ki je družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe
Občino Krško.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.

Št. 466-16/95-1/18
Krško, dne 24. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

355. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice
na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Raka

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97), 48.
člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93) in 16.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 28. seji dne 24. 11. 1997
sprejel

S K L E P
o brezplačnem prenosu lastninske pravice

na nepremičninah družbene lastnine – Gasilski
dom Raka

I
Prostovoljnemu Gasilskemu društvu Raka se brezplač-

no prenese lastninska pravica na nepremičninah:
– parc. št. 980/4 – travnik v izmeri 688 m2,
ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1679, k.o.

Raka, ki je družbene lastnine z imetnikom pravice uporabe
Občino Krško.

– parc. št. 458 – gasilski dom in dvorišče v izmeri
135 m2,

ki je vpisana v zemljiškoknjižnem vložku št. 1867, k.o.
Raka, ki je splošnega ljudskega premoženja z upravnim
organom Občino Videm – Krško.

II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.

Št. 466-22/97-1/15
Krško, dne 24. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

356. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na parc. št.
530/133, k.o. Leskovec

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) in 16.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 1. 12. 1997
sprejel

S K L E P
o ustanovitvi javnega dobra na parc.

št. 530/133, k.o. Leskovec

I
Javno dobro se ustanovi na parc. št. 530/133 – pa-

šnik v izmeri 241 m2, k.o. Leskovec, ki je last Nika in Ane
Somrak, Ulica Anke Salmič 55, Leskovec.

II
Parc. št. 530/133 – pašnik v izmeri 241 m2 se bo

vpisala v seznam javnega dobra k.o. Leskovec.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.
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Št. 466-177/97-1/15
Krško, dne 1. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

357. Sklep o ustanovitvi javnega dobra na parc. št.
126/4 – k.o. Stolovnik

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) in 16.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 1. 12. 1997
sprejel

S K L E P
o ustanovitvi javnega dobra na parc. št. 126/4 –

k.o. Stolovnik

I
Javno dobro se ustanovi na parc. št. 126/4 – pot v

izmeri 315 m2, vpisani v vložku št. 49, k.o. Stolovnik, ki je
last Franca in Marije Zakšek, stanujoča Stolovnik 15, Bre-
stanica.

II
Parc. št. 126/4 se bo vpisala v seznam javnega dobra

k. o. Stolovnik.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.

Št. 466-191/97-1/15
Krško, dne 1. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

358. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 626/3 – k.o. Stolovnik

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) in 16.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 29. seji dne 1. 12. 1997
sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št.

626/3 – k.o. Stolovnik

I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 626/3 –

pot, v izmeri 343 m2, vpisani v seznamu št. IX., k. o. Stolov-
nik, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

II
Lastninska pravica na parc. št. 626/3 k. o. Stolovnik

se vpiše v korist Občine Krško.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.

Št. 466-191/97-1/15
Krško, dne 1. decembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.

359. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na
parc. št. 762/5 – k.o. Stara vas

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94
– odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95,
20/95 – odločba US RS, 63/95 – odločba US RS, 9/96 –
odločba US RS, 39/96 – odločba US RS in 44/96 –
odločba US RS in Uradni list RS, št. 26/97 in 70/97) in 16.
člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je
Občinski svet občine Krško na 28. seji dne 24. 11. 1997
sprejel

S K L E P
o prenehanju obstoja javnega dobra na parc. št.

762/5 – k.o. Stara vas

I
Javno dobro preneha obstajati na parc. št. 762/5 –

cesta v izmeri 40 m2, vpisano v seznamu št. XXVI., k. o.
Stara vas, ker v naravi ne predstavlja javnega dobra.

II
Lastninska pravica na parc. št. 762/5, k. o. Stara vas

se vpiše v korist Občine Krško.

III
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okraj-
nem sodišču v Krškem.

Št. 46601-29/97-1/18
Krško, dne 21. novembra 1997.

Predsednik
Občinskega sveta

občine Krško
Franci Bogovič l. r.
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