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PREDSEDNIK REPUBLIKE

3881. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za zasluge pri ohranjanju in razvijanju slovenske kultu-
re ter za krepitev samozavesti in sodelovanja med rojaki na
Koroškem podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Zvezni gim-
naziji in Zvezni realni gimnaziji za Slovence v Celovcu.

Št. 996-01-28/99
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3882. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, četrte alinee 3. člena in tretje
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dejanja v dobro Sloveniji na mednarodnem področ-
ju podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Francu Zlat-
ku Dreu, častnemu konzulu Republike Slovenije v Luksem-
burgu.

Št. 996-01-29/99
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3883. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju Častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za dela v dobro Občini Nova Gorica in njenemu obmej-
nemu sodelovanju podeljujem

Častni znak svobode Republike Slovenije Marinu Bast-
jančiču.

Št. 996-01-30/99
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3884. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak
svobode Republike Slovenije

Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije, pete alinee 3. člena in druge
alinee 4. člena ter prvega odstavka 7. člena zakona o odli-
kovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 24/92) izdajam
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U K A Z
o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode

Republike Slovenije

Za izjemne zasluge pri razvoju slovenske medicine po-
deljujem

Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije aka-
demiku prof. dr. Janezu Fettichu, dr. med., zaslužnemu
prof. Univerze v Ljubljani, akademiku prof. dr. Vinku Kambi-
ču, dr. med., zaslužnemu prof. Univerze v Ljubljani.

Št. 996-01-31/99
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3885. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izda-
jam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Državi Izrael

Odpoklicujem Darjo Bavdaž Kuret, izredno in poobla-
ščeno veleposlanico Republike Slovenije v Državi Izrael.

Št. 001-19-8/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3886. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Makedoniji

Odpoklicujem Jožefo Puhar, izredno in pooblaščeno
veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Makedoniji.

Št. 001-19-9/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3887. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Albaniji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Republiki
Albaniji

Odpoklicujem Jožefo Puhar, izredno in pooblaščeno
veleposlanico Republike Slovenije v Republiki Albaniji s se-
dežem v Skopju.

Št. 001-19-10/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3888. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Poljski

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Republiki
Poljski

Odpoklicujem mag. Bojana Grobovška, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Repub-
liki Poljski.

Št. 001-19-11/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3889. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o odpoklicu izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Romuniji

Odpoklicujem mag. Bojana Grobovška, izrednega in
pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Romu-
niji s sedežem v Varšavi.
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Št. 001-19-12/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

3890. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael

Na podlagi četrte alinee prvega odstavka 107. člena
ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 21. člena
zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam

U K A Z
o imenovanju izrednega in pooblaščenega

veleposlanika Republike Slovenije v Državi Izrael

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Državi Izrael imenujem Petra Toša.

Št. 001-09-13/99
Ljubljana, dne 29. septembra 1999.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA
3891. Odlok o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna

25 za kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike
Slovenije na 123. seji dne 9. 9. 1999 izdala

O D L O K
o razglasitvi Domačije Zgornja Radovna 25

za kulturni spomenik državnega pomena

1
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi

enoto dediščine:
– Zgornja Radovna – Domačija Zgornja Radovna 25

(EŠD 879).
Enota ima zaradi zgodovinskih, etnoloških, kulturnih,

krajinskih, in drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za
Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spome-
nik državnega pomena z lastnostmi etnološkega spomenika.

2
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik dr-

žavnega pomena:
Kmečko domačijo na izbrani lokaciji Zgornja Radovna

25 sestavljajo pritlična hiša z vodnjakom za kapnico, gospo-
darsko poslopje – hlev s senikom, ter lesen svinjak. Stare
stavbe so opremljene s predmeti vsakdanje rabe pri kmeto-
vanju in v gospodinjstvu, ki so se v stavbi nabirali in dopol-
njevali vse od leta 1775 dalje, ko je bila hiša zgrajena.
Zaradi izjemne ohranjenosti stavb in celovitosti lastne (sedaj
muzejske) opreme, domačija ohranja in najbolj zaokroženo

predstavlja bivalno in gospodarsko kulturo kmeta v zadnjih
dveh stoletjih na Gorenjskem.

3
Meje varovanega in vplivnega območja spomenika so

vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrta, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Mini-
strstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega površine v razdalji
100 metrov na severni in vzhodni strani domačije in nepo-
sredno okolico posameznih stavb in poti do njih.

4
Za spomenik velja varstveni režim, ki predpisuje:
– varovanje kulturnih, etnoloških, stavbnih, krajinskih

in zgodovinskih vrednot v izvirnosti in neokrnjenosti,
– varovanje tlorisnih značilnosti, gabaritov, namemb-

nost notranjih in zunanjih prostorov,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v domačiji, v

stanovanjski in gospodarski stavbi ter v dvoriščnem prostoru
zaradi ohranjanja in vzdrževanja varovanih spomeniških last-
nosti in muzejske namembnosti celote,

– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-
ščitenih elementov z dostopnostjo domačije javnosti v meri,
ki ne ogroža varovanja spomenika in v 2. točki odloka našte-
tih posameznih varovanih elementov enote.

Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, etnoloških, stavbnih, krajin-

skih in zgodovinskih vrednot,
– pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v

tisku in drugih medijih,
– informacijskem, pedagoškemu in predstavitvenemu

delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

5
Za vsako morebitno spremembo funkcije kulturnega

spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik,
njegove dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kul-
turnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno
soglasje zavoda.

6
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega

odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu na pod-
lagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, nači-
ne vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe
spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti, posa-
mezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj
učinkovito varstvo spomenika.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/99-1
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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3892. Odlok o razglasitvi Partizanske bolnišnice
Zgornji Hrastnik za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike
Slovenije na 123. seji dne 9. 9. 1999 izdala

O D L O K
o razglasitvi Partizanske bolnišnice

Zgornji Hrastnik za kulturni spomenik
državnega pomena

1
Za kulturni spomenik državnega pomena razglašamo

enoto dediščine:
– Kočevski Rog – Partizanska bolnišnica Zgornji Hrast-

nik (EŠD 273).
Enota ima zaradi zgodovinskih, kulturnih, krajinskih, in

drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slo-
venijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega
pomena z lastnostmi zgodovinskega spomenika.

2
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik dr-

žavnega pomena:
Partizanska bolnišnica Zgornji Hrastnik je ena redkih

ohranjenih partizanskih bolnišnic v Sloveniji. Zaradi redko-
sti, kakovostne ohranjenosti in zgodovinske ter humanitarne
pričevalnosti sodi med najkvalitetnejše spomenike iz obdob-
ja druge svetovne vojne na Slovenskem.

3
Meje varovanega in vplivnega območja spomenika so

vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrta, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Mini-
strstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega gozdna oddelka
50 in 51 v gozdno gospodarski enoti Črmošnjice ter ob-
močje v širši okolici, na katerem bi bili postavljeni objekti, ki
bi s svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vpli-
vali na zaščitene elemente spomenika.

4
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, krajinskih, tehniških in zgodovin-

skih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– prepoved sprememb vseh likovnih in tehničnih prvin

objektov, ki so ovrednoteni kot del spomenika: predvsem
vse tlorisne značilnosti barak in pomožnih objektov, vsi ga-
bariti objektov, namembnost notranjih in zunanjih prostorov,

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v območje ter
prostor ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških last-
nosti in muzejske namembnosti celote,

– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-
ščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogro-
ža varovanje spomenika in v 2. točki odloka naštetih posa-
meznih varovanih elementov enote,

– znotraj območja je prepovedano postavljanje novih
objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzem-
no in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v
primerih, ki jih s kulturnovarstvenim soglasjem odobri pri-
stojni zavod,

– prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj za-
ščitenega območja, razen za potrebe vzdrževanja, razisko-
vanja in oskrbe.

Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, krajinskih, tehniških in zgo-

dovinskih vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ, v

tisku in drugih medijih,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

5
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika

ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovars-
tveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje
zavoda.

6
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega

odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih
delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raz-iskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizič-
no zavarovanje, pravni promet, načine upravljanja in rabe
spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne
okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi
ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/99-1
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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3893. Odlok o razglasitvi Območja Auerspergove
železarne za kulturni spomenik državnega
pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike
Slovenije na 123. seji dne 9. 9. 1999 izdala

O D L O K
o razglasitvi Območja Auerspergove železarne

za kulturni spomenik državnega pomena

1
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi

enoto dediščine:
– Dvor pri Žužemberku – Območje Auerspergove žele-

zarne (EŠD 8120).
Enota ima zaradi kulturnih, tehniških, zgodovinskih in

drugih izjemnih lastnosti poseben pomen za Republiko Slo-
venijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega
pomena z lastnostmi tehniškega in zgodovinskega spo-
menika.

2
Ostanki železarne v Dvoru so nezamenljiv spomenik

začetka industrializacije in ostanek največjega železarskega
obrata v Sloveniji pred prihodom železnice. Železarna Dvor
ima ohranjeno največjo peč za taljenje rude svoje vrste v
Evropi (1769-1891). Celota je izjemnega pomena za Do-
lenjsko in Slovenijo.

3
Meje varovanega in vplivnega območja spomenika so

vrisane na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Izvirnika načrta, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Mini-
strstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno
dediščino in Javni zavod Republike Slovenije za varstvo
kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu: zavod).

Vplivno območje spomenika obsega del levega brega
reke Krke, 100 m okoli prezentiranih ruševin in območja v
širši okolici, na katerih bi bili lahko postavljeni objekti, ki bi s
svojo velikostjo, obliko ali funkcijo lahko negativno vplivali
na zaščitene elemente spomenika.

4
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, tehniških in zgodovinskih vred-

not v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v ostanke

železarne in njene objekte ter zunanji prostor ohranjanju in
vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,

– omogočanje predstavitve celote in posameznih za-
ščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne

ogroža varovanja spomenika in v 2. točki odloka naštetih
posameznih elementov te enote,

– znotraj območja je prepovedano postavljanje objek-
tov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in
podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v primerih,
ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri
pristojni zavod,

– prepovedana je vožnja z motornimi vozili znotraj za-
ščitenega območja, razen za potrebe vzdrževanja, razisko-
vanja in oskrbe ter po javni cesti.

Zavarovano območje je namenjeno:
– trajni ohranitvi kulturnih, tehniških in zgodovinskih

vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika in situ in v

medijih,
– učno-demonstracijskemu delu,
– znanstveno-raziskovalnemu delu.

5
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika

ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove
dele ali zemljišče, so potrebni predhodni pisni kulturnovars-
tveni pogoji in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje
zavoda.

6
Pristojni organ mora v dveh mesecih po uveljavitvi tega

odloka izdati lastnikom spomenika ali njegovih sestavnih
delov odločbo o varstvu na podlagi 13. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).

Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za
raziskovanje, načine vzdrževanja, pogoje za posege, fizično
zavarovanje, pravni promet, načine upravljanja in rabe spo-
menika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire
dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter
ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.

Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v
obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.

7
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

8
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/99-1
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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3894. Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za
kulturni spomenik državnega pomena

Na podlagi 5., 6., 12., 13. in 79. člena zakona o
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) in 21.
člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike
Slovenije na 123. seji dne 9. 9. 1999 izdala

O D L O K
o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni

spomenik državnega pomena

1
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi

enota dediščine:
– Volčji Potok – Arboretum (EŠD 7904).
Enota ima zaradi kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in

vrtnoarhitekturnih izjemnih lastnosti poseben pomen za Re-
publiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik
državnega pomena z lastnostmi spomenika oblikovane
narave.

2
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik dr-

žavnega pomena:
Arboretum Volčji Potok (v nadaljevanju: Arboretum),

sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v
Sloveniji. Preoblikovanje nekdanjega grajskega kompleksa
z vključitvijo ohranjenih grajenih prvin v parkovno zasnovo v
krajinskem slogu, uporaba drevnine, grmovnic, zelnatih traj-
nic in vodnih motivov ter sožitje z naravnimi lastnostmi ob-
močja označujejo enkratnost Arboretuma. Tematsko zasno-
vane enote so likovno in ekološko uravnotežene ter med
seboj povezane kot različna krajinska prizorišča. Posebna
vrednota je vključitev vidnih prostorskih kvalitet bližnje (grič
Holmec s cerkvijo) in daljne okolice (Kamniške Alpe) v kon-
cept zasnove.

Zaradi velike raznolikosti rastlinskega materiala, zbra-
nega v Arboretumu, je ta pomemben tudi v biotskem in
genetskem pogledu.

3
Arboretum leži jugozahodno od Kamnika, med naselje-

ma Volčji Potok in Hudo, ter ga na jugovzhodu omejuje
lokalna cesta Kamnik Radomlje, na vzhodu Rudniški potok,
na zahodu dovozna pot, na severu pa obsega Grajšinski
gozd in Jelovo drago.

Območje obsega zemljišča, parcelne številke:
1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2,

6/3, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23/1, 23/2, 23/3, 24, 25,
26, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 29, 30/1, 30/2, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 698/1, 698/2, 698/3, 699, 700, 701, 702,
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712,
713, 714/1, 714/2, 714/4, 756, 809, 810, 811, 812,
813, 814, 819, 820, 913 -del, 915-del, 930- del, 930/2,
930/8, 932-del, 940-del, 931/2, vse k.o. Volčji Potok,
Občina Kamnik;

in zemljišča, parcelne številke:
440/1, 441/1, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451,

452, 453, 454, 455, 456, 470/2, 475, 476, 478, 479,
480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,
490, 491, 492 vse k.o. Radomlje, Občina Domžale.

Meja Arboretuma je določena na topografskem načrtu
v merilu 1:5000. Izvirnika načrta, ki sta sestavni del tega

odloka, hrani Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slo-
venije za kulturno dediščino in Javni zavod Republike Slove-
nije za varstvo kulturne dediščine (v nadaljnjem besedilu:
zavod).

4
Arboretum ima vplivno območje. To so površine, ki so

funkcionalno, ekološke in vidno povezane z Arboretumom.
Vplivno območje obsega grič Homec, obrečno ravnico

ob potoku Kamniški Bistrici ter območja južno, severno in
severovzhodno od Arboretuma.

Meja vplivnega območja je vrisana na topografskem
načrtu iz četrtega odstavka prejšnjega člena.

5
Arboretum, opisan v 3. členu, ki se varuje kot spome-

niška celota, sestavljajo: oblikovan parter v geometrijskem
slogu s historično lokacijo gradu iz 17. stoletja, park v
krajinskem slogu, tematske enote kot so rozarij, zelnate
trajnice, vodne rastline, gozd, kisli gozd, ruševine starega
gradu Volčji Potok v gozdu na vrhu Volčjega hriba (EŠD
9912) in širše območje parka.

Znotraj Arboretuma so tudi druge površine in objekti, ki
nimajo spomeniških lastnosti, so pa funkcionalno in pro-
gramsko povezani z njegovim delovanjem. Njihovo urejanje
je podrejeno urejanju spomeniške celote.

6
Arboretum je namenjen:
– trajni ohranitvi krajinskih, zgodovinskih in prostorskih

vrednot,
– povečevanju pričevalnosti kulturnega spomenika,
– prezentaciji kulturnih vrednot spomenika,
– znanstveno-raziskovalnemu delu na področju parkov-

ne in krajinske dendrologije,
– učno-demonstracijskemu delu.

7
Na celotnem območju kulturnega spomenika veljajo

splošna načela varstva in urejanja:
1. ohranjanje kulturnih, zgodovinskih, krajinskih in eko-

loških vrednot v njihovi celovitosti, neokrnjenosti in izvirno-
sti,

2. podreditev vseh posegov spomeniškim lastnostim
kulturnega spomenika,

3. zagotavljanje take predstavitve območja in njegovih
vrednot, ki ni v nasprotju z varovanjem celote in njegovih
delov.

Na načelih iz prejšnjega odstavka morata temeljiti pro-
gramu varstva in razvoja in ureditveni načrt.

8
V Arboretumu ni dovoljeno:
1. graditi ali postavljati začasnih ali trajnih objektov,

razen tistih, ki so v skladu s potrjenim programom varstva in
razvoja in ureditvenim načrtom,

2. spreminjati obliko in značaj poti,
3. voziti se s čolni po jezeru,
4. voziti se z motornimi vozili, razen za potrebe vzdrže-

vanja in oskrbe,
5. reklamirati sponzorje,
6. napeljevati komunalne vode.
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9
Poleg splošnih prepovedi iz 9. člena v Arboretumu ni

dovoljeno:
1. spreminjati vrtno-arhitektonsko zasnovo parkovnih

površin,
2. odstranjevati drevja in grmovnic,
3. dosajati novih rastlinskih osebkov,
4. uničevati ali poškodovati drevja in grmovja ter trgati

cvetja,
5. uničevati, odstranjevati ali premeščati parkovnih ob-

jektov (vodnjakov, plastik), ki so del oblikovalske zasnove,
6. spreminjati ekoloških pogojev, ki so potrebni za

obstoj in razvoj drevja in grmovja,
7. nabirati semen,
8. izvajati golosekov v gozdu.

10
Na vplivnem območju ni dovoljeno izvajati del in pose-

gov, ki neposredno ali posredno vplivajo negativno na:
1. kulturno funkcijo spomenika,
2. vidno in doživljajsko privlačnost kulturnega spome-

nika,
3. kvaliteto okolja,
4. ekološke razmere.
O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni upravni

organ na podlagi mnenja pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.

11
Za upravljanje spomenika se ustanovi Javni zavod

Arboretum Volčji Potok (v nadaljnjem besedilu: javni zavod).
Akt o ustanovitvi javnega zavoda sprejme Vlada Republike
Slovenije 2 meseca po uveljavitvi tega odloka. V aktu o
ustanovitvi so podrobneje določene naloge javnega zavoda,
njegovi organi in financiranje.

12
Arboretum se upravlja na podlagi dolgoročnega doku-

menta, programa varstva in razvoja, v katerem se opredeli
programsko in prostorsko vizijo razvoja kulturnega
spomenika.

Potrjen program varstva in razvoja je podlaga letnim
načrtom dela in obvezna podlaga za izdelavo ureditvenega
načrta. Na podlagi potrjenega ureditvenega načrta se Arbo-
retum prostorsko ureja.

Program varstva in razvoja vsebuje:
– spomeniško-varstveni del,
– raziskovalni del,
– predstavitveni del,
– organizacijsko-upravljalski in
– finančni del.
Posamezne sestavine programa varstva in razvoja mo-

rajo biti med seboj usklajene. Program varstva in razvoja
mora vsebovati tudi grafične ponazoritve koncepta progra-
ma, temelječe na predhodnih prostorskih presojah. Pro-
gram varstva in razvoja pripravi javni zavod na podlagi stro-
kovnih podlag in preveritev.

Strokovne podlage za spomeniško varstveni del, v ka-
terih se podrobneje opredelijo spomeniško varstvene last-
nosti zavarovanega območja in njihovo stanje, določijo eno-

te spomenika, smernice za vzdrževanje in sanacijo posa-
meznih enot, smernice za prezentacijo ter izhodišča za raz-
voj arboretuma na prostih površinah, izdela zavod v šestih
mesecih po uveljavitvi tega odloka.

Strokovne podlage za druge elemente programa vars-
tva in razvoja območja pripravi javni zavod.

13
Vzdrževalna, sanacijska in druga ureditvena dela se

lahko opravljajo le na podlagi potrjenega programa varstva
in razvoja in v okviru prostorskih rešitev, podanih v ureditve-
nemu načrtu za zavarovano območje. Do sprejema progra-
ma varstva in razvoja je s soglasjem pristojnega zavoda
dovoljeno izvajati vzdrževalna dela.

Izjemoma je dovoljeno izvajati dela iz 2., 3. in 6. alinee
8. člena in dela iz 1., 2., 3. in 7. alinee 9. člena, če so v
skladu s potrjenim programom varstva in razvoja in ureditve-
nim načrtom.

14
Ministrstvo za kulturo v treh mesecih po uveljavitvi tega

odloka predlaga organu, pristojnemu za geodetske zadevo,
izvedbo meje spomenika v katastrskih načrtih.

15
Pristojni organ mora v treh mesecih po uveljavitvi tega

odloka na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne de-
diščine (Uradni list RS, št. 7/99) lastnikom izdati odločbe o
varstvu spomenika ali njegovih sestavnih delov.

16
Javni zavod Arboretum, Javni zavod Republike Sloveni-

je za varstvo kulturne dediščine, ali vsaka druga pravna in
fizična oseba je dolžna pristojno inšpekcijo opozoriti na
nepravilnosti ali posledice škodljivega delovanja na zavaro-
vanem ali vplivnem območju kulturnega spomenika.

17
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

18
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba

o zavarovanju drevesnega in cvetličnega parka ter gozdnega
parka v Volčjem potoku pri Radomljah, okraj Kamnik, Uradni
list LR Slovenije, št. 35/50.

19
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 634-03/99-1
Ljubljana, dne 9. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik
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3895. Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z
dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo
določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v
programih Skupnosti na področjih
usposabljanja, mladine in izobraževanja

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pri-
družitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino – v
nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republi-
ke Slovenije, sprejetega na 107. seji dne 29. aprila 1999
se objavi

S K L E P
št. UE-SI 959/99

Pridružitvenega sveta z dne 29. 4. 1999,
s katerim se sprejemajo določila in pogoji za

sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti na
področjih usposabljanja, mladine in

izobraževanja

Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. UE-SI
959/99 z dne 29. 4. 1999 in prilog se v slovenskem bese-
dilu glasi:

PRIDRUŽITVENI SVET
je upošteval Evropski sporazum o pridružitvi med Re-

publiko Slovenijo na eni strani ter Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske
unije, na drugi strani1, še zlasti pa njegov 106. člen, in je
glede na to, da v skladu s 106. členom Evropskega spora-
zuma in njegove Priloge XI Slovenija lahko sodeluje v okvir-
nih programih, posebnih programih, projektih in drugih de-
javnostih Skupnosti predvsem na področjih usposabljanja,
mladine in izobraževanja, ter glede na to, da v skladu z
omenjenim členom določila in pogoje za sodelovanje Slove-
nije pri teh dejavnostih določa Pridružitveni svet,

SKLENIL

1. člen
Slovenija bo pod pogoji, določenimi v Prilogah I in II, ki

sta sestavni del tega sklepa, sodelovala v programih Skup-
nosti Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates.

2. člen
Ta sklep velja, dokler trajajo programi.

3. člen
Ta sklep začne veljati prvi dan tistega meseca, ki sledi

mesecu njegovega sprejema.

Podpisano, dne 29. aprila 1999.

Za Pridružitveni svet
Predsedujoči

Joschka Fischer l. r.

Priloga I

Določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v programih
Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates

1. Slovenija bo sodelovala pri vseh dejavnostih progra-
mov Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates (v
nadaljevanju: programi) in bo, če ta sklep ne določa druga-
če, pri tem upoštevala cilje, kriterije, postopke in roke, ki jih
določa odločba Sveta 94/819/EC z dne 6. decembra
1994, s katero je bil uveden program dejavnosti za izvajanje
politike Evropske skupnosti na področju poklicnega uspo-
sabljanja2, odločba Evropskega parlamenta in Sveta št.
818/95/EC z dne 14. marca 1995, s katero je bila spreje-
ta 3. faza programa “Mladi za Evropo”3, in odločba Evrop-
skega parlamenta in Sveta št. 819/95/EC z dne 14. marca
1995, s katero je bil uveden program dejavnosti Evropske
skupnosti Socrates4.

2. Za predajo, ocenjevanje in izbiro predlogov sloven-
skih ustanov, organizacij in posameznikov, ki imajo pravico
sodelovati, veljajo enaka določila in pogoji kot za ustanove,
organizacije in posameznike iz Skupnosti, ki so upravičeni
do sodelovanja.

Jezikovna priprava in usposabljanje velja za uradne
jezike Skupnosti. V izjemnih primerih se lahko odobrijo tudi
drugi jeziki, če je to potrebno za izvajanje programa.

3. Za zagotovilo dimenzije Skupnosti pri programih,
transnacionalnih projektih in dejavnostih, ki jih predlaga Slo-
venija, bo potrebna vključitev minimalnega števila partnerjev
iz držav članic Skupnosti. To minimalno število bo določeno
v okvirnih določilih za izvajanje programov, pri čemer bodo
upoštevali naravo posameznih dejavnosti, število partnerjev
v danem projektu ter število držav, ki bodo sodelovale v
programu. Projekti in dejavnosti, ki jih bodo izvajale samo
Slovenija in države EFTA, ki so podpisnice sporazuma o
EGP, ali katerekoli tretje države, vključno s tistimi državami,
ki so podpisale pridružitveni sporazum s Skupnostjo in imajo
pravico sodelovati v programih, ne bodo upravičeni do fi-
nančne podpore Skupnosti.

4. V skladu s pogoji ustreznih določil odločb o progra-
mih Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo in Socrates bo
Slovenija na nacionalni ravni zagotovila ustrezne strukture in
mehanizme in sprejela vse druge ukrepe, potrebne za na-
cionalno koordinacijo in organizacijo izvajanja programov.

5. Vsako leto bo Slovenija v splošni proračun Evrop-
skih skupnosti vplačala prispevek za kritje stroškov njenega
sodelovanja v programih (glej Prilogo II).

Pridružitveni odbor ima pravico, da ta prispevek po
potrebi prilagodi.

6. Države članice Skupnosti in Slovenija se bodo po-
trudile, da bodo v okviru veljavnih določil omogočile prost
pretok in bivanje študentov, učiteljev, delavcev univerzitet-
nih uprav, mladine in drugih upravičencev, ki se bodo gibali
med Slovenijo in državami članicami Skupnosti zaradi sode-
lovanja v dejavnostih, ki jih zajema ta sklep.

7. Ne da bi posegali v odgovornosti Komisije Evropskih
skupnosti in Računskega sodišča Evropske skupnosti v zve-

1 Uradni list L 51, 26. 2. 1999, str. 3
2 Uradni list L 340, 29. 12. 1994, str. 8
3 Uradni list L 87, 20. 4. 1995, str. 1
4 Uradni list L 44, 22. 2. 1996, str. 19
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zi s spremljanjem in ocenjevanjem programov v skladu z
odločbami o programih Leonardo da Vinci, Mladi za Evropo
in Socrates (10., 9. oziroma 8. člen), bo zagotovljeno stalno
spremljanje sodelovanja Slovenije v programih na partnerski
osnovi, v katero bosta vključeni Komisija Evropskih skupno-
sti in Slovenija. Slovenija bo Komisiji pošiljala ustrezna poro-
čila in sodelovala pri drugih posebnih dejavnostih, ki jih bo
Skupnost v ta namen izvajala.

8. Ne da bi posegali v postopke, ki jih omenja 6. člen
odločbe o programu Leonardo da Vinci, 6. člen odločbe o
programu Mladi za Evropo in 4. člen odločbe o programu
Socrates, bo Slovenija pred rednimi sestanki odborov vab-
ljena na koordinacijske sestanke v zvezi z vsemi vprašanji, ki
se bodo nanašala na izvajanje tega sklepa. Komisija bo
Slovenijo obveščala o rezultatih teh rednih sestankov.

9. V prijavnih postopkih, pogodbah, poročilih, ki jih je
treba predložiti, in drugih administrativnih zadevah v zvezi s
programi je treba uporabljati enega od uradnih jezikov Skup-
nosti.

Priloga II

FINANČNI PRISPEVEK SLOVENIJE ZA PROGRAME
LEONARDO DA VINCI, SOCRATES IN MLADI ZA EVROPO

1. Finančni prispevek Slovenije bo pokrival:
– subvencije ali drugo finančno podporo iz programov

za slovenske udeležence,
– finančno podporo iz programov za delovanje nacio-

nalnih agencij, kadar je to primerno,
– dodatne administrativne stroške, ki jih ima Komisija z

upravljanjem programov zaradi sodelovanja Slovenije.

2. Skupen znesek subvencij ali drugih finančnih pod-
por, ki jih bodo slovenski udeleženci in slovenske nacional-
ne agencije prejele iz programov v posameznem obračun-
skem letu, ne bo presegal prispevka, ki ga bo vplačala
Slovenija in od katerega bodo odšteli dodatne administrativ-
ne stroške.

Če bi bil prispevek, ki ga bo Slovenija vplačala v splo-
šni proračun Evropskih skupnosti in od katerega bodo od-
šteli dodatne administrativne stroške, višji od skupnega zne-
ska subvencij ali drugih finančnih podpor, ki jih bodo sloven-
ski udeleženci in nacionalne agencije prejele iz programov,
bo Komisija Evropskih skupnosti razliko prenesla v nasled-
nje proračunsko obdobje in ga odštela od prispevka za
naslednje leto. Če bi imeli presežek ob zaključku progra-
mov, bodo ustrezen znesek vrnili Sloveniji.

3. Leonardo da Vinci
Letni prispevek Slovenije bo znašal 1,006.000 evrov

za leto 1999. Od te vsote bo 66.000 EVROV namenjenih
pokrivanju dodatnih administrativnih stroškov, ki jih bo imela
komisija z upravljanjem programa zaradi sodelovanja Slove-
nije.

4. Socrates
Letni prispevek Slovenije bo znašal 856.000 evrov za

leto 1999. Od te vsote bo znesek 56.000 evrov namenjen
pokrivanju dodatnih administrativnih stroškov, ki jih bo imela
Komisija z upravljanjem programa zaradi sodelovanja Slove-
nije.

5. Mladi za Evropo
Letni prispevek Slovenije bo znašal 321.000 evrov za

leto 1999 za sodelovanje v vseh dejavnostih programa ra-
zen v dejavnosti D.

V letu 1999 bo od tega zneska 21.000 evrov namenje-
nih pokrivanju dodatnih administrativnih stroškov, ki jih bo
imela komisija z upravljanjem programa zaradi sodelovanja
Slovenije.

6. Uporabljale se bodo finančne uredbe, ki veljajo za
splošni proračun Evropskih skupnosti, še zlasti v zvezi z
upravljanjem prispevka Slovenije.

Po začetku veljavnosti tega sklepa bo Komisija Sloveni-
jo pozvala, da nakaže sredstva v višini svojega prispevka za
kritje stroškov v skladu s tem sklepom.

Prispevek bo določen v evrih in ga je treba plačati na
evro bančni račun komisije.

Izračun letnega prispevka temelji na sodelovanju v ce-
lem obračunskem letu. Če sklep Pridružitvenega sveta zač-
ne veljati sredi leta, se prispevek za tisto leto preračuna
glede na situacijo v zvezi z izvajanjem programov v tistem
letu.

Po tem sklepu bo Slovenija plačala svoj prispevek za
kritje letnih stroškov v skladu z zahtevkom za plačilo, in sicer
najkasneje tri mesece po izdaji zahtevka. Vsaka zamuda pri
plačilu prispevka bo pripeljala do plačila obresti s strani
Slovenije za neplačani znesek po datumu zapadlosti. Upo-
rabljala se bo obrestna mera, ki jo Evropska centralna banka
uporablja za poslovanje v evrih5 in ki velja v mesecu, ko
prispevek zapade v plačilo, povečana za 1,5 procentnih
točk.

7. Slovenija bo dodatne administrativne stroške, nave-
dene v 3., 4. in 5. točki, plačevala iz svojega državnega
proračuna.

8. Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega
prispevka za program Leonardo da Vinci, omenjenega v 3.
točki, v letu 1999 plačala 470.000 evrov iz svojega držav-
nega proračuna. V skladu z običajnimi postopki programa
PHARE bo 470.000 evrov plačanih iz slovenskega letnega
nacionalnega programa PHARE za leto 1999.

Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega
prispevka za program Socrates, omenjenega v 4. točki, v
letu 1999 plačala 400.000 evrov iz svojega državnega pro-
računa. V skladu z običajnimi postopki programa PHARE bo
400.000 evrov plačanih iz slovenskega letnega nacionalne-
ga programa PHARE za leto 1999.

Slovenija bo od preostalega zneska svojega letnega
prispevka za program Mladi za Evropo, omenjenega v 5.
točki, v letu 1999 plačala 150.000 evrov iz svojega držav-
nega proračuna. V skladu z običajnimi postopki programa
PHARE bo 150.000 evrov plačanih iz slovenskega letnega
nacionalnega programa PHARE za leto 1999.

Št. 901-08/98
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Generalna sekretarka
Nevenka Črešnar Pergar l. r.

5 Obrestna mera je vsak mesec objavljena v Uradnem listu
Evropskih skupnosti, serija C.
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3896. Sklep št. UE-SI 960/99 Pridružitvenega sveta z
dne 15. 7. 1999, s katerim se sprejmejo
določila in pogoji za sodelovanje Slovenije v
programih Skupnosti na področju raziskav,
tehnološkega razvoja in predstavitev
(1998-2002), ter v programih za razvojne
in izobraževalne dejavnosti (1998-2002)

Na podlagi 112. člena Evropskega sporazuma o pri-
družitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani s sklepno listino – v
nadaljnjem besedilu: evropski sporazum (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 13/97) in sklepa Vlade Republi-
ke Slovenije, sprejetega na 121. seji dne 29. julija 1999 se
objavi

S K L E P

št. UE-SI 960/99
Pridružitvenega sveta z dne 15. 7. 1999,
s katerim se sprejmejo določila in pogoji

za sodelovanje Slovenije v programih Skupnosti
na področju raziskav, tehnološkega razvoja

in predstavitev (1998-2002), ter v programih
za razvojne in izobraževalne dejavnosti

(1998-2002)

Besedilo sklepa Pridružitvenega sveta št. UE-SI
960/99 z dne 15. 7. 1999 in prilog se v slovenskem bese-
dilu glasi:

PRIDRUŽITVENI SVET JE
ob upoštevanju Evropskega sporazuma o pridružitvi

med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami
na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani (v nadalj-
njem besedilu: Evropski sporazum),

1. ker lahko Republika Slovenija skladno s 106. čle-
nom in Prilogo XI Evropskega sporazuma sodeluje v okvirnih
programih, posebnih programih, projektih ali drugih dejav-
nostih Skupnosti, zlasti na področju raziskav,

2. ker je Evropski svet na sestanku v Luksemburgu 12.
in 13. decembra 1997 pozval k odprtju nekaterih progra-
mov Skupnosti (na primer na področju raziskav) za države
kandidatke, kar bi jim omogočilo bolje spoznati politiko in
delovne metode Unije, pri čemer se od vsake države kandi-
datke pričakuje, da bo svoj finančni prispevek v te programe
nenehno povečevala (po potrebi bo Phare lahko delno fi-
nanciral nacionalni prispevek države kandidatke),

3. ker zgornji sklepi tudi pozivajo države kandidatke k
sodelovanju kot opazovalke – glede točk, ki jih zadevajo – v
odborih, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju tistih programov,
v katere finančno prispevajo,

4. ker sta z Odločbo št. 182/1999/ES Evropski parla-
ment in Svet Evropske unije sprejela Okvirni program dejav-
nosti Evropske skupnosti na področju raziskav, tehnološke-
ga razvoja in predstavitev (1998-2002)1, (v nadaljnjem be-
sedilu: Peti okvirni program),

5. ker je z Odločbo št. 64/1999/Euratom Svet Evrop-
ske unije sprejel Okvirni program dejavnosti Evropske skup-
nosti za jedrsko energijo na področju raziskovalnih in izobra-
ževalnih dejavnosti (1998-2002)2 (v nadaljnjem besedilu:
Peti okvirni program Euratom),

6. ker bo v skladu s 106. členom Evropskega sporazu-
ma o določilih in pogojih za sodelovanje Slovenije v dejavno-
stih, omenjenih v Prilogi XI tega sporazuma, odločal Pridru-
žitveni svet,

SKLENIL:

1. člen
Slovenija lahko sodeluje v posebnih programih Petega

okvirnega programa in v posebnih programih Petega okvir-
nega programa Euratom, skladno z določili in pogoji, načeli
in pravili, določenimi v Prilogah I, II in III, ki so sestavni del
tega sklepa.

2. člen
Ta sklep se uporablja v času veljavnosti Petega okvir-

nega programa in Petega okvirnega programa Euratom.

3. člen
Ta sklep začne veljati prvi dan tistega meseca, ki sledi

mesecu njegovega sprejema.

Podpisano dne 15. julija 1999.

Za Pridružitveni svet
Predsedujoči

Tarja Halonen l. r.

Priloga I

DOLOČILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE SLOVENIJE V
POSEBNIH PROGRAMIH PETEGA OKVIRNEGA

PROGRAMA IN PETEGA OKVIRNEGA PROGRAMA
EURATOM

1. Raziskovalni subjekti, ustanovljeni v Sloveniji, lahko
sodelujejo v vseh posebnih programih Petega okvirnega
programa in Petega okvirnega programa Euratom. Sloven-
ski znanstveniki ali raziskovalni subjekti lahko sodelujejo v
dejavnostih skupnega raziskovalnega središča (Joint Re-
search Centre) v obsegu, v katerem takšnih dejavnosti ne
pokriva prejšnji stavek.

“Raziskovalni subjekti” iz tega sklepa vključujejo: uni-
verze, raziskovalne organizacije, industrijska podjetja, vključ-
no z malimi in srednjimi podjetji, ali fizične osebe.

2. Prvi odstavek zajema naslednje:
– sodelovanje raziskovalnih subjektov, ustanovljenih v

Sloveniji, pri izvajanju vseh posebnih programov, sprejetih v
okviru Petega okvirnega programa, skladno z določili in
pogoji, določenimi v “pravilniku o sodelovanju podjetij, razi-
skovalnih središč in univerz ter o razširjanju rezultatov razi-
skovanja za izvajanje Petega okvirnega programa Evropskih
skupnosti (1998-2002)”,

– sodelovanje raziskovalnih subjektov, ustanovljenih v
Sloveniji, pri izvajanju vseh posebnih programov, sprejetih v
okviru Petega okvirnega programa Euratom, skladno z dolo-
čili in pogoji, določenimi v “pravilniku o sodelovanju podjetij,
raziskovalnih središč in univerz za izvajanje Petega okvirne-
ga programa Evropske skupnosti za jedrsko energijo (1998-
2002)”,

– finančni prispevek Slovenije v proračun programov,
sprejetih za izvajanje Petega okvirnega programa ter Petega
okvirnega programa Euratom na temelju razmerja med BDP
Slovenije in vsoto BDP držav članic Evropske unije in Slove-
nije.

3. Raziskovalni subjekti, ustanovljeni v Sloveniji, ki so-
delujejo v raziskovalnih programih Skupnosti, imajo glede
lastništva, uporabe in razširjanja informacij ter intelektualne

1  Uradni list ES L 26, 1. 2. 1999, str. 34
2  Uradni list ES L 26, 1.2. 1999, str. 34
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lastnine, ki je posledica tega sodelovanja, enake pravice in
obveznosti kot raziskovalni subjekti, ustanovljeni v Skupno-
sti, pod pogoji določb Priloge II.

4. Ustrezni pododbor, ki ga Pridružitveni svet ustanovi
v skladu z Evropskim sporazumom, redno ali vsaj enkrat v
letu pregleda in oceni izvajanje tega sklepa.

5. Finančni prispevek, ki ga mora plačati Slovenija za
sodelovanje pri izvajanju posebnih programov, se določi
sorazmerno in dodatno k znesku, ki je vsako leto na razpola-
go v splošnem proračunu Evropskih skupnosti za namenska
sredstva, dodeljena za pokrivanje finančnih obveznosti Ko-
misije v zvezi z delom, ki ga je treba opraviti v oblikah, nujnih
za izvajanje, vodenje in redno delovanje teh programov.

Proporcionalni količnik za določitev prispevka Sloveni-
je se izračuna tako, da se določi razmerje med bruto doma-
čim proizvodom Slovenije po tržnih cenah ter vsoto bruto
domačega proizvoda po tržnih cenah držav članic Evropske
unije in Slovenije. Razmerje se izračuna na podlagi najnovej-
ših statističnih podatkov Statističnega urada Evropskih skup-
nosti (Eurostat), ki so na voljo v času objave prvega osnutka
proračuna Evropske unije.

Zaradi lažjega sodelovanja v posameznih programih se
prispevek Slovenije uresničuje na naslednji način:

1999: prispevek po propocionalnem količniku, dolo-
čenim skladno z drugim pododstavkom, pomnožen z 0,4

2000: prispevek po proporcionalnem količniku, dolo-
čenim skladno z drugim pododstavkom, pomnožen z 0,6

2001: prispevek po proporcionalnem količniku, dolo-
čenim skladno z drugim pododstavkom, pomnožen z 0,8

2002: prispevek po proporcionalnem količniku, dolo-
čenim skladno z drugim poodstavkom.

Pravila za določitev finančnega prispevka Evropske
skupnosti so določena v Prilogi IV Odločbe št.
182/1999/ES, finančni prispevek Euratoma pa v Prilogi III
Odločbe št. 1999/64/Euratom.

Pravila, s katerimi se ureja finančni prispevek Sloveni-
je, so navedena v Prilogi III.

6. Brez posega v določbe tretjega odstavka imajo razi-
skovalni subjekti, ustanovljeni v Sloveniji, ki sodelujejo v
Petem okvirnem programu in v Petem okvirnem programu
Euratom, enake pogodbene pravice in obveznosti kot sub-
jekti, ustanovljeni v Skupnosti, ob upoštevanju medsebojnih
interesov Skupnosti in Slovenije.

Za slovenske raziskovalne subjekte veljajo enaki pogoji
za predložitev in ocenjevanje predlogov in za odobritev ter
sklenitev pogodb programov Skupnosti kot za pogodbe,
sklenjene za iste programe z raziskovalnimi subjekti Skup-
nosti, ob upoštevanju medsebojnih interesov Skupnosti in
Slovenije.

Slovenske strokovnjake je treba skupaj s strokovnjaki
Skupnosti upoštevati pri izbiri ocenjevalcev ali strokovnjakov
za programe Skupnosti na področju raziskav in tehnološke-
ga razvoja in predstavitev ter kot člane svetovalnih skupin in
drugih posvetovalnih teles, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju
Petega okvirnega programa in Petega okvirnega programa
Euratom.

Slovenski raziskovalni subjekt je lahko usklajevalec pro-
jekta pod enakimi pogoji, kakršni veljajo za subjekte, usta-
novljene v Skupnosti. V skladu s finančnimi uredbami Skup-
nosti morajo pogodbeno sklenjene dogovore s slovenskimi
raziskovalnimi subjekti, ali ki jih ti subjekti sklenejo, predvi-
devati nadzor in finančni nadzor, ki ga izvedeta Komisija in
računsko sodišče ali njun pooblaščenec. Finančni nadzor
se lahko izvede z namenom preveriti prihodke in odhodke
takšnega subjekta, vezane na pogodbene obveznosti do

Skupnosti. V duhu sodelovanja in medsebojnega interesa
pristojni slovenski organi nudijo vso smotrno in izvedljivo
pomoč, ki bi bila v danih okoliščinah potrebna ali koristna za
izvedbo nadzora in finančnega nadzora.

7. Skupnost in Slovenija bosta v okviru obstoječih do-
ločb naredili vse potrebno za olajšanje prostega pretoka in
bivanja raziskovalcev, ki v Sloveniji in Skupnosti sodelujejo v
dejavnostih, zajetih v tem sklepu, ter da bosta olajšali čez-
mejni pretok blaga, namenjenega uporabi v teh dejavnostih.

Po tem sklepu so vse storitve in blago, namenjeni za
uporabo v dejavnostih, ki jih predvideva ta sklep, oproščeni
slovenskih posrednih davkov, carinskih dajatev, prepovedi
ter omejitev uvoza in izvoza.

8. Slovenski predstavniki bodo v točkah, ki jih zadeva-
jo, sodelovali kot opazovalci v programskih odborih Petega
okvirnega programa in v posvetovalnem odboru Petega ok-
virnega programa Euratom. V času glasovanja se ti odbori
poleg tega sestajajo v odsotnosti slovenskih predstavnikov.
Slovenija bo o tem obveščena. Sodelovanje, opredeljeno v
tem odstavku, vključno s postopki sprejemanja informacij in
dokumentacije, se izvaja v enaki obliki, kot velja za sodelujo-
če iz držav članic.

9. Skupnost in Slovenija lahko kadarkoli zaključita de-
javnosti iz tega sklepa s sporočilom, ki ga v pisni obliki
pošljeta dvanajst mesecev vnaprej. Projekti in dejavnosti, ki
se odvijajo v času zaključitve, se nadaljujejo, dokler niso
dokončani skladno s pogoji, navedenimi v tem sklepu.

Če se Skupnost odloči spremeniti enega ali več pro-
gramov Skupnosti, se dejavnosti iz tega sklepa zaključijo
pod vzajemno dogovorjenimi pogoji. Slovenija je obveščena
o natančni vsebini spremenjenih programov v enem tednu
po tem, ko jih Skupnost sprejme. V enem mesecu po preje-
mu odločbe Skupnosti, se Skupnost in Slovenija medseboj-
no obvestita o morebitnih namerah zaključitve dejavnosti.

Če Skupnost sprejme nov večletni okvirni program za
raziskave, tehnološki razvoj ter predstavitvene dejavnosti
in/ali za raziskave in izobraževanje, lahko Pridružitveni svet
določi določila in pogoje za sodelovanje Slovenije.

Priloga II

NAČELA DODELITVE PRAVIC IZ INTELEKTUALNE
LASTNINE

Pravice iz intelektualne lastnine, vzpostavljene ali zago-
tovljene v okviru tega sklepa, se dodelijo v skladu z določba-
mi te priloge.

I. Veljavnost
Ta priloga velja za raziskave, ki se opravljajo skladno s

tem sklepom (v nadaljevanju “skupne raziskave”), razen če
se Skupnost in Slovenija (v nadaljevanju “pogodbenici”)
izrecno ne dogovorita drugače.

II. Lastništvo, dodelitev in uveljavljanje pravic
1. Za namene tega sklepa ima izraz “intelektualna last-

nina” pomen, opredeljen v 2. členu Konvencije o ustanovitvi
Svetovne organizacije za intelektualno lastnino, ki je bila
podpisana v Stockholmu 14. julija 1967.

2. Ta priloga obravnava dodelitev pravic, deležev in
tantiem pogodbenic in njihovih udeležencev. Vsaka pogod-
benica in njeni udeleženci zagotovijo drugi pogodbenici in
njenim udeležencem možnost pridobitve pravic iz intelek-
tualne lastnine, ki se jim dodeli skladno s to prilogo. Ta
priloga sicer ne spreminja ali ne posega v dodelitev pravic,
deležev in tantiem med pogodbenico in njenimi državljani ali
udeleženci, kar urejajo zakonodaja in postopki, ki veljajo za
posamezno pogodbenico.
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3. V pogodbeno opredeljenih dogovorih veljajo in so
zagotovljena naslednja načela:

a) ustrezno varstvo intelektualne lastnine. Pogodbeni-
ce, njihove agencije in/ali njihovi udeleženci, kar ustreza, se
zavezujejo, da se bodo v razumnem času obveščali o na-
stanku vsake intelektualne lastnine, ki izhaja iz tega sklepa
ali iz izvedbenih dogovorov in da bodo pravočasno zagotovili
varstvo takšne intelektualne lastnine;

b) upoštevanje prispevkov pogodbenic ali njihovih ude-
ležencev pri določanju pravic in deležev pogodbenic in ude-
ležencev;

c) učinkovita uporaba rezultatov;
d) nediskriminatorno obravnavanje udeležencev druge

pogodbenice v primerjavi z obravnavanjem lastnih udeležen-
cev;

e) zaščita zaupnih poslovnih informacij.
4. Udeleženci skupaj pripravijo tehnološki upravljalni

načrt (TUN) o lastništvu in uporabi informacij in intelektualne
lastnine, ki se ustvarijo med skupnimi raziskavami, vključno
z njihovo objavo. Indikativne značilnosti takšnega načrta so
navedene v dodatku k tej prilogi. TUN odobri odgovorna
finančna agencija ali oddelek pogodbenice, ki je vključena v
financiranje raziskav, še pred sklenitvijo specifične pogodbe
o raziskovalnem in razvojnem sodelovanju, h kateri je prilo-
žen.

Priprava TUN temelji na upoštevanju ciljev skupnih razi-
skav, zadevnih finančnih ali drugih prispevkov pogodbenic
oziroma udeležencev, prednosti in pomanjkljivosti dodelitve
licenc po ozemeljskem načelu ali po aplikativnih področjih,
zahtev veljavne zakonodaje, vključno z zakonodajo pogod-
benic glede pravic iz intelektualne lastnine (v nadaljnjem
besedilu: IL), ter glede drugih dejavnikov, za katere udele-
ženci menijo, da so primerni. Pravice in obveznosti v zvezi z
raziskavami, ki glede IL izhajajo iz dela gostujočih raziskoval-
cev, se prav tako obravnavajo v skupnih tehnoloških uprav-
ljalnih načrtih.

5. Informacije ali IL, ki so bile ustvarjene med skupnimi
raziskavami in ki jih tehnološki upravljalni načrt ne obravna-
va, se s soglasjem pogodbenic dodelijo skladno z načeli,
opredeljenimi v tehnološkem upravljalnem načrtu. V primeru
nesoglasij postanejo takšne informacije ali IL skupna lastni-
na vseh udeležencev, vključenih v skupne raziskave, iz kate-
rih izhajajo omenjene informacije in IL. Vsak udeleženec, za
katerega velja ta določba, ima pravico do uporabe takšnih
informacij ali IL za lastno tržno uporabo brez zemljepisnih
omejitev.

6. Vsaka pogodbenica mora drugi pogodbenici in nje-
nim udeležencem zagotoviti pravice iz IL, ki se jim dodelijo
skladno s temi načeli.

7. Ob ohranjanju pogojev konkurence na področjih, ki
jih obravnava ta določba, si vsaka pogodbenica prizadeva
zagotoviti, da se pravice, pridobljene skladno s tem skle-
pom in dogovori, sklenjenimi skladno z njegovimi določba-
mi, uveljavljajo na način, ki še zlasti spodbuja: (i) širjenje in
uporabo informacij, ustvarjenih, razkritih ali drugače danih
na voljo skladno s tem sklepom in (ii) sprejetje in izvajanje
mednarodnih standardov.

8. Prenehanje sodelovanja ne vpliva na pravice in dolž-
nosti, izhajajoče iz te priloge.

III. Mednarodne konvencije
Intelektualna lastnina, ki pripada pogodbenicam ali nje-

nim udeležencem, se obravnava skladno s sporazumom
TRIPS (Sporazum o trgovinskih vidikih pravic intelektualne
lastnine, ki ga ureja Svetovna trgovinska organizacija) kot
tudi z Bernsko konvencijo (Pariška listina 1971) ter s Pa-
riško konvencijo (Stockholmska listina 1967).

IV. Znanstvena knjižna dela
Brez poseganja v oddelek V, in razen če v TUN ni

dogovorjeno drugače, pogodbenice ali udeleženci skupnih
raziskav skupaj objavijo rezultate takšnih raziskav. Ob upo-
števanju predhodnega splošnega pravila veljajo tudi nasled-
nji postopki:

1. Če pogodbenica ali njene javne ustanove objavijo v
znanstvenih in tehničnih revijah, člankih, poročilih, knjigah,
vključno z nosilci slike in računalniško programsko opremo,
gradivo, ki izhaja iz skupnih raziskav v okviru tega sklepa,
ima druga pogodbenica pravico do svetovne, neizključujo-
če, nepreklicne, brezplačne licence za prevajanje, razmno-
ževanje, prilagajanje, oddajanje in javno distribucijo takšnih
del.

2. Pogodbenice zagotovijo čim večjo distribucijo knjiž-
nih del z znanstveno vsebino, ki so rezultat skupnih raziskav
iz tega sklepa in ki jih objavijo neodvisni založniki.

3. V vseh izvodih avtorskega dela, namenjenega javni
distribuciji in pripravljenega skladno s temi določbami, sta
navedena ime in priimek avtorja oziroma avtorjev, razen če
določen avtor izrecno odkloni navedbo svojega imena. V
vseh izvodih mora biti na vidnem mestu tudi zahvala pogod-
benicam za njihovo skupno podporo.

V. Nerazkrite informacije
A. Dokumentarna nerazkrita informacija
1. Vsaka pogodbenica, njene agencije ali njeni udele-

ženci, kar je bolj primerno, čimprej, po možnosti v tehno-
loškem upravljalnem načrtu, določijo informacije, za katere
želijo, da ostanejo nerazkrite, pri čemer med drugim upošte-
vajo naslednja merila:

a) zaupnost informacije, ki kot celota ali v natančni
konfiguraciji ali sestavi njenih delov ni splošno znana ali z
zakonitimi sredstvi prosto dostopna strokovnjakom z dolo-
čenega področja,

b) dejansko ali morebitno tržno vrednost informacije na
podlagi njene zaupnosti,

c) predhodno varstvo informacije, ki je bila v danih
okoliščinah predmet smiselnega ravnanja osebe, ki je bila
zakonsko upravičena do ohranjanja njene zaupnosti.

Pogodbenice, njihove agencije in njihovi udeleženci,
kar je bolj primerno, se lahko v določenih primerih dogovori-
jo, da se, razen če ni drugače navedeno, delov ali celotne
informacije, ki je bila zagotovljena, izmenjana ali ustvarjena
med skupnimi raziskavami, ne sme razkriti.

2. Vsaka pogodbenica zagotovi, da bo sama in njeni
udeleženci jasno opredelili nerazkrite informacije, kar lahko
na primer storijo z ustreznimi oznakami ali omejevalnim napi-
som. To velja tudi za kakršnokoli celovito ali delno razmno-
ževanje omenjenih informacij.

Pogodbenica in udeleženec, ki prejemata nerazkrite
informacije, upoštevata njihov privilegiran status. Te omeji-
tve samodejno prenehajo, ko lastnik takšno informacijo raz-
krije kot javno dobrino.

3. Nerazkrite informacije, poslane skladno s tem skle-
pom, država prejemnica ali njena organizacija lahko ose-
bam, ki delujejo v okviru ali so zaposlene pri prejemnici ali
organizaciji, ki je pooblaščena za namene skupnih tekočih
raziskav, širi pod pogojem, da se tako širjene nerazkrite
informacije obravnava skladno z dogovorom o zaupnosti in
se jih skladno z zgornjimi določbami kot takšne tudi pre-
pozna.

4. Na temelju predhodnega pisnega soglasja pogod-
benice, ki zagotovi nerazkrite informacije, lahko prejemnica
širi takšne nerazkrite informacije na širšem področju, kot to
sicer dovoljuje tretji odstavek. Pogodbenice sodelujejo pri
pripravi postopkov za zahtevek in prejem predhodnega pi-
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snega soglasja za večje širjenje, pri čemer pogodbenica
takšno soglasje dodeli v obsegu, ki ji ga dopuščajo notranje
politike, predpisi in zakoni.

B. Nedokumentarna nerazkrita informacija
Nedokumentarne nerazkrite informacije ali druge zaup-

ne informacije, podane na seminarjih in drugih srečanjih,
pripravljene skladno s tem sklepom, oziroma informacije, ki
izhajajo iz dodelitve osebja, uporabe tehničnih zmogljivosti
ali skupnih projektov, obravnavajo pogodbenice ali njihovi
udeleženci skladno z načeli, ki so za dokumentarno infor-
macijo opredeljeni v tem sklepu. To velja seveda le pod
pogojem, da je bil prejemnik takšnih nerazkritih ali drugih
zaupnih ali privilegiranih informacij seznanjen z zaupnim zna-
čajem informacije v času, ko mu je bila sporočena.

C. Nadzor
Vsaka pogodbenica si prizadeva zagotoviti nadzor nad

nerazkritimi informacijami, ki jih prejme skladno z odločbo,
kot je navedeno v tej prilogi. Če ena od pogodbenic spozna
oziroma je upravičeno pričakovati, da ne bo mogla izpolniti
določb o neširjenju informacij iz oddelkov A in B, o tem
nemudoma obvesti drugo pogodbenico. Pogodbenice se
nato posvetujejo o ustreznih ukrepih.

DODATEK
Značilne postavke tehnološkega upravljalnega načrta (TUN)

TUN je poseben dogovor, ki ga udeleženci sklenejo
zaradi izvajanja skupnih raziskav ter v zvezi z njihovimi pravi-
cami in obveznostmi.

Glede intelektualne lastnine TUN med drugim obravna-
va lastništvo, varstvo, pravice uporabnika v raziskovalne in
razvojne namene, uporabo in širjenje, vključno z dogovori o
skupni objavi, pravice in dolžnosti gostujočih raziskovalcev
ter postopke za poravnavo sporov. TUN lahko obravnava
tudi zunanje in interne informacije, dodelitev licenc ter doku-
mente.

Priloga III

PRAVILA, KI UREJAJO FINANČNI PRISPEVEK
SLOVENIJE IZ PETEGA ODSTAVKA PRILOGE I

1. Komisija Evropskih skupnosti v vsakem proračun-
skem letu čimprej in najpozneje 1. septembra obvesti Slo-
venijo – in pododbor iz četrtega odstavka Priloge I o tem
obvestilu – ob priložitvi ustreznega osnovnega gradiva, o
naslednjem:

– zneskih namenskih sredstev v izkazu odhodkov prve-
ga osnutka proračuna Evropskih skupnosti za Peti okvirni
program in Peti okvirni program Euratom,

– ocenjenem znesku prispevkov na podlagi prvega os-
nutka proračuna za udeležbo Slovenije v Petem okvirnem
programu in Petem okvirnem programu Euratom.

Vendar pa, da bi olajšale notranje proračunske postop-
ke, službe Komisije vsako leto zagotovijo ustrezne orienta-
cijske vrednosti najpozneje do 30. maja.

Ob dokončnem sprejetju splošnega proračuna Komisi-
ja Sloveniji sporoči omenjene zneske iz izkaza odhodkov
proračuna iz prvega pododstavka, ki se nanašajo na njeno
udeležbo.

2. Komisija za vsako proračunsko leto najpozneje
1. januarja in 15. junija izda Sloveniji poziv za vplačilo sred-
stev, ki ustrezajo njenemu prispevku po tem sklepu. Ti pozivi
za vplačilo denarnih sredstev predvidevajo plačilo:

– šestih dvanajstin prispevka Slovenije najpozneje do
20. januarja in

– šestih dvanajstin njenega prispevka najpozneje do
15. julija.

Vendar pa je šest dvanajstin, ki jih je treba plačati
najpozneje do 20. januarja, izračunanih na podlagi zneska,
določenega v izkazu prihodkov prvega osnutka proračuna;
izravnava tako plačanega zneska se izvede pri plačilu šestih
dvanajstin, ki jih je treba poravnati najpozneje do 15. julija.

V prvem letu izvajanja tega sklepa Komisija izda prvi
poziv za vplačilo sredstev v 30 dneh od začetka njegove
veljavnosti. Če je poziv izdan po 15. juniju, predvideva plači-
lo dvanajstih dvanajstin prispevka Slovenije v 30 dneh, pris-
pevek pa je izračunan na podlagi zneska, navedenega v
izkazu prihodkov proračuna.

Prispevek Slovenije je izražen in plačan v evrih.
Slovenija plača svoj prispevek po tem sklepu v skladu z

roki, navedenimi v tem odstavku. Za kakršnokoli zamudo pri
plačilu, plača obresti v evrih po mesečni medbančni obrest-
ni meri (IBOR – Interbank offered rate), kot jo navaja zdru-
ženje Swap Dealers’ Association na Reuterjevi strani ISDA.
Za vsak dodatni mesec zamude se ta obrestna mera poveča
za 1,5 odstotka. Zvišana obrestna mera velja za celotno
obdobje zamude. Plačilo obresti je nujno le v primerih, ko
nakazilo prispevka kasni za več kot 30 dni glede na plačilne
roke, navedene v tem odstavku.

Potne stroške slovenskih predstavnikov in strokovnja-
kov, ki nastanejo zaradi njihovega sodelovanja v delu skupin
in teles, navedenih v šestem in osmem odstavku Priloge I in
v odborih iz osmega odstavka, ter tistih, ki sodelujejo v
izvajanju Petega okvirnega programa in Petega okvirnega
programa Euratom, povrne Komisija na enaki podlagi in v
skladu s postopki, ki veljajo sedaj za predstavnike in stro-
kovnjake držav članic EU.

3. Finančni prispevek Slovenije za Peti okvirni program
in za Peti okvirni program Euratom v skladu s petim odstav-
kom Priloge I se za posamezno proračunsko leto običajno
ne spreminja.

Komisija v času zaprtja računov za posamezno prora-
čunsko leto (n) v okviru odprtja računa prihodkov in odhod-
kov opravi izravnavo računov glede na udeležbo Slovenije,
pri čemer upošteva spremembe, do katerih je prišlo v posa-
meznem proračunskem letu zaradi preknjižb, stornacij, pre-
nosov, razveljavitve obveznosti ali pa zaradi dopolnitve ali
rebalansa proračuna. Ta izravnava se izvede v času drugega
plačila za to leto n+1. Nadaljnje izravnave se opravijo vsako
leto vse do julija 2006.

Plačilo Slovenije je vknjiženo v dobro programov Skup-
nosti kot proračunski prejemek, uvrščen v ustrezno postav-
ko izkaza prihodkov splošnega proračuna Evropske unije.

Finančni predpisi, ki veljajo za splošni proračun Evrop-
ske unije, veljajo tudi za upravljanje dodeljenih sredstev.

4. V vsakem proračunskem letu (n+1) se najpozneje
31. maja pripravi izkaz dodeljenih sredstev za Peti okvirni
program in za Peti okvirni program Euratom za preteklo
proračunsko leto (n) in se ga posreduje Sloveniji v informaci-
jo, skladno s formatom računa prihodkov in odhodkov
Komisije.

Št. 901-08/98
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Vlada Republike Slovenije

Generalna sekretarka
Nevenka Črešnar Pergar l. r.
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MINISTRSTVA

3897. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o financiranju in sofinanciranju vlaganj v
gozdove iz sredstev proračuna Republike
Slovenije

Na podlagi četrtega odstavka 48. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US in
56/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št.
67/94, 20/95 in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o

financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove
iz sredstev proračuna Republike Slovenije

1. člen
Prvi odstavek 2. člena odredbe o financiranju in sofi-

nanciranju vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna Republi-
ke Slovenije (Uradni list RS, št. 58/94, 19/95 in 22/96), v
nadaljnjem besedilu: odredba, se spremeni tako, da se
glasi:

“Financirajo ali sofinancirajo se le dela, ki so vključena
v program vlaganj v gozdove, ki ga za tekoče leto pripravi
Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod)
oziroma v načrt sanacije od naravne ujme poškodovanih
gozdov, ki ga zavod pripravi v primeru nadpovprečne poško-
dovanosti gozdov zaradi naravne ujme, sprejme pa ga mini-
ster.“

2. člen
Peti odstavek 2. člena odredbe se spremeni tako, da

se glasi:
“Priznani najvišji stroški za enoto dela iz prejšnjega

odstavka znašajo na delovni dan 12.600 SIT za lastnika
gozda oziroma 17.500 SIT za poklicnega delavca v gozdu.“

3. člen
V 3. členu odredbe se v točki a) v drugi alinei doda

4. točka, ki se glasi: “priprava in vzdrževanje protipožarnih
presek“.

4. člen
V točki A) 4. člena odredbe se:
– v točki a) tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
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DELE� SOFINANCIRANJA

poudarjenost funkcij

Vrsta del  1.stopnja    2.stopnja      3.stopnja

Gozdnogojitvena dela:
1. Obnova gozdov:
  - umetna obnova     sadike, seme    sadike,seme   sadike, seme
  - naravna obnova: priprava sestoja ali priprava tal za naravno
nasemenitev

50% 40%  30%

2. Ob�etev  40% 30% 20%
3. Nega mladja 50% 40% 30%
4. Nega gošèe 50%  40% 30%
5. Nega letvenjaka (prvo redèenje) 60% 50% 40%
6. Nega drogovnjaka (drugo redèenje) 20% stroškov seènje in izdelave ter spravila gozdnih lesnih

sortimentov izraèunanih na podlagi  normativov, vendar ne
veè kot 50.000 SIT/ha

Varstvena dela v gozdovih:
 1. Izdelava lubadark Dele� poveèanih stro�kov v primerjavi z redno seènjo,

ki  nastanejo zaradi izvajanja zatiralnih ukrepov
 2. Zatiranje bolezni in škodljivcev gozdnega drevja in
grmovja.

potrebni material in

 40% 30% 20%
 3. Gradnja in vzdr�evanje protipo�arnih zidov in protipo�arnih
stez

90%  80% 70%

 4.  Premije za protipo�arno zavarovanje gozdov 50% 40% 30%
 5. Zašèita sadik gozdnega drevja pred divjadjo potrebni material  in

 90 % 90% 90%

Vzdr�evanje �ivljenjskega okolja prosto �iveèih �ivali:

1. Vzdr�evanje grmišè in obreènih pasov 90%  90% 90%
2. Vzdr�evanje pasišè v gozdu 90%  90%  90%
3. Vzdr�evanje vodnih virov v gozdu 90% 90% 90%
4. Sajenje sadik plodonosnega gozdnega drevja
     pomembnega za prehranjevanje �ivali

 90%

Sadike in potrebni
material

90% 90%
5. Ohranjanje in nega dela biotopa, pomembnega za
ohranjanje in razvoj ogro�enih vrst (zatoèi�èe)

Potrebni
material,

90%odškodnine in
stroškov dela

Potrebni
material,

90%odškodnine
in stroškov dela

Potrebni
material,

90%odškodnine
in stroškov dela

6. Postavljanje gnezdnic in njihovo vzdr�evanje Potrebni
material in

90% stroškov
 dela

Potrebni
 material in

90% stroškov
dela

Potrebni
material in

90% stroškov
dela

7. Osnovanje pasišè v gozdu
 (pridobljeno mora biti dovoljenje upravne enote za
spremembo gozdne površine v pasišèe)

50% stroškov
osnovanja brez

seènje, izdelave in
transporta

50% stroškov
osnovanja brez
seènje, izdelave

in transporta

50% stroškov
osnovanja brez
seènje, izdelave

in transporta

Varstvo pred zavarovanimi zvermi:

1. Zašèita za varovanje premo�enja pred zavarovanimi zvermi Potrebni material in
90% 70% 50%

stroškov dela nastalih zaradi
zašèite
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– prvi odstavek točke b) spremeni tako, da se glasi:
“Sredstva za opravljena gozdnogojitvena in varstvena

dela, ki se sofinancirajo v zasebnih gozdovih, pridobi lastnik
na podlagi prevzema del in obračuna, ki ga opravi zavod, in
sicer:

– do 100 ha lesnoproizvodnih gozdov v višini 100%
obračunanega na podlagi meril, ki jih določa odredba;

– od 100–500 ha lesnoproizvodnih gozdov v višini
75% obračunanega na podlagi meril, ki jih določa odredba;

– nad 500 ha lesnoproizvodnih gozdov v višini 50%
obračunanega na podlagi meril, ki jih določa odredba.“

5. člen
V točki B) 4. člena odredbe se v točki b) prva alinea 1.

točke spremeni tako, da se glasi:
“- predhodnega naročila zavoda;“

6. člen
V točki Č) 4. člena odredbe se tabela v točki a) nado-

mesti z novo tabelo, ki se glasi:

DELE� SOFINANCIRANJA

poudarjenost funkcij

Vrsta del  1.stopnja 2.stopnja 3.stopnja

Priprava površine za obnovo 50% dele� poveèanih stro�kov v primerjavi z redno seènjo, ki
nastanejo zaradi pogorišèa ali naravnih ujm oziroma 50%

priprave tal

Umetna obnova sadike (seme) + odstotek stroškov sajenja
40% 30% 20%

7. člen
V 4. členu odredbe se točka E) spremeni tako, da se

glasi:
“E) Premena v zasebnih gozdovih, gradnja gozdnih

cest in investicije v gozdne drevesnice:
a) Namen in višina:
Delež sofinanciranja teh namenov se določi v javnih

razpisih.
b) Pogoji:
Sredstva za premeno v zasebnih gozdovih, za gradnjo

gozdnih cest in za investicije v gozdne drevesnice pridobi
lastnik na podlagi:

– priglasitve na javni razpis, ki ga razpiše Ministrstvo za
kmetijstvo in gozdarstvo;

– prevzema in obračuna izvedenih del, ki ju opravi zavod.
Javni razpis mora biti objavljen v lokalnem časopisu in

na oglasnih deskah krajevnih enot zavoda.“

8. člen
V odredbi se besedilo priloge 1, list 3, nadomesti z

novim besedilom, ki je kot priloga sestavni del te odredbe in
je objavljena skupaj z njo.

9. člen
V odredbi se besedili priloge 2, list 1, in priloge 2, list

2, nadomestita z novimi besedili, ki sta kot prilogi sestavni
del te odredbe in sta objavljeni skupaj z njo.

10. člen
V odredbi se besedilo priloge 3 nadomesti z novim

besedilom, ki je kot priloga sestavni del te odredbe in je
objavljena skupaj z njo.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-0016/99
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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PRILOGA 1, list 3
Varstvo pred podlubniki

Vrsta dela Postopek Normativ – norma
Postavitev pasti Enojne

Dvojne
Zvezdaste

8 pasti/8 ur
1,3 norme za enojno past
1,5 norme za enojno past

Èi�èenje in vzdr�evanje pasti Enojne
Dvojne
Zvezdaste
Prehodi

10 minut/past
1,2 norme za enojno past
1,3 norme za enojno past
10 minut / (št. pasti – 1)

Polaganje in izdelava lovnih nastav in lubadark s
škropljenjem

Podiranje in
klešèenje debla

velja  èasovni normativ za seènjo
v min/drevo

Zlaganje
lovnega kupa

èasovni normativ za seènjo *0.40
v min/drevo

Škropljenje 30 min/drevo
Prehodi 10 min/drevo

Polaganje in izdelava lovnih nastav in lubadark s
kurjenjem

Seènja z
lupljenjem

velja èasovni normativ za seènjo
z lupljenjem v min/drevo

Namestitev
cerade in
zlo�itev kupa

èasovni normativ za seènjo brez
lupljenja *0,50 v min/drevo

po�ig lubja 0,15 norme za seènjo z
lupljenjem

po�ig lovnega
kupa

0,35 norme za seènjo z
lupljenjem

Odstranjevanje polparazitskih cvetnic z drevja
(do vkljuèno drogovnjaka, v primerih, ko je ogro�en
sestoj in drevo)

Odstranjevanje 20 min/drevo

Varstvo pred divjadjo
Vrsta dela Postopek Normativ – norma
Zašèita sadik s premazom vr�ièkov povpreèna prehodnost, 3000

sadik/ha
12 ur/ha

te�ka prehodnost 15 ur/ha
Zašèita sadik s kolièenjem izdelava kolov 200 kolov/8ur

koli �e izdelani zašèita sadik z dvema koloma 120 sadik/8ur
zašèita sadik s tremi koli 70 sadik/8ur

Obele�evanje sadik s  kolièkom         -lahki pogoji 300 sadik/8ur
(všteta tudi izdelava kolièka)                            -te�ki pogoji 200 sadik/8ur
Individualna zašèita sadik s tulci ali
mre�o (vkljuèno z izdelavo opornih
kolièkov)

tulci - neugodni pogoji dela 45 sadik/8ur

tulci - ugodni pogoji 60 sadik/8ur
plastièna mre�a 50 sadik/8ur
kovinska mre�a 25 sadik/8ur

Vzdr�evanje tulcev in zašè.mre� lahke razmere 2 min/kos
te�ke razmere 4 min/kos

Ob�etev tulcev in zašè.mre� 1 min/kos
Individualna zašèita dreves v
odrašèajoèih gozdovih pred
obgrizovanjem in lupljenjem

listavci – premaz debla
iglavci – premaz debla
iglavci – zasmolitev

1 - 2 min/drevo
4 - 5 min/drevo
3 min/drevo

Zašèita mladja z ograjo z izdelavo kolov
oziroma škarij

ograja proti divjadi-klasièna
postavitev

8 m/8ur

klasièna postavitev-
samonosna mre�a

12m/8ur

škarjasta postavitev 20m/8ur
ograja proti �ivini 16 m/8ur

Zašèita mladja z ograjo, ko so koli
izdelani

ograja proti divjadi 1,40 normativa za
postavljanje ograje z
izdelavo kolov

Varstvo pred pož ari
Vrsta dela Postopek Normativ - norma
Graditev in vzdrž evanje
protipož arnih presek

Novogradnja in rekonstrukcija
protipož arnih presek (trasiranje presek,
posek drevja in grmovja na trasi, strojna
dela)

veljajo normativi za gradnjo gozdnih
prometnic

Vzdrž evanje protipož arnih presek delavec: 4 ure/km
traktor  : 4 ure/km
herbicid : 3 l/km

Roc no c išc enje in obsek protipož arnih
presek

250 m/dan

Graditev in vzdrž evanje
protipož arnih zidov

Graditev protipož arnih zidov 4 m/dan

Vzdrž evanje protipož arnih zidov 40 m/dan
Graditev in vzdrž evanje
protipož arnih stez

Graditev protipož arnih stez Ugodne razmere           40 m/8ur
Neugodne razmere       24 m/8ur

Vzdrž evanje protipož arnih stez Ugodne razmere          300 m/8ur
Neugodne razmere      150 m/8ur
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Priloga 2, list 1

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Veèna pot 2
61001 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel: ++386-(0)61-123-13-43

N A L O G  
 ZA  IZVEDBO  DEL

Št. odloèbe:_______________________/______    zap. št.:______

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), izdaja po Obmoèni enoti _________________________________________ ,

Krajevni enoti ________________________________________________________________________________ ,

izvajalcu ____________________________________________________________________________________ ,

ki ima z MKG sklenjeno pogodbo številka __________________________________________________________ ,

nalog za izvedbo del na gozdni posesti (ime in priimek) _______________________________________________ ,

iz (pošta,kraj,ulica,h.št.) ________________________________________________________________________ .

 DELA ZA IZVEDBO:
zap.
št.

Šifra
ukrepa

G.e odd
ods

K.O. Parceln
a

številka

Material1
enota mere

-----------
 Kolièina1

Material2
enota mere

------------
Kolièina2

Normativ Norma ur Rok
izvedbe

Opombe

1.
--------- ---------

2.
--------- ---------

3.
--------- ---------

4.
--------- ---------

5.
--------- ---------

S K U P A J

Vrednost dnine je: __________SIT

Vrsta ukrepa in šifra ukrepa:

1. ____________________________________________________________ , šifra ukrepa__________________ .

2. ____________________________________________________________ , šifra ukrepa__________________ .

3. ____________________________________________________________ , šifra ukrepa__________________ .

4. ____________________________________________________________ , šifra ukrepa__________________ .

5. ____________________________________________________________ , šifra ukrepa__________________ .

MATERIAL,  MATERIALNI STROŠKI
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Izvajalec je dol�an  o izvedenih delih obvestiti ZGS takoj po njihovi izvedbi !
Dela  morajo biti opravljena strokovno ter v skladu s pogoji, navedenimi v odloèbi,  na podlagi katere-ih
je bil izdan ta nalog.

Datum izdaje naloga: __________________ Potrjujem prejem:

Vodja KE:  Ime in priimek: ______________________ Ime in priimek: _________________________

Podpis: _____________________________________ Podpis: _______________________________

�ig ZGS
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Priloga 2, list 2
ZAVOD ZA GOZDOVE
SLOVENIJE

           PREVZEM IN OBRAÈUN
OPRAVLJENIH DEL št.:___________
     po odlo èbi______________________/______

Zavod za gozdove (ZGS) po obmoèni enoti__________________________, krajevni
enoti_____________________________________________
prevzema in obraèunava dela na gozdni posesti lastnika (ime in priimek)
____________________________________________________________
iz (pošta, kraj, h.št.)_____________________________________________.
Šifra lastnika:_____________________________________________.
PREVZEM IN OBRAÈUN VREDNOSTI OPRAVLJENIH DEL
Zap.
št.

Ukrep Odsek Parcela
SSE/Izbor

Obseg Material Koli èina Priznane
ure

Sofinanciranje
MKGP (%)

Delo prevzeto
dne

Skupaj
SIT

Opombe

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

�.R.: (ob prvem nakazilu ali spremembi
�.R.):________________________________________
Skupni znesek prispevka iz proraèuna, do katerega je upravièen lastnik na osnovi
izvedenih ukrepov v gozdu , je /_______________________ SIT.

Delo prevzel:
Ime in priimek:
Podpis:

____________________________
____________________________

Vnos v ra èunalnik opravil:
Dne ____ /____/________

Občina Delež
proračun.

sredstev %

AJDOVŠČINA 36,48
BELTINCI 37,41
BENEDIKT 40,29
BLED 51,56
BLOKE 10,85
BOHINJ 51,68
BOROVNICA 45,30
BOVEC 2,69
BRASLOVČE 50,30
BRDA 28,24
BREZOVICA 40,29
BREŽICE 27,76
CANKOVA 30,25
CELJE 45,97
CERKLJE NA GORENJSKEM 35,27
CERKNICA 36,84
CERKNO 50,30
ČRENŠOVCI 37,25
ČRNA NA KOROŠKEM 38,51
ČRNOMELJ 39,12
DESTRNIK 37,28
DIVAČA 30,25
DOBJE 40,29
DOBREPOLJE 34,70
DOBRNA 50,30
DOBROVA - POLHOV GRADEC 30,25
DOBROVNIK 29,88
DOL PRI LJUBLJANI 25,32
DOLENJSKE TOPLICE 37,75
DOMŽALE 20,26
DRAVOGRAD 48,75

Občina Delež
proračun.

sredstev %

DUPLEK 10,85
GORENJA VAS - POLJANE 44,30
GORIŠNICA 10,85
GORNJA RADGONA 28,98
GORNJI GRAD 21,53
GORNJI PETROVCI 27,27
GRAD 27,47
GROSUPLJE 24,97
HOČE - SLIVNICA 47,45
HODOŠ 27,49
HORJUL 30,25
HRASTNIK 21,60
HRPELJE - KOZINA 30,25
IDRIJA 35,10
IG 34,02
ILIRSKA BISTRICA 34,17
IVANČNA GORICA 40,75
JESENICE 50,82
JEZERSKO 31,06
JURŠINCI 40,29
KAMNIK 30,52
KANAL 37,22
KIDRIČEVO 0,00
KOBARID 32,26
KOBILJE 29,65
KOČEVJE 33,94
KOMEN 30,25
KOMENDA 30,25
KOPER 40,29
KOSTEL 39,23
KOZJE 19,29

Priloga 3
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Občina Delež
proračun.

sredstev %

KRANJ 31,26
KRANJSKA GORA 50,33
KRIŽEVCI 48,30
KRŠKO 18,13
KUNGOTA 34,07
KUZMA 28,36
LAŠKO 31,00
LENART 18,18
LENDAVA 29,60
LITIJA 23,40
LJUBLJANA 30,25
LJUBNO OB SAVINJI 44,00
LJUTOMER 47,29
LOGATEC 23,19
LOŠKA DOLINA 39,47
LOŠKI POTOK 30,01
LOVRENC NA POHORJU 36,87
LUČE 9,65
LUKOVICA 20,19
MAJŠPERK 31,58
MARIBOR 43,02
MEDVODE 32,51
MENGEŠ 14,93
METLIKA 41,52
MEŽICA 48,50
MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 40,29
MIREN - KOSTANJEVICA 0,00
MIRNA PEČ 41,37
MISLINJA 42,67
MORAVČE 40,29
MORAVSKE TOPLICE 47,79
MOZIRJE 37,22
MURSKA SOBOTA 36,35
MUTA 50,30
NAKLO 28,24
NAZARJE 13,13
NOVA GORICA 35,43
NOVO MESTO 41,07
OPLOTNICA 46,30
ORMOŽ 33,57
OSILNICA 32,99
PESNICA 40,29
PIVKA 36,02
PODČETRTEK 28,06
PODLEHNIK 38,80
PODVELKA 39,26
POLZELA 50,58
POSTOJNA 46,66
PREBOLD 47,36
PREDDVOR 41,87
PREVALJE 49,99
PUCONCI 25,36
RAČE - FRAM 43,85
RADEČE 17,29
RADENCI 37,44
RADLJE OB DRAVI 49,00
RADOVLJICA 50,33
RAVNE NA KOROŠKEM 47,49
RAZKRIŽJE 48,30
RIBNICA 31,34
RIBNICA NA POHORJU 36,99

Občina Delež
proračun.

sredstev %

ROGAŠEVCI 27,87
ROGAŠKA SLATINA 34,27
ROGATEC 24,44
RUŠE 35,16
SELNICA OB DRAVI 40,19
SEMIČ 39,88
SEVNICA 23,04
SEŽANA 30,25
SLOVENJ GRADEC 47,94
SLOVENSKA BISTRICA 38,96
SLOVENSKE KONJICE 37,03
SODRAŽICA 35,27
SOLČAVA 5,92
STARŠE 35,27
SV. ANA 18,18
SV. ANDRAŽ V SLOV. GORICAH 18,18
SV. JURIJ 32,36
ŠALOVCI 27,27
ŠEMPETER - VRTOJBA 20,19
ŠENČUR 30,25
ŠENTILJ 24,93
ŠENTJERNEJ 32,25
ŠENTJUR PRI CELJU 25,09
ŠKOCJAN 24,67
ŠKOFJA LOKA 42,29
ŠKOFLJICA 37,33
ŠMARJE PRI JELŠAH 31,15
ŠMARTNO OB PAKI 1,70
ŠOŠTANJ 18,17
ŠTORE 36,28
TABOR 42,22
TIŠINA 30,31
TOLMIN 41,36
TRBOVLJE 25,08
TREBNJE 28,18
TRNOVSKA VAS 40,29
TRZIN 25,23
TRŽIČ 35,61
TURNIŠČE 36,28
VELENJE 17,52
VELIKA POLANA 38,12
VELIKE LAŠČE 38,32
VERŽEJ 48,30
VIDEM PRI PTUJU 39,29
VIPAVA 46,34
VITANJE 29,65
VODICE 35,27
VOJNIK 45,30
VRANSKO 39,98
VRHNIKA 20,19
VUZENICA 47,06
ZAGORJE OB SAVI 19,95
ZAVRČ 50,30
ZREČE 37,35
ŽALEC 48,48
ŽELEZNIKI 32,89
ŽETALE 22,01
ŽIRI 32,26
ŽIROVNICA 50,42
ŽUŽEMBERK 40,06
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3898. Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 8/91-I) izdaja minister za znanost in
tehnologijo

P R A V I L N I K
o infrastrukturnih razvojnih centrih

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za razvrstitev

infrastrukturnih razvojnih centrov, njihove oblike ter način in
merila za pridobitev subvencij za pokrivanje dela stroškov
delovanja iz sredstev Ministrstva, pristojnega za znanost in
tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen
Infrastrukturni razvojni centri so centri, ki so namenjeni

zagotavljanju infrastrukturnih pogojev na branžnem in regio-
nalnem nivoju za prenos znanja, rezultatov, raziskav in teh-
nologij v gospodarsko prakso.

3. člen
Infrastrukturni razvojni centri se oblikujejo kot:
– tehnološki parki,
– tehnološki centri, ki se organizirajo:

– v okviru posameznih gospodarskih panog oziroma
branž ter

– na regionalnem nivoju.

4. člen
Ministrstvo sofinancira dejavnost tehnoloških centrov

in parkov predvsem zaradi:
– racionalizacije izrabe raziskovalno razvojne infrastruk-

ture,
– spodbujanja trajnejšega medsebojnega povezovanja

raziskovalne in razvojne sfere ter gospodarstva,
– razvojnega povezovanja gospodarskih organizacij

znotraj gospodarske panoge oziroma regije,
– pomoči gospodarskim organizacijam do lažjega do-

stopa rezultatov raziskav, novih tehnologij in znanj.

5. člen
Ministrstvo sofinancira dejavnost infrastrukturnih raz-

vojnih centrov na podlagi javnih razpisov, kjer so opredeljeni
izbirni kriteriji in čas trajanja sofinanciranja dejavnosti s strani
ministrstva.

II. OPREDELITEV INFRASTRUKTURNIH RAZVOJNIH
CENTROV IN NJIHOVO FINANCIRANJE

Tehnološki park

6. člen
Tehnološki park je pravna oseba, ki predstavlja okolje z

ugodnimi pogoji za ustanavljanje in delovanje podjetij, za-
snovanih na tehnologijah ali izdelkih in storitvah z visoko
vsebnostjo znanja. Tem podjetjem omogoča najem infra-
strukturno opremljenega prostora, dostop do tehnološko
sodobnega znanja in opreme ter izvaja povezavo med nosil-
ci idej, kapitalom, industrijo in trgom ter nudi upravljavske in
marketinške storitve.

7. člen
Tehnološki park mora vsebovati sedeže vsaj 70% pod-

jetij, katerih primarna dejavnost je gospodarska izraba rezul-
tatov lastnega razvojno raziskovalnega dela. Podjetja se v
tehnološkem parku nahajajo le omejeno obdobje in sicer
največ do 4. leta delovanja. Po tem času se morajo preseliti
iz tehnološkega parka. V nasprotnem primeru tehnološki
park za ta podjetja ne more pridobiti subvencije ministrstva.

Pravico do subvencioniranega delovanja tehnološki
park pridobi na osnovi izbora v okviru javnega razpisa.

8. člen
Prijavitelj na javni razpis mora izpolnjevati določene

pogoje, in sicer:
– razpolagati mora z ustreznim prostorom,
– razpolagati mora s strokovnjaki, ki ocenjujejo tehno-

loško zahtevnost in perspektivnost podjetij.
Kot primerna infrastruktura za delovanje novih, tehno-

loško naprednih podjetij, vključenih v tehnološki park se
zahteva:

– infrastrukturna opremljenost (pisarniški prostori, pro-
izvodni prostori, telefon, internet, energetika...),

– zagotavljanje storitev (finančne, pravne, marke-
tinške...).

Za zagotavljanje omenjenih storitev ministrstvo na jav-
nem razpisu izbranim tehnološkim parkom zagotavlja sub-
vencijo za pokrivanje stroškov infrastrukture in storitev, ki jih
le-ta nudi vključenim podjetjem.

9. člen
Javni razpis določa pogoje in merila za izbor. Na prijavo

mora tehnološki park predložiti:
– program svoje dejavnosti,
– analizo vključenih podjetij v tehnološkem parku,
– akt o ustanovitvi iz katerega je razvidno, da gre za

nepridobitno dejavnost.
Subvencioniranje delovanja tehnološkega parka se ure-

di s posebno pogodbo. Pogodba se sklene za obdobje
5 let.

Višina subvencije se določi na osnovi kvadrature pro-
storov, ki jih park oddaja v najem, števila zaposlenih v pod-
jetjih znotraj tehnološkega parka ter drugih kriterijev.

Način ter ostali pogoji dodelitve subvencije se določijo
v pogodbi med ministrstvom in tehnološkim parkom.

Tehnološki center

10. člen
Tehnološki center je pravna oseba, ki izvaja naslednje

dejavnosti:
– raziskovalno razvojne (za potrebe posamezne gos-

podarske panoge oziroma branže, po dogovoru pa tudi za
posamezne naročnike, pri čemer mora v tem primeru center
zagotoviti ustrezno zaupnost dobljenih rezultatov),

– pomoč pri prijavljanju na domače in mednarodne
raziskovalne in druge projekte,

– izvajanje meritev in raznih testiranj (dolgoročni cilj je
postati akreditiran laboratorij),

– spremljanje novosti s področja raziskav in tehnologij
na posameznem področju ter informiranje in pomoč pri uva-
janju le-teh v posamezne gospodarske organizacije,

– publicistično dejavnost,
– izvajanje oziroma organizacija raznovrstnega strokov-

nega izpopolnjevanja za potrebe gospodarske panoge ozi-
roma branže.
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11. člen
Tehnološki center izvaja dejavnosti iz prejšnjega člena

na tak način, da zagotovi:
– racionalno izrabo raziskovalno razvojne infrastruktu-

re,
– spodbujanje trajnejšega povezovanja raziskovalno

razvojnih sfer in uporabnikov iz gospodarstva,
– razvojno povezovanju gospodarskih organizacij zno-

traj gospodarske panoge,
– lažjega dostopa do rezultatov raziskav, novih tehno-

logij in znanja gospodarskim organizacijam, ki prispeva k
dvigu stopnje zahtevnosti proizvodnje, povečanju dodane
vrednosti na zaposlenega in nenazadnje tudi k dvigu konku-
renčne sposobnosti le-teh,

– dostop do najnovejših tehnologij in raziskovalnih re-
zultatov predvsem za mala in srednja podjetja, ki praviloma
težje sledijo novostim na svojem področju,

– spodbujanje inovativnosti v malih in srednjih pod-
jetjih.

12. člen
V državi se na posameznem raziskovalnem področju

oziroma gospodarski panogi praviloma organizira le po en
tehnološki center.

V posameznih primerih je možno, da se zainteresirane
gospodarske organizacije sporazumejo za večji ali manjši
obseg dejavnosti, kot je naveden v 8. členu tega pravilnika,
vključene pa so lahko tudi posebnosti posameznih branž ali
regij.

13. člen
Financiranje tehnološkega centra se uredi s pisnim

dogovorom med ustanovitelji. Viri prihodkov so lahko tudi
članarine, državne subvencije, zaslužek pri opravljenih stori-
tvah, občinska podpora, sredstva pridobljena za domače in
mednarodne razvojno raziskovalne projekte.

14. člen
Pravico do subvencioniranja delovanja tehnološki cen-

ter pridobi na osnovi izbora v okviru javnega razpisa, upošte-
vaje tudi naslednje kriterije:

– center mora biti vezan na oziroma ustanovljen s stra-
ni več gospodarskih organizacij znotraj gospodarske pano-
ge oziroma branže (ustanoviteljica je lahko tudi država, obči-
ne, GZS, SRD itd.),

– mora imeti eno ali več raziskovalnih oziroma razvoj-
nih skupin, ki so evidentirane v evidencah ministrstva,

– predloži podatke o svoji formalni organizacijski obliki
(zavod, d.o.o.),

– pisno mora biti izkazan jasen interes več gospodar-
skih organizacij za razvojno povezovanje ter delež sredstev,
opreme, vnaprejšen zakup kapacitet itd., ki so jih le-ti pri-
pravljeni vložiti v center,

– predložen mora biti program dela in poslovni načrt za
obdobje naslednjih petih let, v katerem:

– je jasno vidna opredeljena vloga in cilji delovanja
centra,

– opravljena tržna analiza, ki dokazuje rast trgov na
področjih načrtovanih dejavnosti oziroma potrjuje smisel-
nost vlaganj države v določeno področje,

– finančni načrt poslovanja za tekoče leto, s poseb-
nim poudarkom na virih prihodkov,

– cenik storitev centra za ustanovitelje, člane in dru-
ge uporabnike,

– opis programa oziroma storitev, ki jih tehnološki
center ponuja uporabnikom, kot npr. sodelovanje pri razvoj-
no-raziskovalnih projektih z uporabniki; prenos znanja upo-

rabnikom, pridobivanje novih znanj, vpeljevanje tehnologij
itd.,

– svojo morebitno povezanost z drugimi raziskovalno
razvojnimi organizacijami doma in v tujini,

– predloži seznam redno oziroma dopolnilno zapo-
slenih,

– predložen popis obstoječe oziroma dosegljive razi-
skovalno razvojne opreme,

– predložene morebitne reference ključnih ljudi v teh-
nološkem centru iz področja prenosa znanja, rezultatov razi-
skav in tehnologij v prakso.

15. člen
Subvencioniranje dela stroškov delovanja tehnološke-

ga centra je praviloma večletno. Višina subvencije mini-
strstva je odvisna od obsega dejavnosti tehnološkega cen-
tra, vključenosti razvojno-raziskovalnega kadra ter razpolož-
ljivih proračunskih sredstev.

III. JAVNI RAZPIS

16. člen
Ministrstvo subvencionira del stroškov delovanja infra-

strukturnih razvojnih centrov na podlagi enega ali več javnih
razpisov.

Poleg kriterijev navedenih v tem pravilniku se v javnem
razpisu lahko opredelijo tudi morebitni dodatni izborni krite-
riji v skladu z znanstveno in tehnološko politiko.

17. člen
Za vodenje postopka javnega razpisa in spremljanje

izvajanja programov delovanja infrastrukturnih razvojnih cen-
trov, ki pridobe subvencijo, je zadolžena uradna oseba mini-
strstva.

18. člen
Na javni razpis za subvencioniranje dela stroškov delo-

vanja infrastrukturnih razvojnih centrov se lahko prijavijo prav-
ne osebe registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj), ki so registrirane za opravljanje razisko-
valne oziroma razvojne dejavnosti in izpolnjuje pogoje, dolo-
čene z zakonom, s tem pravilnikom in z drugimi predpisi
ministra.

19. člen
V postopku za izbiranje predlogov za subvencioniranje

dela stroškov delovanja infrastrukturnih centrov se obravna-
vajo prijave, ki vsebujejo vse, z javnim razpisom zahtevane
podatke, dokazila ter prispejo na ministrstvo v roku, določe-
nem v javnem razpisu.

20. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je vloga nepopolna in ni v

skladu s tem pravilnikom ter javnim razpisom, pozove prijavi-
telja, da v roku 15 dni vlogo dopolni. Če prijavitelj tega ne
stori v predpisanem roku, se šteje, da vloga ni vložena in
dokumentacija se vrne prijavitelju.

21. člen
Za strokovno oceno vlog za subvencioniranje dela

stroškov delovanja infrastrukturnih centrov, minister imenuje
komisijo, ki v roku 30 dni od zaključka razpisnega roka
oceni ali so izpolnjeni potrebni pogoji za dodelitev oziroma
ohranitev statusa infrastrukturnega razvojnega centra v skla-
du s pogoji javnega razpisa.
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Minister, pristojen za znanost in tehnologijo (v nadalj-
njem besedilu: minister) določi seznam infrastrukturnih raz-
vojnih centrov, ki prejmejo subvencijo. Uradna oseba obve-
sti prijavitelja o rezultatu njegove vloge na javni razpis, najka-
sneje v 8 dneh po sprejemu sklepa ministra.

22. člen
Prijavitelj ima v osmih dneh od prejema obvestila pravi-

co vložiti zahtevo za ponovno ocenitev svoje vloge za sub-
vencioniranje infrastrukturnega razvojnega centra. V svoji
zahtevi mora opredeliti tehtne razloge, zaradi katerih zahteva
ponovno ocenitev.

O zahtevi za ponovno ocenitev odloči minister. Njego-
va odločitev je dokončna. Postopek in način ponovne oce-
nitve predloga določi minister za vsak primer posebej.

IV. SOUPRAVLJANJE IN KAPITALSKA VLAGANJA

23. člen
Infrastrukturni razvojni centri, ki pridobijo subvencijo

ministrstva, morajo omogočiti ministrstvu soupravljanje infra-
strukturnega razvojnega centra v skladu z deležem, ki ga za
njegovo delovanje prispeva ministrstvo. Soupravljanje se iz-
vaja skozi skupščino, nadzorni svet, upravni odbor oziroma
strokovni svet infrastrukturnega razvojnega centra.

24. člen
Na predlog ministra, Vlada Republike Slovenije odloči

o morebitnem kapitalskem vložku v infrastrukturni razvojni
center.

V. OBVEŠČANJE JAVNOSTI

25. člen
Prejemnik subvencije je dolžan pri objavljanju svojih

rezultatov oziroma pri drugih oblikah javnega predstavljanja
navesti, da je delovanje infrastrukturnega razvojnega centra
subvencionirano s strani ministrstva ter na zahtevo mini-
strstva tudi sodelovati pri obveščanju javnosti.

VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

26. člen
Infrastrukturni razvojni centri, katerim je bil status dode-

ljen v skladu s pravilnikom o infrastrukturnih raziskovalnih
centrih (Uradni list RS, št. 68/94 in 53/95) se morajo
uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje do 31. 12.
1999.

27. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljavnost

pravilnika o infrastrukturnih raziskovalnih centrih (Uradni list
RS, št. 68/94 in 53/95).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 5/99
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.

dr. Lojze Marinček l. r.
Minister

za znanost in tehnologijo

3899. Pravilnik o obrazcu izkaznice, znaku in znački
mejnega veterinarskega inšpektorja

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

P R A V I L N I K
o obrazcu izkaznice, znaku in znački mejnega

veterinarskega inšpektorja

1. člen
Ta pravilnik predpisuje obrazec izkaznice, znaka in

značke mejnega veterinarskega inšpektorja (v nadaljnjem
besedilu: izkaznica, znak in značka).

2. člen
Obrazec izkaznice vsebuje:
– na zunanji strani ovitka (platnic) je na vrhu vtisnjen

grb Republike Slovenije, na levi strani je izpisano besedilo:
“REPUBLIKA SLOVENIJA”, na desni pa: “MINISTRSTVO ZA
KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO”; v srednjem
delu je znak, nad njim pa v loku napis: “VETERINARSKA
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE”; pod znakom je besedi-
lo: “IZKAZNICA mejnega veterinarskega inšpektorja”;

– na drugi in tretji strani ovitka (platnic) se ponavlja
znak, zadnja stran ovitka (platnic) je prazna;

– prva stran izkaznice je ponovitev prve strani platnic;
– na drugi strani izkaznice je prostor za fotografijo veli-

kosti 3 x 4 cm in suhi žig organa, ki jo je izdal; pod fotografi-
jo se vpiše: ime in priimek imetnika izkaznice, podpis imetni-
ka izkaznice, registrska številka izkaznice, datum izdaje iz-
kaznice in podpis predstojnika Veterinarske uprave Republi-
ke Slovenije (VURS);

– na tretji strani izkaznice je pooblastilo za ukrepanje
inšpektorja iz ustreznega člena zakona o veterinarstvu ter
številka in datum izdaje tega pooblastila;

– na četrti strani je dovoljenje Ministrstva za notranje
zadeve za gibanje in mujenje inšpektorja na mejnem preho-
du.

Izkaznica ni prenosljiva.

3. člen
Izkaznica je vezana v temno modro usnje in je velikosti

105 x 65 mm.

4. člen
Imetniku izkaznice, ki opravlja mejno inšpekcijsko nad-

zorstvo na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijan-
ska in madžarska narodna skupnost, se izda izkaznica na
obrazcu, na katerem je besedilo tudi v italijanskem oziroma
madžarskem jeziku.

5. člen
Znak mejnega veterinarskega inšpektorja je ovalne

(elipsaste) oblike. Je tribarven. Barve so: zlata, modra HKS
44K in modra HKS 41K. Podlaga znaka je zlate mat barve. V
sredini je obris križa v modri HKS 44K barvi, v katerem so
iniciale MV iz zlate mat barve, ovite s kačo iz zlato svetle
barve. Polja ob krakih križa so v modri HKS 41K barvi.

6. člen
Značka mejnega veterinarskega inšpektorja je v osnovi

znak iz prejšnjega člena tega pravilnika, z naslednjimi dodatki:
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– na vrhu elipse je krog v zlato svetli barvi, v katerem je
registrska številka v zlati mat barvi;

– pod njo je grb Republike Slovenije v modri HKS 44K
barvi;

– na levi strani grba je izpisano besedilo: “REPUBLIKA
SLOVENIJA”, na desni strani grba pa besedilo: “MINIS-
TRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO”
v zlato svetli barvi;

– nad križem je v loku izpisano besedilo: “VETERINAR-
SKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE” v zlato svetli barvi;

– pod križem na robu elipse je izpisano besedilo: “MEJ-
NI VETERINARSKI INŠPEKTOR” v zlato svetli barvi.

7. člen
Obrazec izkaznice, skica znaka in značke so sestavni

del tega pravilnika in so objavljeni skupaj z njim.

8. člen
Izkaznica oziroma značka se zamenjata:
– če mejni veterinarski inšpektor izgubi izkaznico oziro-

ma značko ali kako drugače ostane brez njiju. V tem primeru
mora o tem takoj, najpozneje pa v osmih dneh od dneva, ko
ju je pogrešil, obvestiti neposrednega predstojnika in izgubo
izkaznice oziroma značke pisno pojasniti ter izkaznico oziro-
ma značko na svoje stroške preklicati v Uradnem listu Re-
publike Slovenije;

– če je poškodovana;
– če imetnik spremeni osebno ime.

9. člen
Veljavnost izkaznice preneha z dnem:
– prenehanja delovnega razmerja imetnika izkaznice;

– razporeditve imetnika izkaznice na delovno mesto,
za katero ni predpisanih pooblastil mejnega inšpektorja.

V primerih iz prejšnjega odstavka mora imetnik izkazni-
co vrniti.

10. člen
Evidenco o izdanih izkaznicah in značkah vodi Veteri-

narska uprava Republike Slovenije.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: ime in pri-

imek imetnika izkaznice in značke, registrsko številko izkaz-
nice, datum izdaje, prostor za podpis imetnika izkaznice
oziroma značke in prostor za podpis osebe, ki ju je vročila,
datum prenehanja ali nadomestitve izkaznice in razlog pre-
nehanja veljavnosti oziroma nadomestitve izkaznice.

11. člen
Ob prejemu izkaznice in značke iz tega pravilnika mora

mejni veterinarski inšpektor vrniti prejšnjo izkaznico njene-
mu izdajatelju.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 323-224/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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3900. Pravilnik o pogojih za uporabo pridelka
zavarovane sorte za nadaljnjo setev in o
kriterijih za male kmete

Na podlagi 16. člena zakona o varstvu novih sort rastlin
(Uradni list RS, št. 86/98) in 99. člena zakona o upravi
(Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95)
izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

P R A V I L N I K
o pogojih za uporabo pridelka zavarovane sorte
za nadaljnjo setev in o kriterijih za male kmete

1. člen
Ta pravilnik določa vrste rastlin, pri katerih se lahko v

skladu s točko c) prvega odstavka 16. člena zakona o
varstvu novih sort rastlin (Uradni list RS, št. 86/98) (v nadalj-
njem besedilu: ZVNSR), pridelek zavarovane sorte, ki ga
pridelovalci pridelajo na svojem kmetijskem gospodarstvu,
uporabi za nadaljnjo setev na tem gospodarstvu, pogoje za
uveljavljanje pravic in za izpolnjevanje obveznosti imetnika
žlahtniteljske pravice in pridelovalca v zvezi z uporabo pridel-
ka zavarovane sorte za nadaljnjo setev na svojem kmetij-
skem gospodarstvu, kriterije za določanje višine primernega
povračila (v nadaljnjem besedilu: povračilo) ter kriterije za
male kmete, ki so oproščeni plačevanja povračila.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji po-

men:
– pridelovalec je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja

s pridelovanjem kmetijskih rastlin;
– kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslov-

no zaokrožena celota kmetijskih zemljišč in gozdov, zgradb,
opreme, živine in delovne sile, ki jo pridelovalec uporablja
tudi za pridelovanje kmetijskih rastlin v svojem imenu in za
svoj račun;

– mali kmet je pridelovalec, ki izpolnjuje najmanj enega
od kriterijev iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika.

3. člen
Pri vrstah rastlin, določenih s tem pravilnikom, se lahko

pridelek zavarovane sorte, ki ga pridelovalec pridela na svo-
jem kmetijskem gospodarstvu, uporabi za nadaljnjo setev na
tem kmetijskem gospodarstvu pod pogojem, da pridelova-
lec imetniku žlahtniteljske pravice plača povračilo.

Vrste rastlin iz prejšnjega odstavka so:
a) krmne rastline:
lucerna – Medicago sativa L.;
krmni grah – Pisum sativum L. (partim);
aleksandrijska detelja – Trifolium alexandrinum L.;
perzijska detelja – Trifolium resupinatum L.;
krmni bob – Vicia faba L.;
navadna grašica – Vicia sativa L.;
b) žita:
oves – Avena sativa L.;
ajda – Fagopyrum esculentum Moench;
ječmen – Hordeum vulgare L.;
proso – Panicum miliaceum L.;
rž – Secale cereale L.;
tritikala – X Triticosecale Wittm.;
pšenica – Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.;
trda pšenica – Triticum durum Desf.;
pira – Triticum spelta L.;
c) krompir – Solanum tuberosum L.;

d) oljnice in predivnice:
ogrščica – Brassica napus L. (partim);
oljna repica – Brassica rapa L. (partim);
lan – Linum usitatissimum L.
Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za

hibride in sintetične sorte rastlin.

4. člen
Imetnik žlahtniteljske pravice uveljavlja povračilo od pri-

delovalca sam ali preko združenja imetnikov žlahtniteljske
pravice. Pravica do povračila ni prenosljiva na tretjo osebo.

Združenje iz prejšnjega odstavka lahko pri uveljavljanju
povračila zastopa člane združenja in tiste imetnike žlahtni-
teljske pravice, ki so za zastopanje združenje pisno poobla-
stili.

5. člen
Pravica pridelovalca do uporabe pridelka zavarovane

sorte za nadaljnjo setev na svojem kmetijskem gospodarstvu,
obveznost do plačila povračila imetniku žlahtniteljske pravi-
ce ter druge pravice in obveznosti pridelovalca iz točke c)
prvega odstavka 16. člena ZVNSR niso prenosljive na tretjo
osebo, razen če je to kmetijsko gospodarstvo predmet prav-
nega prometa. V tem primeru se pravice in obveznosti pride-
lovalca prenesejo na osebo, ki je s pravnim prometom pri-
dobila kmetijsko gospodarstvo.

6. člen
Imetnik žlahtniteljske pravice in pridelovalec lahko skle-

neta pogodbo o uporabi pridelka zavarovane sorte za nadalj-
njo setev, v kateri določita tudi višino povračila.

Če imetnik žlahtniteljske pravice in pridelovalec ne skle-
neta pogodbe iz prejšnjega odstavka, lahko imetnik žlahtni-
teljske pravice uveljavlja povračilo največ do višine, določe-
ne s sporazumom, ki ga skleneta združenje imetnikov žlaht-
niteljske pravice in združenje pridelovalcev.

Če sporazum iz prejšnjega odstavka ni bil sklenjen,
lahko imetnik žlahtniteljske pravice uveljavlja povračilo naj-
več do višine 50% od zneska, ki ga imetnik žlahtniteljske
pravice zaračunava za licenčno pridelavo semenskega ma-
teriala najnižje stopnje množitve te sorte v Republiki Sloveni-
ji. Če licenčne pridelave semenskega materiala te sorte v
Republiki Sloveniji ni, se pri uveljavljanju povračila upošteva
znesek, ki se zaračunava za licenčno pridelavo semenskega
materiala drugih sort te vrste.

7. člen
Mali kmetje so pridelovalci, ki so oproščeni plačila

povračila.
Kriteriji za male kmete so, da na svojem kmetijskem

gospodarstvu pridelujejo krmne rastline, oljnice in predivni-
ce skupaj na manj kot 20 ha površin oziroma žita skupaj na
manj kot 20 ha površin oziroma krompir na manj kot 7,5 ha
površin.

8. člen
Pridelovalci, ki uporabijo pridelek zavarovane sorte za

nadaljnjo setev na svojem kmetijskem gospodarstvu v skla-
du s točko c) prvega odstavka 16. člena ZVNSR, morajo
imetniku žlahtniteljske pravice na njegovo zahtevo dati po-
datke o obsegu nadaljnje setve.

Imetnik žlahtniteljske pravice in pridelovalec lahko do-
ločita vrsto podatkov iz prejšnjega odstavka ter roke in način
njihovega posredovanja v pogodbi iz prvega odstavka 6.
člena tega pravilnika.



Stran 12688 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Če imetnik žlahtniteljske pravice in pridelovalec nista
sklenila pogodbe iz prvega odstavka 6. člena tega pravilni-
ka, lahko imetnik žlahtniteljske pravice zahteva od pridelo-
valca naslednje podatke:

a) o pridelovalcu: ime, priimek oziroma firma in naslov
oziroma sedež;

b) o kmetijskem gospodarstvu:
– skupno površino njiv;
– skupno površino, na kateri se prideluje žito;
– skupno površino, na kateri se pridelujejo krmne rast-

line, oljnice in predivnice;
– skupno površino, na kateri se prideluje krompir;
c) o zavarovanih sortah, katerih pridelek je bil uporab-

ljen za nadaljnjo setev na kmetijskem gospodarstvu:
– ime zavarovanih sort;
– količina prvotno nabavljenega potrjenega semena teh

zavarovanih sort in podatki o pridelovalcu semena in dobavi-
telju semena;

– skupni pridelek po posamezni zavarovani sorti;
– količina pridelka posamezne zavarovane sorte, upo-

rabljenega za nadaljnjo setev;
č) če je bil pridelek, uporabljen za nadaljnjo setev, pred

setvijo dodelan: ime, priimek oziroma firma in naslov oziro-
ma sedež dodelovalca.

9. člen
Imetnik žlahtniteljske pravice lahko podatke iz tretjega

odstavka prejšnjega člena zahteva za tekoče leto in za naj-
več pet preteklih let.

Imetnik lahko podatke zahteva tudi za obdobje, ko je
bila sorta v postopku za varstvo sorte. Za prvo leto, za
katerega se lahko zahteva podatke, se šteje leto objave
popolne prijave v uradnem glasilu, če je bil pridelovalec ob
pridobitvi semenskega materiala seznanjen s pogoji za nje-
govo uporabo.

Od imetnika žlahtniteljske pravice lahko pridelovalec
še pred posredovanjem podatkov iz tretjega odstavka prejš-
njega člena zahteva dokazilo o upravičenosti do teh podat-
kov. Za dokazilo do upravičenosti do teh podatkov se šteje
potrdilo o vloženi popolni prijavi za varstvo nove sorte rastlin
oziroma potrdilo o pridobljeni žlahtniteljski pravici.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 321-65/99
Ljubljana, dne 23. septembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

3901. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje kokošjega tifusa
(Typhus avium)

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

N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje kokošjega tifusa (Typhus avium)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje kokošjega tifusa – Typhus avium (v nadalj-
njem besedilu: bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Jata je vsa perutnina z identičnim zdravstvenim statu-
som, ki se goji v istih prostorih ali v isti obori in predstavlja
eno samo epizootiološko enoto. Pri perutnini, ki se goji v
pokritih prostorih, pomeni jata vso perutnino, ki si deli isti
zračni prostor.

– Matične jate perutnine so jate, namenjene za raz-
plod.

– Proizvodne jate perutnine so jate, ki so namenjene
za proizvodnjo mesa in konzumnih jajc.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja potrditi
ali pa ovreči sum.

4. člen
Na bolezen se sumi, če so podani klinični znaki ali če

so rezultati seroloških preiskav pozitivni.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali krvne vzorce sumljivih

živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni in
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu s strokov-
nim navodilom določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bo-
lezen;
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– prepoved zakola živali, dovzetnih za bolezen;
– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo

živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali, dov-

zetne za bolezen;
– prepoved valjenja jajc;
– prepoved uporabe jajc za konzum;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepi iz drugega in tretjega odstavka tega člena osta-

nejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če se izolira

povzročitelj bolezni (Salmonella gallinarum/pullorum), v na-
sprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen potrjena, mora veterinarski inšpektor z

odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuže-
nem gospodarstvu odrediti:

– izločanje serološko pozitivnih živali iz jat perutnine, v
katerih je več kot 1000 živali, in iz jat z manj kot 1000
živalmi, kjer se ugotovi manj kot 10% pozitivnih reaktrojev;

– zakol celotnih jat perutnine z manj kot 1000 živalmi,
pri katerih se ugotovi več kot 10% pozitivnih reaktorjev;

– dekontaminacijo surovin za pripravo krme in krme,
namenjene za prehrano perutnine, v kateri se ugotovi pov-
zročitelj bolezni;

– dezinfekcijo prostorov in naprav v valilnicah, embala-
že in opreme, ki se v njih uporablja, ter vozil, uporabljenih za
prevoz takšnega materiala, z določenim dezinfekcijskim
sredstvom in po določenem postopku;

– da se jajca ne vlagajo več, če je bila bolezen ugotov-
ljena pri perutnini iz več valilnikov, dokler se valilnica ne
dezinficira;

– DDD objektov za gojitev perutnine, v katerih je bil
ugotovljen tifus; drugi dan po dezinfekciji je treba opraviti
bakteriološko kontrolo njene učinkovitosti;

– da se gnoj iz okuženih hlevov odstrani iz gospodars-
tva in pakira najmanj 500 m stran od okuženega gospodars-
tva; gnoj se sme uporabiti najprej po treh mesecih in

– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu prenehajo veljati:
– pri tifusu matičnih jat perutnine: če so bili rezultati

bakterioloških preiskav, opravljenih deseti in dvajseti dan po
izvedenih odrejenih ukrepih in končni dezinfekciji, negativ-
ni;

– pri tifusu v proizvodnih jatah perutnine: če so bili
rezultati bakterioloških preiskav, opravljenih peti in petnajsti
dan po izvedenih odrejenih ukrepih in končni dezinfekciji,
negativni.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee drugega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški v zvezi z izvajanjem tega
navodila pa bremenijo skrbnika živali.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati

pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje tifusa perut-
nine (Uradni list SFRJ, št. 6/88).

9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-57/99
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Klinični znaki

kokošji tifus – pri piščancih od izvalitve do 4. tedna
starosti predvsem belkasta driskavost (bela
griža piščancev)
– povečan pogin
– v času nesnosti se pojavijo znaki kronične
infekcije: driskavost, padec nesnosti, slabši
rezultat valilnosti – večja zamiranja embrijev
in občasna višja mortalnost

3902. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje kolere perutnine
(Pasteurellosis avium)

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

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

zatiranje kolere perutnine (Pasteurellosis avium)

I. SKUPNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje kolere perutnine – Pasteurellosis avium (v
nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bo-
lezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila
in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Jata je vsa perutnina z identičnim zdravstvenim statu-

som, ki se goji v istih prostorih ali v isti obori in predstavlja
eno samo epizootiološko enoto. Pri perutnini, ki se goji v
pokritih prostorih, pomeni jata vso perutnino, ki si deli isti
zračni prostor.

– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od
izpostavljenosti kužnemu agentu do pojava kliničnih znakov.
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– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-
ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu s strokov-
nim navodilom določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bo-
lezen, razen za zakol;

– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo
živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena;

– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali, dov-
zetne za bolezen;

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

Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena osta-
nejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki bolezni in so rezultati preiskav iz prve alinee
prvega odstavka prejšnjega člena pozitivni, v nasprotnem
primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

II. UKREPI PRI AKUTNI OBLIKI BOLEZNI

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski in-

špektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila
na okuženem gospodarstvu odrediti:

– dezinfekcijo oseb, ki prihajajo v stik z okuženo živaljo
ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena; da se vsem
delavcem, ki delajo z živalmi, zagotovi zaščitno obleko, po-
krivala in obutev; da si vsi delavci pri vhodu in izhodu iz
hlevov razkužijo roke in obutev;

– zdravljenje okuženih živali z antibiotiki ali kemotera-
pevtiki po antibiogramu;

– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.

Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-
ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen, po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.

III. UKREPI PRI KRONIČNI OBLIKI BOLEZNI

7. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– izločanje klinično bolnih živali;
– zdravljenje živali z antibiotiki ali kemoterapevtiki po

antibiogramu;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen, po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.

IV. KONČNE DOLOČBE

8. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški v zvezi z izvajanjem tega
navodila pa bremenijo skrbnika živali.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 17.

člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje žival-
skih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).

10. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-58/99
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I
Bolezen Najdaljša Klinični znaki

inkubacijska
doba

kolera 14 dni akutna oblika
perutnine – večji, nenaden pogin

perutnine v dobri kondiciji,
brez predhodnih kliničnih
znakov
– depresija
– anoreksija
– cianoza rože
– driska
kronična oblika
– abscesi podbradkov
– lahko se pojavi šepanje
živali
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3903. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje salmoneloze
(Salmonellosis)

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

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

zatiranje salmoneloze (Salmonellosis)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje salmoneloze – Salmonellosis (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Jata je vsa perutnina z identičnim zdravstvenim statu-
som, ki se goji v istih prostorih ali v isti obori in predstavlja
eno samo epizootiološko enoto. Pri perutnini, ki se goji v
pokritih prostorih, pomeni jata vso perutnino, ki si deli isti
zračni prostor.

– Matične jate perutnine so jate, namenjene za raz-
plod.

– Proizvodne jate perutnine so jate, ki so namenjene
za proizvodnjo mesa oziroma konzumnih jajc.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja potrditi
ali pa ovreči sum.

II. UKREPI PRI PERUTNINI

4. člen
Na bolezen se pri perutnini sumi:
– če so podani klinični znaki; ali
– če so rezultati seroloških preiskav iz monitoringa za

salmonelozo perutnine, ki ga izvaja pooblaščena veterinar-

ska organizacija, pozitivni. Monitoring je določen v Prilogi II
tega navodila, ki je sestavni del tega navodila in se objavi
skupaj z njim; ali

– če se bolezen ugotovi pri drugih živalih na istem
gospodarstvu.

Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:

– poslati v preiskavo trupla poginulih živali ali v diagno-
stične namene izločenih živali, vzorce hlevskega nastila in
krme;

– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni in
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.

5. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu s strokov-
nim navodilom določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bo-
lezen;

– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali, dov-
zetne za bolezen;

– prepoved prometa z jajci za konzum;
– prepoved zakola živali, dovzetnih za bolezen;
– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo

živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepi iz prejšnjega odstavka ostanejo v veljavi, dokler

se sum bolezni uradno ne izključi.

6. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so rezultati

bakterioloških preiskav iz prve alinee drugega odstavka 4.
člena tega navodila ali rezultati bakterioloških preiskav iz
monitoringa za salmonelozo perutnine pozitivni, v nasprot-
nem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

7. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski in-

špektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. in 5. člena tega
navodila na okuženem gospodarstvu odrediti, da se:

– surovine za pripravo krme za perutnino dekontamini-
rajo po ustreznem postopku;

– prostori, aparati in pribor na mestih proizvodnje in
skladiščenja krme za perutnino sanitarno obdelajo z ustrez-
nim dezinfekcijskim sredstvom;

– prostori, naprave, embalaža in oprema v valilnicah
ter vozila za prevoz perutnine in jajc obdelajo po ustreznem
postopku in z ustreznim dezinfekcijskim sredstvom;

– jajca za valjenje takoj, ko so zbrana, dezinficirajo z
baktericidnim plinom, enako tudi valilni aparati;

– jajca, vložena v valilnik istega dne, med valjenjem
sanitarno obdela z baktericidnim plinom osemnajsti ali de-
vetnajsti dan;

– izvaljena perutnina, dokler je še vlažna in dokler je v
valilniku, sanitarno obdela z baktericidnim plinom;

– neizvaljena jajca, izvaljeno zahirano perutnino in dru-
ge odpadke v valilniku neškodljivo odstrani;

– opravi DDD okuženih objektov za gojitev perutnine in
za proizvodnjo jajc ter perutninskega mesa, najkasneje dru-
gi dan po dezinfekciji pa bakteriološka kontrola njene učin-
kovitosti;

– odstrani hlevski gnoj izven gospodarstva in ga pakira,
pri čemer se gnoj ne sme uporabljati tri mesece po njego-
vem pakiranju;



Stran 12692 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

– perutnino zdravi z ustreznim antibiotikom ali kemote-
rapevtikom na podlagi antibiograma in

– izvajajo drugi ukrepi za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu prenehajo veljati:
– pri salmonelozi matičnih jat perutnine: če so bili re-

zultati bakterioloških preiskav, opravljenih peti in deseti dan
po opravljenih odrejenih ukrepih in končanem zdravljenju,
negativni;

– pri salmonelozi v proizvodnih jatah perutnine: če so
bili rezultati bakterioloških preiskav, opravljenih sedmi in
štirinajsti dan po opravljenih odrejenih ukrepih in končanem
zdravljenju, negativni.

III. UKREPI PRI TELETIH IN PRAŠIČIH

8. člen
Na bolezen se pri teletih in prašičih sumi, če se pojavijo

klinični znaki oziroma če se ugotovi salmoneloza pri drugih
živalih na istem gospodarstvu.

Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni:

– poslati v preiskavo trupla poginulih živali, rektalne
brise sumljivih živali, vzorce hlevskega nastila in krme;

– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni in
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.

9. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu s strokov-
nim navodilom določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bo-
lezen;

– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo
živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena;

– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali, dov-
zetne za bolezen in

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

Ukrepi iz 8. in 9. člena tega navodila ostanejo v veljavi,
dokler se sum bolezni uradno ne izključi.

10. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki oziroma če so izvidi bakterioloških preiskav iz
prve alinee drugega odstavka 8. člena tega navodila pozitiv-
ni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno
izključena.

11. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 8. in 9. člena tega navo-
dila na okuženem gospodarstvu odrediti:

– dezinfekcijo surovin za pripravo krme;
– zdravljenje okuženih živali z ustreznim antibiotikom

ali kemoterapevtikom na podlagi antibiograma;
– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu prenehajo veljati,

če so bili rezultati baktrioloških preiskav, opravljenih sedmi
in štirinajsti dan po opravljenih odrejenih ukrepih in konča-
nem zdravljenju, negativni.

IV. KONČNE DOLOČBE

12. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee drugega

odstavka 4. člena in prve alinee drugega odstavka 8. člena
tega navodila, se krijejo iz proračuna Republike Slovenije,
vsi ostali stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila pa breme-
nijo skrbnika živali.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati

pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje salmoneloze
perutnine (Uradni list SFRJ, št. 6/88).

14. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-59/99
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Klinični znaki

salmoneloza pri perutnini – povišan pogin
– driska

salmoneloza pri teletih in prašičih – driska
– pogini

Priloga II

MONITORING NA SALMONELOZO PERUTNINE

Preiskava na salmonelozo je obvezna:
1. za vse surovine živalskega izvora za pripravo krme za

perutnino (ribja moka, mesna moka, mesno-kostna moka,
kostna moka, moka iz odpadkov zaklane perutnine, krvna
moka in oljne pogače) – pred njihovo uporabo za pripravo
krme;

2. za ostanke krme, ki je bila uporabljena za krmljenje
perutnine, zbolele za salmonelozo;

3. za naprave in prostore za valjenje perutninskih jajc,
embalažo (razen papirnate) in opremo, ki se uporablja pri
valjenju – najmanj vsaka 2 meseca z brisi v peptonski vodi;

4. za oplojena jajca, iz katerih se ni izvalila perutnina
(valilniški ostanek), poginjeno in zahirano perutnino in njihov
feces, posameznih matičnih jat, vsakih 6 tednov;

5. za matično jato:
– če je povišan pogin ob prispetju,
– vzorec dnevnega pogina in nastila (1 vzorec na hlev)

v 8. tednu,
– vzorec dnevnega pogina in nastila (1 vzorec na hlev)

v 16. tednu,
– vzorec dnevnega pogina in nastila (1 vzorec na hlev)

vsakih 6 tednov v fazi nesnosti,
– serološko (letna odredba);
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6. za konzumne nesnice nad 200 živali:
– če je povišan pogin ob prispetju,
– vzorec dnevnega pogina in nastila v 8. tednu,
– vzorec dnevnega pogina in nastila v 16. tednu,
– vsakih 6 tednov skupni vzorec nastila (1 vzorec na

1000 živali) in vzorec jajc (5% oziroma največ 60 jajc) v fazi
nesnosti;

7. za brojlerske jate:
–  vzorec nastila na 5000 živali 2x letno, najmanj 3

tedne pred zakolom.

3904. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje goveje genitalne
kampilobakterioze (Campylobacteriosis
genitalis bovum)

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

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

zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze
(Campylobacteriosis genitalis bovum)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje goveje genitalne kampilobakterioze –
Campylobacteriosis genitalis bovum (v nadaljnjem besedilu:
bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati prepucionalni izpirek ali vaginalni bris živali v

preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni.

S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospo-
darstvu določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve živali, razen za zakol;
– prepoved naravnega pripusta;
– zdravljenje obolelih živali in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko določi tudi za dru-

ga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega drugega in tretjega odstavka tega čle-

na ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– vakcinacijo telic s specifično vakcino, kadar ni mo-
goče opustiti naravnega pripusta;

– izločitev pozitivnih plemenjakov in uničenje semena
teh živali;

– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj 3 mesece po tem, ko so bili izvedeni predpisani
ukrepi in je bila opravljena končna DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 323-01-17/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Klinični znaki

kampilobakterioza – pri plemenicah se pojavi vnetje
maternične sluznice, ki ima za
posledico zgodnje odmiranje plodu,
zakasnele pregonitve oziroma
zvrgavanje v različnih obdobjih
brejosti
– čreda je sumljiva na bolezen
predvsem, kadar se poveča odstotek
pregonitev
– biki ne zbolijo
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3905. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje bolezni Aujeszkega –
(Morbus Aujeszky)

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

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

zatiranje bolezni Aujeszkega – (Morbus
Aujeszky)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje bolezni Aujeszkega – Morbus Aujeszky (v
nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bo-
lezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila
in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:

– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.

– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.

– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od
okužbe do pojava kliničnih znakov.

– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-
ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem
besedilu: DSNB) je skupina strokovnjakov za vodenje ter
nadziranje ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatira-
nje bolezni iz tega navodila, ki jo imenuje minister, pristojen
za veterinarstvo.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja potrditi
ali pa ovreči sum in o vsakem sumu nemudoma obvestiti
Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem be-

sedilu: VURS), Veterinarski zavod Slovenije in Veterinarski
inštitut Slovenije.

VURS mora nemudoma sklicati člane DSNB, ki vodi in
nadzira ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
bolezni.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni v skladu z navodili DSNB:

– poslati trupla poginulih živali in krvne vzorce sumljivih
prašičev v preiskavo;

– opraviti epizootiološko poizvedovanje na območju,
kjer je prijavljen sumljiv primer;

– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-
tev širjenja bolezni;

– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.

S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospo-
darstvu v skladu z navodili DSNB:

– določiti zaporo žarišča okužbe;

– določiti prepoved prometa in gibanja živali iz in na
sumljivo gospodarstvo;

– izvesti redne obiske sumljivega gospodarstva in po-
drobno klinično pregledati vsako za bolezen dovzetno žival;

– določiti postavitev dezinfekcijskih barier na vhodu na
gospodarstvo in v posamezne objekte na sumljivem gospo-
darstvu;

– izvesti epizootiološko poizvedovanje v skladu s Prilo-
go II ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z
njim;

– izvesti oziroma odrediti ostale ukrepe za preprečitev
širjenja bolezni.

Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko v skladu z navo-
dili DSNB uvedejo tudi na drugih gospodarstvih, za katera
se sumi, da so okužena.

Ukrepi iz prvega in drugega odstavka ostanejo v veljavi,
dokler se sum bolezni uradno ne izključi.

5. člen
Prisotnost bolezni iz tega navodila uradno proglasi

VURS na podlagi kliničnih znakov in rezultatov preiskav.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuženem
gospodarstvu z odločbo odrediti naslednje ukrepe:

– prepoved prometa s prašiči, živili, surovinami, od-
padki, krmo ter z drugimi predmeti, s katerimi se lahko
bolezen prenese;

– zakol vseh serološko pozitivnih prašičev na okuže-
nem gospodarstvu;
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– serološko testiranje vseh prašičev na okuženem go-
spodarstvu;

– takojšnjo neškodljivo uničenje poginulih živali na go-
spodarstvu;

– neškodljivo uničenje odpadkov – krme, gnoja, gnoj-
nice, gnojevke, stelje, s katerimi se lahko prenese kužna
bolezen;

– DDD;

– druge ukrepe za sanacijo okuženega gospodarstva.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi za
gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.

7. člen
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo po tem, ko so bili
izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.

8. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila se krijejo iz

proračuna Republike Slovenije.

9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-31/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I
Bolezen Najdaljša Klinični znaki

inkubacijska
doba

bolezen 30 dni pri govedu, ovcah, kozah, psih
Aujeszkega in mačkah

– pojavi se ekscitacija
– tresenje
– praskanje
– koma in smrt;

pri prašičih
– pojavi se kihanje, kašljanje
– nevrološki znaki
– koma in smrt;

– smrtnost pri sesnih pujskih je
zelo velika in se s starostjo
prašičev zmanjšuje
– pri svinjah se pojavijo motnje
v reprodukciji
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3906. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje spolne kuge konj
(Exanthema coitale paralyticum – Dourina)

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

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

zatiranje spolne kuge konj (Exanthema coitale
paralyticum – Dourina)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje spolne kuge konj – Exanthema coitale
paralyticum – Dourina (v nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bo-
lezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila
in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:

– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo kopitarji ter vsak naravni rezervat, v katerem živijo
kopitarji svobodno.

– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
kopitarjev ali za njih skrbi.

– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od
okužbe do pojava kliničnih znakov.

– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-
ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Državno središče za nadzor bolezni (v nadaljnjem
besedilu: DSNB) je skupina strokovnjakov za vodenje ter
nadziranje ukrepov za ugotavljanje, preprečevanje in zatira-
nje bolezni iz tega navodila, ki jo imenuje minister, pristojen
za veterinarstvo.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja potrditi
ali pa ovreči sum, in o vsakem sumu nemudoma obvestiti
Veterinarsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem be-

sedilu: VURS), Veterinarski zavod Slovenije in Veterinarski
inštitut Slovenije.

VURS mora nemudoma sklicati člane DSNB, ki vodi in
nadzira ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje
bolezni.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni v skladu z navodili DSNB:
– poslati trupla poginulih živali in krvne vzorce sumljivih

živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje na področju,

kjer je prijavljen sumljiv primer, in s strokovnim navodilom
določiti ukrepe za preprečitev širjenja bolezni;

– zagotoviti neškodljivo odstranjevanje trupel poginulih
živali.

Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po
prijavi suma bolezni na sumljivem gospodarstvu v skladu z
navodili DSNB:

– odrediti zaporo žarišča okužbe;
– izvesti popis vseh živali na gospodarstvu; živali, dov-

zetnih za bolezen; bolnih ali sumljivih na okužbo ter poginu-
lih živali. Popis živali mora redno ažurirati in vanj vključevati
novorojene živali ter živali, ki poginejo v obdobju suma bo-
lezni;

– odrediti osamitev živali, dovzetnih za bolezen, oziro-
ma prepoved gibanja za bolezen dovzetnih živali znotraj
gospodarstva;

– odrediti prepoved prometa in gibanja živali, dovzet-
nih za bolezen iz in na sumljivo gospodarstvo;

– izvesti redne obiske sumljivega gospodarstva in po-
drobno klinično pregledati vsakega kopitarja na gospodar-
stvu;

– odrediti postavitev dezinfekcijskih barier na vhodu na
gospodarstvo in v posamezne objekte na sumljivem gospo-
darstvu;

– izvesti epizootiološko poizvedovanje v skladu s Prilo-
go II, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z
njim;

– izvesti oziroma odrediti ostale ukrepe za preprečitev
širjenja bolezni.

Ukrepi iz prejšnjega odstavka se lahko v skladu z navo-
dili DSNB uvedejo tudi na drugih gospodarstvih, za katera
se sumi, da so okužena.

Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena osta-
nejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.

5. člen
Prisotnost bolezni iz tega navodila uradno proglasi

VURS na podlagi kliničnih znakov in rezultatov preiskav.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila z odločbo na
okuženem gospodarstvu odrediti naslednje ukrepe:
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– prepoved dogona, trgov, sejmov, razstav, tekmovanj
ali drugega zbiranja kopitarjev;

– prepoved razmnoževanja kopitarjev;
– usmrtitev vseh obolelih kopitarjev na okuženem go-

spodarstvu in kopitarjev, za katere se sumi, da so okuženi;
– prepoved prometa na ali iz gospodarstva z živalmi,

dovzetnih za bolezen, živili, surovinami, odpadki, krmo ter z
drugimi predmeti, s katerimi se lahko bolezen prenese;

– neškodljivo uničenje trupel in odpadkov – krme, gno-
ja, gnojnice in stelje, s katerimi se lahko prenese kužna
bolezen;

– DDD in
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepe iz prvega odstavka lahko veterinarski inšpektor

odredi tudi za gospodarstva, za katera se sumi, da so oku-
žena.

Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-
ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila izvedena končna
DDD.

7. člen
Vsi stroški v zvezi z izvajanjem tega navodila se krijejo iz

proračuna Republike Slovenije.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-30/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I.
Bolezen Najdaljša Klinični znaki

inkubacijska
doba

spolna 6 mesecev – značilni so edematozne kožne
kuga konj pege, debeline 1 cm in preme-

ra 5-8 cm
– sluzasto gnojen izcedek iz
uretre pri žrebcih in iz vagine pri
kobilah
– neboleč edem spolovil
– drobni vozlički po spolovilih,
ki puščajo na pigmentiranih
delih kože bele lise, na poraš-
čenih delih pa so vidne urtike v
velikosti 2-10 cm
– živčne motnje v obliki nekoor-
dinirane hoje, preobčutljivosti
živali, paralizi nervusa facialisa
in včasih v paralizi penisa



Stran 12704 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 1999 / Stran 12705



Stran 12706 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 1999 / Stran 12707



Stran 12708 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 1999 / Stran 12709



Stran 12710 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

3907. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje konjskega arteritisa
(Arteritis equi) in konjskega virusnega
rinopneumonitisa (Rhinopneumonitis equi)

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

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

zatiranje konjskega arteritisa (Arteritis equi) in
konjskega virusnega rinopneumonitisa

(Rhinopneumonitis equi)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje konjskega arteritisa (Arteritis equi) in konj-
skega virusnega rinopneumonitisa Rhinopneumonitis equi
(v nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki za posamezno bolezen so navedeni v
Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z
njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule živali odpe-
lje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa sežge ali zakoplje
na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale,
ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko,
da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznaša-
nje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati
geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja one-
snaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih in abortiranih živali, brise oče-

sne in nosne sluznice ali krvne vzorce sumljivih živali v pre-
iskavo;

– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospo-
darstvu določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev;
– prepoved razmnoževanja kopitarjev;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za

druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega

člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen iz tega navodila uradno potrje-

na, če so podani klinični znaki in so izvidi laboratorijskih
preiskav iz prve alinee prvega odstavka 4. člena tega navo-
dila pozitivni, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen
uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– popis in serološki pregled vseh kopitarjev na okuže-
nem gospodarstvu;

– neškodljivo uničenje abortiranih plodov ter plodovih
ovojnic;

– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Posebni ukrepi in trajanje ukrepov za posamezno bole-

zen so navedeni v Prilogi II, ki je sestavni del tega navodila in
se objavi skupaj z njim.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 323-01-28/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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Priloga I

LISTA BOLEZNI, ZA KATERE VELJAJO DOLOČBE TEGA
NAVODILA

Bolezen Klinični znaki

konjski arteritis – povišana telesna temperatura (do
41,5°C), ki jo spremlja splošni infekcij-
ski sindrom
– serozen izcedek iz nosu
– konjunktivitis, solzenje, edme vek
– dispnea, kašelj
– fotofobija
– edemi po glavi, trupu, genitalijah in
okončinah
– abortusi; abortirani plodovi kažejo
znake avtolize

konjski virusni – povišana telesna temperatura
rinopneumonitis (40-41°C)

– vnetje sluznice nosa, žrela, sapnika
in sapnic
– nosni izcedek, na začetku serozen,
nato gnojen
– apatičnost, neješčnost
– povečane submandibularne bezgav-
ke
– pri nekaterih živalih lahko tudi živčne
motnje – nekoordinirana hoja, paraliza
repa in okončin
– abortusi
– značlno rojevanje mrtvih ali slabo
vitalnih žrebet, ki poginejo kmalu po
rojstvu

Priloga II

I. Posebni ukrepi in trajanje ukrepov za konjski
arteritis

Poleg ukrepov iz 4. in 6. člena tega navodila, veterinar-
ski inšpektor predpiše še naslednje ukrepe:

– obolelim žrebcem je potrebno prepovedati pripust
oziroma jih kastrirati;

– serološko pozitivne plemenske žrebce je potrebno
preiskati na prisotnost antigena v semenu; če je rezultat
preiskave pozitiven, je potrebno tako žival izločiti;

– plemenski žrebci, katerih seme se uporablja za ose-
menjevanje, se ne smejo uporabljati za naravni pripust 30
dni pred jemanjem semena;

– prepoved parjenja kobil, ki kažejo klinične znake bo-
lezni na dan pripusta ali so kazale klinične znake bolezni tri
mesece pred pripustom ali pa izvirajo iz reje, v kateri se je v
zadnjih treh mesecih pred pripustom pojavila bolezen;

– kopitarje je dovoljeno transportirati iz okuženih go-
spodarstev le v primeru, ko gre za zakol, v klavnico, ki jo
določi pristojni organ.

Vsi navedeni ukrepi morajo ostati v veljavi vsaj 30 dni
po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila oprav-
ljena končna DDD.

II. Posebni ukrepi in trajanje ukrepov za konjski
virusni rinopneumonitis

Poleg ukrepov iz 4. in 6. člena tega navodila, veterinar-
ski inšpektor predpiše še naslednje ukrepe:

– obvezna vakcinacija za konje in plemenske žrebce,
ki se vodijo na sejme, trge, treninge in tekmovanja.

Vsi navedeni ukrepi morajo ostati v veljavi vsaj 90 dni
po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila oprav-
ljena končna DDD.

3908. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje virusnega vnetja
želodca in črevesja pri prašičih (TGE) –
Gastroenteritis virosa suum

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

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

zatiranje virusnega vnetja želodca in črevesja pri
prašičih (TGE) – Gastroenteritis virosa suum

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje virusnega vnetja želodca in črevesja pri
prašičih (TGE) – Gastroenteritis virosa suum (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).

Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bo-
lezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila
in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo prašiči.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od

okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali krvne vzorce sumljivih

živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
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S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospo-
darstvu določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve prašičev iz in na gospo-
darstvo, razen za zakol;

– prepoved odnašanja in prometa z živili, surovinami in
odpadki, krmo ter drugimi predmeti, s katerimi se kužna
bolezen lahko prenese;

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

Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za
druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.

Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– prepoved prometa s prašiči, razen za zakol;
– prepoved prometa z živili, surovinami in odpadki;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo po tem, ko so bili
izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 323-01-27/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Najdaljša Klinični znaki
inkubacijska
doba

virusno vnetje 40 dni – pri pujskih se pojavi
bruhanje

želodca in in driska
črevesja pri – visoka mortaliteta
prašičih (TGE) – pri večjih prašičih pa

inapetenca in driska, ki se
hitro širi

3909. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje kužne malokrvnosti
konj (Anemia infectiosa equorum)

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

N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje kužne malokrvnosti konj (Anemia

infectiosa equorum)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje kužne malokrvnosti konj – Anemia infectio-
sa equorum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bo-
lezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila
in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od

okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali odpelje v kafilerijo, če je mogoče, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati krvne vzorce sumljivih živali ali trupla poginulih

živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospo-
darstvu določiti:

– osamitev obolelih kopitarjev ali kopitarjev, za katere
se sumi, da so zboleli;

– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev iz in na go-
spodarstvo;
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– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje;
– sistematično zatiranje vektorjev bolezni;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za

druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega

člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen potrjena, mora veterinarski inšpektor z

odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na okuže-
nem gospodarstvu odrediti:

– klinični pregled vseh kopitarjev;
– usmrtitev in neškodljivo uničenje klinično bolnih živali;
– zakol kopitarjev, ki ne kažejo kliničnih znakov bolez-

ni. Take živali se lahko kolje le v klavnici, ki jo v ta namen
določi inšpektor;

– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.

7. člen
Vsi kopitarji, ki se odpremljajo na trge, sejme, razstave,

tekmovanja ali druga zbiranja živali, morajo biti serološko
pregledani na bolezen največ 90 dni pred opremo.

Če skrbnik živali proda ali kako drugače odtuji kopitar-
je, potrdilo o opravljenem pregledu na bolezen ne sme biti
starejše od 30 dni.

8. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena se krijejo iz proračuna Republike Sloveni-
je, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporablja-

ti:
– pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kuž-

ne malokrvnosti kopitarjev (Uradni list SFRJ, št. 39/88) in
preneha veljati,

– odredba o ukrepih za preprečevanje nalezljive malo-
krvnosti kopitarjev (Uradni list SRS, št. 7/81).

10. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-29/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I
Bolezen Najdaljša Klinični znaki

inkubacijska
doba

kužna 3 mesece – hitro utrujanje in potenje,
malokrvnost tudi pri lažjem delu
kopitarjev – oslabelost zadnjega dela

telesa, zlasti po napornejšem
delu
– hladne, testaste otekline na
spodnjih delih nog, na prsih,
med prednjimi nogami, v
predelu vimena in na moških
spolnih organih

3910. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje hude gnilobe čebelje
zalege (Pestis apium)

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

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

zatiranje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis
apium)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje hude gnilobe čebelje zalege – Pestis apium
(v nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Čebelnjak je vsak objekt, v katerem se gojijo čebele.
– Skrbnik čebel je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

čebel ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se obolele čebelje
družine oziroma satje oziroma dotrajani panji sežgejo.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati dele sumljivega sata v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje na območju,

kjer je prijavljen sumljiv primer;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni.
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S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma
bolezni določiti:

– zaporo sumljivega čebelnjaka in ostalih čebelnjakov
v polmeru treh kilometrov oziroma preletne razdalje, glede
na konfiguracijo zemljišča;

– zagotavljenje in vzdrževanje primernih higienskih raz-
mer v čebelnjakih.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za
druge čebelnjake, za katere se sumi, da so okuženi.

Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila
odrediti:

– klinični pregled vseh čebelnjakov v polmeru treh kilo-
metrov oziroma v preletni razdalji, glede na konfiguracijo
zemljišča;

– neškodljivo uničenje vseh obolelih čebeljih družin ter
dezinfekcijo pribora in panjev;

– neškodljivo uničenje obolelih čebeljih družin v panjih
z nepremičnim satjem s čebelami in satjem vred;

– neškodljivo uničenje vseh okuženih dotrajanih pa-
njev, ne glede na tip panja, skupaj s čebelami in satjem;

– prepoved reje brezmatičnih čebeljih družin;
– preprečevanje rojenja čebel v okuženem čebelnja-

ku;
– dezinfekcijo čebelnjaka in pribora z ustreznimi dezin-

fekcijskimi sredstvi ali z obžiganjem;
– prepoved pokladanja medu iz okuženega čebelnjaka

čebelam;
– obvezen kontrolni klinični pregled čebelnjaka po 45

dneh;
– druge ukrepe za sanacijo okuženega čebelnjaka.
Ukrepi v okuženem čebelnjaku morajo ostati v veljavi,

dokler niso bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravlje-
na končna dezinfekcija.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
čebel.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati pravil-

nik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje kužnih bolezni
čebel (Uradni list RS, št. 20/92).

9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije

Št. 323-01-22/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Klinični znaki

huda gniloba – spremembe na pokriti čebelji zalegi, ki je
čebelje zalege presledkasta

– celični pokrovci so vlažnega izgleda,
vleknjeni in imajo odprtine z neravnimi
robovi
– odmrta čebelja zalega je spremenjene
barve in konsistence, masa je vlečljiva 1–
2 cm ali je izsušena na steni satne celice

3911. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje smrkavosti (Malleus)

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

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

zatiranje smrkavosti (Malleus)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje smrkavosti – Malleus (v nadaljnjem besedi-
lu: bolezen).

Klinični znaki za bolezen in najdaljša inkubacijska doba
za bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega
navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od

okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.
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– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali, če je mogoče, odpelje v kafilerijo, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati nosne brise živali ali krvne vzorce sumljivih

živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma
bolezni na sumljivem gospodarstvu določiti:

– sumljive živali ločiti od zdravih;
– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženo

živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je okužena;
– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev iz ali na oku-

ženo gospodarstvo;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje;
– prepoved odnašanja odpadkov, izločkov, krme in dru-

gih predmetov iz okuženega gospodarstva;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za

druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega

člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– usmrtitev obolelih kopitarjev;

– neškodljivo odstranjevanje usmrčenih živali, odpad-
kov, izločkov, krme in drugih predmetov iz okuženega gos-
podarstva;

– omejitev gibanja oseb, ki so bile v stiku z okuženimi
živalmi;

– pregled živali, sumljivih na bolezen. Živali je treba
pregledati mesečno, pet mesecev zaporedoma, prva prei-
skava se opravi takoj po stiku, zadnja pa po šestih mesecih
po stiku z okuženo, če so bile prejšnje preiskave negativne;

– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen, po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-19/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I
Bolezen Najdaljša Klinični znaki

inkubacijska
doba

smrkavost 6 mesecev – visoka telesna temperatura
(značilna za osle in mule, pri
katerih se pojavijo še oteklina
nosnic, dispneja, pneumonija
in smrt v nekaj dneh; drugače
občasno povišana)
– kašelj, rumeno siv, gost
nosni izcedek
– ulkusi na nosnem pretinu,
– povečane mandibularne
bezgavke
– značilni vozlički na sluznici
nosnega pretina, ki povzroča-
jo tipične ulkuse, ki puščajo
zvezdaste brazgotine na
nosnem pretinu
– pri kožni obliki se pojavijo
vzdolž limfnih ali perifernih
krvnih žil vozliči, ki fistulirajo in
ulcerirajo, iz fistul se izceja
rumeno siv gost gnoj
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3912. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje influence konj
(Influenza equorum)

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

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

zatiranje influence konj (Influenza equorum)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje influence konj – Influenza equorum (v
nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki ter najdaljša inkubacijska doba za to bo-
lezen so navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila
in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od

okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmr-
čene živali, če je mogoče, odpelje v kafilerijo, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali krvne vzorce sumljivih

živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma
bolezni na sumljivem gospodarstvu določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev iz ali na gos-
podarstvo;

– omejitev gibanja oseb, ki prihajajo v stik z okuženimi
kopitarji ali s kopitarji, za katere se sumi, da so okuženi;

– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za

druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega

člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– klinični pregled vseh kopitarjev na okuženem gospo-
darstvu;

– vakcinacijo na okuženem gospodarstvu po navodilih
proizvajalca vakcine;

– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj najdaljšo inkubacijsko dobo za bolezen po tem, ko
so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila opravljena končna
DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-172/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I
Bolezen Najdaljša Klinični znaki

inkubacijska
doba

influenca 14 dni – povišana telesna temperatura
konj (do 41,5°C), ki jo spremlja

splošni infekcijski sindrom
– suh boleč kašelj, ki sčasoma
postane vlažen
– bolečine v mišicah
– neješčnost, zmerno zaprtje
– breje kobile lahko zvržejo
– žrebeta lahko poginejo
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3913. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje pulmonalne
adenomatoze ovac (Adenomatosis pulmonum
epizootica ovis)

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

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

zatiranje pulmonalne adenomatoze ovac
(Adenomatosis pulmonum epizootica ovis)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje pulmonalne adenomatoze ovac – Adeno-
matosis pulmonum epizootica ovis (v nadaljnjem besedilu:
bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:

– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma
se vzrejajo živali.

– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik
živali ali za njih skrbi.

– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-
ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali v diagnostične name-

ne usmrčenih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.

S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora
pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospo-
darstvu določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bo-
lezen iz in na gospodarstvo, razen za zakol;

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

Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena osta-
nejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki bolezni in so izvidi preiskav iz prve alinee
prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprot-
nem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– prepoved prometa z živalmi, dovzetnih za bolezen,
razen za zakol. Živalim iz okuženega gospodarstva, ki gredo
v zakol, je potrebno ob zakolu odvzeti pljuča in pljučne
bezgavke in jih poslati v preiskavo;

– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi do zakola okužene črede in ko je bila po tem opravljena
končna DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati 23.

člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje žival-
skih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).

9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-14/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Klinični znaki

pulmonalna – težave pri dihanju
adenomatoza – kopičenje tekočine v dihalih in pri
ovac spuščeni glavi iztekanje penaste sluzaste

tekočine iz nosnic
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3914. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje
in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev
(Metritis contagiosa equorum)

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

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

(Metritis contagiosa equorum)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje infekcioznega metritisa kopitarjev – Metri-
tis contagiosa equorum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo kopitarji.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od

okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule živali, če je
mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa sežge ali zakoplje
na kraju samem. Postopek je enak za odpadke in materiale,
ki so lahko okuženi. Zakopavanje mora biti dovolj globoko,
da se mesojedim živalim prepreči odkopavanje in raznaša-
nje trupel in odpadkov, prav tako pa je treba upoštevati
geografske in geološke faktorje zaradi preprečevanja one-
snaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali krvne vzorce sumljivih

živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija takoj po prijavi suma
bolezni na sumljivem gospodarstvu določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve kopitarjev;
– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za kopitarje in
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za

druga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.

Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– prepoved razmnoževanja živali, dovzetnih za bole-
zen;

– uničenje semena, pridobljenega od žrebcev v času
okužbe;

– zdravljenje živali;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj 2 meseca po tem, ko so bili izvedeni predpisani
ukrepi in je bila opravljena končna DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega od-

stavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Republi-
ke Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika živali.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila, preneha veljati 15.

člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje žival-
skih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).

9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-171/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Klinični znaki

infekciozni – pri kobilah akutni endometritis s sluzasto
metritis konj gnojnim sivo-belim izcedkom iz nožnice

– predčasni estrus
– žrebci klinično ne zbolijo

3915. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje hemoragične bolezni
kuncev in zajcev (Morbus haemorrhagicus
cuniculorum et leporum)

Na podlagi sedme in devete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95 in 16/96)
in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94,
20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
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N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in

zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev
(Morbus haemorrhagicus cuniculorum et

leporum)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje hemoragične bolezni kuncev in zajcev –
Morbus haemorrhagicus cuniculorum et leporum (v nadalj-
njem besedilu: bolezen).

Klinični znaki in inkubacijska doba za to bolezen so
navedeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega navodila in se
objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Reja je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo

živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Inkubacijska doba je časovno obdobje, ki traja od

okužbe do pojava kliničnih znakov.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

II. UKREPI PRI KUNCIH

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati trupla poginulih živali ali v diagnostične name-

ne usmrčenih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija v sumljivi reji določiti:
– prepoved premeščanja kuncev znotraj reje in prome-

ta kuncev;
– prepoved odnašanja ali prometa z živili, surovinami in

odpadki, krmo ter drugimi predmeti, s katerimi se lahko
kužna bolezen prenese;

– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-
mer v reji.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za
druge reje, za katere se sumi, da so okužene.

Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki bolezni in so izvidi preiskav iz prve alinee
prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprot-
nem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila v
okuženi reji odrediti:

– usmrtitev obolelih in neškodljivo uničenje usmrčenih
in poginulih kuncev;

– vakcinacija oziroma revakcinacija vseh klinično zdra-
vih kuncev v okuženi reji;

– prepoved klanja kuncev 4 tedne po vakcinaciji oziro-
ma revakcinaciji;

– dezinfekcijo hleva, opreme in okolice ter gnoja, ki ga
je potrebno neškodljivo odstranjevati oziroma kompostirati
najmanj 3 mesece;

– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi v okuženi reji morajo ostati v veljavi vsaj še

1 mesec po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je
bila opravljena končna DDD.

III. UKREPI PRI ZAJCIH

7. člen
Zaradi spremljanja epizootiološke situacije je treba vsa

najdena trupla poginulih živali poslati v preiskavo. V preiska-
vo se pošljejo cela trupla, ki jih lahko za krajši čas zamrzne-
mo na -20°C.

8. člen
Če so rezultati preiskav pozitivni, se šteje za okuženo

območje celotno območje Republike Slovenije. Za okuženo
se šteje vsaj še 2 leti po zadnjem ugotovljenem primeru
bolezni.

IV. KONČNE DOLOČBE

9. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena in 7. člena tega navodila se krijejo iz
proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški pa breme-
nijo skrbnika živali.

10. člen
Z uveljavitvijo tega navodila preneha veljati pravilnik o

ukrepih za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjanje hemo-
ragične bolezni kuncev in zajcev (Uradni list SRS, št. 7/90).

11. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-170/98
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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Priloga I

Bolezen Inkubacijska Klinični znaki
doba

hemoragična 1–3 dni – težko dihanje
bolezen kuncev – krvav izcedek iz nosu
in zajcev – nagel pogin večjega števila

kuncev, starejših od dveh
mesecev

3916. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje miksomatoze
(Myxomatosis)

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

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

zatiranje miksomatoze (Myxomatosis)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje miksomatoze – Myxomatosis (v nadaljnjem
besedilu: bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Reja je vsak objekt, v katerem so oziroma se vzrejajo

živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– Neškodljivo uničenje je postopek v primeru pojava
bolezni iz tega navodila, po katerem se poginule in usmrče-
ne živali, če je mogoče odpelje v kafilerijo, drugače pa
sežge ali zakoplje na kraju samem. Postopek je enak za
odpadke in materiale, ki so lahko okuženi. Zakopavanje
mora biti dovolj globoko, da se mesojedim živalim prepreči
odkopavanje in raznašanje trupel in odpadkov, prav tako pa
je treba upoštevati geografske in geološke faktorje zaradi
preprečevanja onesnaževanja okolja.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:

– poslati trupla poginulih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo uničenje trupel poginulih živali.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija v sumljivi reji določiti:
– prepoved premeščanja kuncev znotraj reje in prome-

ta kuncev;
– prepoved odnašanja ali prometa z živili, surovinami in

odpadki, krmo ter drugimi predmeti, s katerimi se lahko
prenese bolezen;

– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-
mer v reji.

Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko odredi tudi za
druge reje, za katere se sumi, da so okužene.

Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega
člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki bolezni in so izvidi preiskav iz prve alinee
prvega odstavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprot-
nem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila v
okuženi reji odrediti:

– prepoved prometa kuncev iz in na gospodarstvo,
razen za zakol;

– usmrtitev obolelih in neškodljivo uničenje usmrčenih
in poginulih kuncev;

– uničenje predmetov in surovin, ki so prišli v stik z
obolelimi živalmi;

– vakcinacija kuncev;
– izvajanje ukrepov za popolno uničenje povzročitelja

kužne bolezni;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi v okuženi reji morajo ostati v veljavi vsaj 6 mese-

cev po tem, ko so bili izvedeni predpisani ukrepi in je bila
opravljena končna DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-20/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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Priloga I

Bolezen Klinični znaki

miksomatoza – neješčnost in otopelost
– vnetje očesnih veznic, otekline očesnih
vek, sluzavo gnojni izcedek iz oči in kasneje
zlepljene veke
– motnje pri dihanju
– otekline po glavi, zlasti v podkožju smrčka,
lic in uhljev (levja glava)
– otekline v velikosti oreha okrog genitalij in
podkožju trupa in nog in
– visok odstotek poginulih živali po prvem
tednu obolevnosti

3917. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje spomladanske
viremije pri krapih (Viraemia vernalis cyprini)

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

N A V O D I L O
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in
zatiranje spomladanske viremije pri krapih

(Viraemia vernalis cyprini)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje spomladanske viremije pri krapih – Virae-
mia vernalis cyprini (v nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki za bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Krapi, za katere se sumi, da so okuženi, so krapi, ki

kažejo klinične znake, postmortalne spremembe ali nespe-
cifične reakcije na laboratorijske teste, na podlagi česar se
lahko upravičeno sumi, da so zboleli za boleznijo.

– Okuženi krapi so krapi, pri katerih je bila bolezen
uradno potrjena.

– Ribogojnica, za katero se sumi, da je okužena, je
ribogojnica, v kateri so krapi, za katere se sumi, da so
okuženi, ter vse krapovske ribogojnice, ki so na istem vodo-
toku.

– Okužena ribogojnica je ribogojnica, v kateri so oku-
ženi krapi, oziroma ribogojnica, ki je bila izpraznjena, vendar
še ne dezinficirana.

– Pooblaščena veterinarska organizacija je veterinar-
ska organizacija, ki je v skladu z določbami zakona o veteri-
narstvu (ZVet) pristojna za opravljanje določenih veterinar-
skih dejavnosti.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati sveže poginule krape na ledu ali še žive kra-

pe, za katere se sumi, da so okuženi, v preiskavo;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni;
– zagotoviti neškodljivo odstranjevanje poginulih kra-

pov.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija:
– določiti omejitev prometa s krapi;
– določiti zagotavljanje in vzdrževanje primernih higien-

skih razmer v ribogojnici;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje in kontrolne

preglede krapovskih ribogojnic na istem vodotoku.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka se lahko uvede tudi za

druge krapovske ribogojnice, za katere se sumi, da so oku-
žene.

Ukrepi iz prvega in drugega odstavka tega člena osta-
nejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, veterinarski inšpektor

poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila z odločbo:
– odredi zaporo krapovske ribogojnice in prepove pro-

met s krapi;
– dovoli vzrejo obolelih krapov do konzumne velikosti

pod uradnim nadzorom;
– dovoli promet s krapi za konzum, vendar le na ledu

(mrtve);
– odredi popis ribnikov in krapov v ribogojnici;
– odredi postavitev dezinfekcijskih barier na vhodih in

izhodih iz ribogojnice;
– odredi druge ukrepe za sanacijo okužene krapovske

ribogojnice.
Po izpraznitvi se krapovska ribogojnica mehansko oči-

sti in se opravi končna dezinfekcija.
Ukrepi ostanejo v veljavi do naslednjega leta, če pri

enoletnih krapih pri temperaturi vode, višji od 14°C, pri
kliničnih, patoanatomskih in laboratorijskih preiskavah ni zna-
kov bolezni.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo lastnika
oziroma skrbnika ribogojnice.

8. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-21/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
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Priloga I

Bolezen Klinični znaki

spomladanska – množičen pogin vseh kategorij krapov
viremija – krapi so napihnjeni
pri krapih – po koži se pojavljajo krvavitve

– luske so nasršene
– izražen je eksoftalmus

3918. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje,
preprečevanje in zatiranje goveje trihomoniaze
(Trichomoniasis bovum)

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

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

zatiranje goveje trihomoniaze (Trichomoniasis
bovum)

1. člen
To navodilo določa ukrepe za ugotavljanje, prepreče-

vanje in zatiranje goveje trihomoniaze – Trichomoniasis bo-
vum (v nadaljnjem besedilu: bolezen).

Klinični znaki za to bolezen so navedeni v Prilogi I, ki je
sestavni del tega navodila in se objavi skupaj z njim.

2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem navodilu, imajo naslednji po-

men:
– Gospodarstvo je vsak objekt, v katerem so oziroma

se vzrejajo živali.
– Skrbnik živali je pravna ali fizična oseba, ki je imetnik

živali ali za njih skrbi.
– Pooblaščena veterinarska organizacija je organizaci-

ja, ki je v skladu z določbami zakona o veterinarstvu (ZVet)
pristojna za opravljanje določenih veterinarskih dejavnosti.

– DDD je dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija.

3. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija je v primeru su-

ma, da se je pojavila bolezen, dolžna brez odlašanja klinično
potrditi ali pa ovreči sum.

4. člen
Pooblaščena veterinarska organizacija mora takoj po

prijavi suma bolezni:
– poslati prepucionalni izpirek ali vaginalni bris sumlji-

vih živali v preiskavo;
– opraviti epizootiološko poizvedovanje;
– s strokovnim navodilom določiti ukrepe za prepreči-

tev širjenja bolezni.
S strokovnim navodilom iz prejšnjega odstavka mora

pooblaščena veterinarska organizacija na sumljivem gospo-
darstvu določiti:

– prepoved gibanja in odtujitve živali, dovzetnih za bo-
lezen iz in na gospodarstvo, razen za zakol;

– ločitev živali, za katero se sumi, da je zbolela, od
zdravih živali;

– prepoved izdaje zdravstvenih spričeval za živali, dov-
zetne za bolezen, razen za zakol;

– prepoved naravnega pripusta;
– zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih raz-

mer v objektih.
Ukrepe iz prejšnjega odstavka lahko določi tudi za dru-

ga gospodarstva, za katera se sumi, da so okužena.
Ukrepi iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega

člena ostanejo v veljavi, dokler se sum bolezni uradno ne
izključi.

5. člen
Šteje se, da je bolezen uradno potrjena, če so podani

klinični znaki in so izvidi preiskav iz prve alinee prvega od-
stavka 4. člena tega navodila pozitivni, v nasprotnem prime-
ru se šteje, da je bolezen uradno izključena.

6. člen
Ko je bolezen uradno potrjena, mora veterinarski inš-

pektor z odločbo poleg ukrepov iz 4. člena tega navodila na
okuženem gospodarstvu odrediti:

– preiskavo vseh plemenic in plemenjakov na bolezen;
– izločitev pozitivnih plemenjakov;
– osamitev in zdravljenje vseh okuženih živali;
– DDD;
– druge ukrepe za sanacijo okužene reje.
Ukrepi na okuženem gospodarstvu morajo ostati v ve-

ljavi vsaj 3 mesece, po tem, ko so bili izvedeni predpisani
ukrepi in je bila opravljena končna DDD.

7. člen
Stroški diagnostičnih preiskav iz prve alinee prvega

odstavka 4. člena tega navodila se krijejo iz proračuna Re-
publike Slovenije, vsi ostali stroški pa bremenijo skrbnika
živali.

8. člen
Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati

27. člen pravilnika o ukrepih za preprečevanje in zatiranje
živalskih kužnih bolezni (Uradni list SRS, št. 40/85).

9. člen
To navodilo začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-18/99
Ljubljana, dne 24. septembra 1999.

Ciril Smrkolj  l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

Priloga I

Bolezen Klinični znaki

trihomoniaza – tri do štiri dni po pripustu se pojavi vnetje
sluznice rodil in sluzavo-gnojni izcedek
– pogoste so pregonitve z nenormalno dol-
gimi, nerednimi presledki
– zgodnja zvrgavanja ali pa kopičenje red-
kega svetlo-rumenega gnoja v maternici
(piometra)
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BANKA SLOVENIJE

3919. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan
30. 9. 1999

Na podlagi četrtega odstavka 56. člena zakona o raču-
novodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90,
42/90 in 61/90) ter odloka Skupščine Republike Slovenije
o soglasju k dopolnitvi tega zakona (Uradni list RS, št.
42/90) in 19. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91-I) izdaja Banka Slovenije

S P O R O Č I L O
o cenah plemenitih kovin na dan 30. 9. 1999

Cena 1 grama čiste
kovine v tolarjih po

tekočem tečaju

1. Zlato 1791,4521
2. Platina 2354,6510
3. Paladij 2258,7874
4. Srebro 33,4025

Navedene cene so izračunane iz tržnih cen na borzi v
Londonu.

Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.

Guverner
Banke Slovenije

dr. France Arhar l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3920. Pravilnik o dodeljevanju štipendij in drugih oblik
denarne pomoči Ustanove – Fundacije
Akademskega slikarja Karla Pečka

Na podlagi 4. točke akta o ustanovitvi ustavnove –
Fundacije Akademskega slikarja Karla Pečka z dne 13. 11.
1996, izdaja uprava ustanove – Fundacije Akademskega
slikarja Karla Pečka

P R A V I L N I K
o dodeljevanju štipendij in drugih oblik denarne

pomoči Ustanove – Fundacije Akademskega
slikarja Karla Pečka

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za podeljevanje

štipendij in drugih oblik denarne pomoči ustanove – Funda-
cije Akademskega slikarja Karla Pečka (v nadaljnjem besedi-
lu: fundacija) višino štipendije in druge podatke, pravico in
obveznosti štipendistov in štipenditorja, način izplačevanja
ter druge zadeve, povezane z štipendiranjem.

2. člen
Iz sredstev fundacije se dodeljujejo:
– štipendije in denarne pomoči za dodiplomski in podi-

plomski študij,
– štipendije in druge oblike denarne pomoči za znan-

stveno izpopolnjevanje v tujini.

3. člen
Fundacija dodeljuje štipendije in druge oblike denarne

pomoči z namenom podpirati študij na visokošolskih zavo-
dih humanistične smeri in spodbujati teoretično in praktično
delo in usposabljanje znanstvenih kadrov s področja huma-
nističnih znanosti. Štipendije in druge oblike denarne pomo-
či se dodeljujejo iz sredstev fundacije, ki ji le ta nameni
vsako leto na podlagi javnega razpisa.

4. člen
Na javni razpis se lahko prijavijo državljani Republike

Slovenije s stalnim prebivališčem na območju koroške regije
s statusom študenta oziroma podiplomskega študenta
(v nadaljnjem besedilu: kandidat), če izpolnjujejo s tem pra-
vilnikom določene pogoje.

5. člen
Fundacija sklene s prejemnikom štipendije ali druge

oblike denarne pomoči pogodbo, v kateri pogodbeni stranki
določita medsebojne pravice in obveznosti.

II. JAVNI RAZPIS

6. člen
Fundacija enkrat letno objavi javni razpis o dodeljeva-

nju štipendij in drugih oblik denarne pomoči (v nadaljnjem
besedilu: javni razpis) v Uradnem listu Republike Slovenije.

7. člen
Javni razpis vsebuje:
1. naziv in naslov fundacije,
2. predmet razpisa,
3. pogoje za prijavo za dodelitev štipendij oziroma dru-

gih oblik denarnih pomoči,
4. merila za izbiro prijav,
5. roki in način oddaje prijave,
6. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izbiri in

financiranju,
7. drugi podatki.

8. člen
Prijava na razpis mora vsebovati:
– prijavo z zahtevanimi podatki in dokazili,
– priloge in dokumente, ki so zahtevani iz tega pravil-

nika,
– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki

navedeni v prijavi uporabijo za sezname oziroma evidence
določene s tem pravilnikom.

9. člen
Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov funda-

cije.

10. člen
V postopku za dodelitev štipendij in drugih oblik denar-

nih pomoči se obravnavajo prijave, ki vsebujejo vse z razpi-
som zahtevane podatke in dokazila in prispejo na fundacijo v
predpisanem roku.
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11. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je potrebno prijavo na

javni razpis dopolniti, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podat-
kov, obvesti prijavitelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da
jih odpravi v roku 14 dni in opozori na posledice, če le-te ne
bo pravočasno odpravil. Če pomanjkljivosti niso odpravljene
in prijave ni mogoče oceniti, se šteje, da prijava ni vložena.

Predložena dokumentacija se vrne prijavitelju.

12. člen
O prijavah za dodelitev štipendij oziroma o drugih obli-

kah denarne pomoči se vodi seznam.

III. POGOJI ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN DRUGIH OBLIK
DENARNE POMOČI

1. Štipendije za dodiplomski študij

13. člen
Štipendije za dodiplomski študij lahko pridobijo kandi-

dati, če poleg najmanj prav dobrega šolskega uspeha za
dijake v zadnjih dveh letih srednje šole oziroma najmanjše
povprečne ocene osem pri študentih, izpolnjujejo tudi meri-
la izrazite nadarjenosti za intelektualna in umetniška dela.

Pri ugotavljanju izrazite nadarjenosti kandidatov s statu-
som dijaka ali študenta se upošteva javno priznan uspeh ali
izjemen dosežek na ustreznem področju. O dvomu ali gre za
izjemen dosežek poda o tem mnenje ustrezna strokovna
institucija.

14. člen
Merila za ugotavljanje izjemne nadarjenosti se navede-

jo v razpisu.

15. člen
Predlogu za štipendijo morajo biti predložena:
– dokazila o doseženem šolskem uspehu,
– o izpolnjevanju meril izrazite nadarjenosti, oziroma

dokazila o javno priznanih uspehih oziroma izjemnih do-
sežkih.

16. člen
Izjemoma lahko kandidati uveljavljajo pravico do štipen-

dije za izobraževanje v tujini:
– če mu v Republiki Sloveniji ni mogoče zagotoviti

enako kvalitetnega študija,
– če je zaradi ugleda tuje šole oziroma strokovnjaka,

pri katerem poteka izobraževanje, pričakovati vrhunsko izo-
brazbo oziroma usposobljenost.

17. člen
K predlogu za dodelitev štipendije fundacije za tujino,

morajo biti poleg dokazil iz 15. člena, priloženi tudi podatki
o stroških izobraževanja in vseh drugih stroških ter podatki o
vseh potrebnih sredstvih za izobraževanje v tujini.

Štipendija fundacije za izobraževanje v tujini se lahko
izplača tudi v enkratnem znesku glede na trajanje izobraže-
vanja v tujini, ki ni krajše od enega šolskega semestra,
vendar največ do višine enoletnega zneska štipendije.

Višina štipendije za dodiplomski študij znaša 80% za-
jamčene plače in se lahko poveča še za dodatke po tem
pravilniku.

Višina štipendije za dodiplomski študij v tujini lahko
znaša največ 130% zajamčene plače. V ta znesek niso
všteti stroški šolnine, o katerih se odloča v vsakem primeru
posebej.

2. Štipendije za podiplomski študij

18. člen
Štipendije za podiplomski študij se lahko dodelijo kan-

didatom, ki imajo visokošolsko izobrazbo. Kandidati lahko
kandidirajo na javnem razpisu:

– če imajo status študenta,
– imajo povprečno oceno dodiplomskega študija naj-

manj osem,
– ob začetku podiplomskega študija praviloma niso sta-

rejši od 28 let,
– predložijo program usposabljanja in predvideni potek

podiplomskega študija,
– raziskovalni projekt vežejo na območje koroške re-

gije.

19. člen
Kandidatu je lahko štipendija dodeljena:
– za specializacijo največ do dveh let,
– za magisterij največ do dveh let in pol in
– za doktorat največ do dveh let in pol.

20. člen
Prijava za štipendijo za podiplomski študij mora vsebo-

vati:
– potrdilo o vpisu v podiplomski študij,
– program usposabljanja na raziskovalnem projektu in
– program podiplomskega študija.

21. člen
Fundacija lahko določi, da na podlagi vloge kandidatov

štipendije ne dodeli, temveč kandidatom dodeli denarno
pomoč v obliki sofinanciranja šolnine.

22. člen
Prijava za sofinanciranje šolnine mora vsebovati:
– potrdilo o vpisu na podiplomski študij,
– potrdilo o višini šolnine in
– potrdilo programa podiplomskega študija.

23. člen
Fundacija lahko dodeli denarno pomoč za dokončanje

magistrskega ali doktorskega študija v obliki sofinanciranja
stroškov za prijavo in zagovor magisterija ali doktorata.

24. člen
Višino štipendije oziroma višino sofinanciranja denarne

pomoči določi fundacija vsako leto posebej glede na razpo-
ložljiva sredstva.

V primeru, da kandidat opravlja podiplomski študij v
tujini se kandidatu dodeli denarna pomoč v obliki sofinanci-
ranja šolnine.

IV. DODATKI IN IZPLAČEVANJE ŠTIPENDIJ IN DRUGIH
DENARNIH OBLIK POMOČI

25. člen
Poleg osnovne štipendije so štipendisti (na dodiplom-

skem in podiplomskem študiju) opravičeni do posebnega
dodatka za uspeh, kot sledi:

od 7,7 do 8,1 7%,
od 8,2 do 8,3 9%,
od 8,4 do 8,6 12%,
od 8,7 do 8,9 15%,
od 9 in več 20%.
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Pri študentih se uspeh ugotavlja tako, da se izračuna
povprečje vseh številčno izraženih ocen, doseženih od 1.
oktobra do 30. septembra v preteklem študijskem letu (pri
čemer mora kandidat opraviti vse izpite, ki so zahtevani za
napredovanje v višji letnik). Dodatek za uspeh ne pripada
štipendistom prvega letnika dodiplomskega in podiplomske-
ga študija.

26. člen
Štipendije se praviloma izplačujejo mesečno za celot-

no študijsko leto in se začnejo izplačevati s prvim mesecem
študijskega leta. Štipendije se izplačujejo tudi v času absol-
ventskega staža do diplome, vendar najdlje 6 mesecev.
Štipendistom se ob prvi sklenitvi pogodbe začne štipendija
izplačevati naslednji mesec po podpisu pogodbe o štipendi-
ranju.

27. člen
Štipendije se dvakrat letno revalorizirajo v skladu z gi-

banjem ravni zajamčene plače.

V. ODLOČANJE O DODELITVI ŠTIPENDIJ IN DRUGIH
OBLIK DENARNE POMOČI

28. člen
Uradna oseba posreduje seznam komisiji fundacije, ki

jo imenuje uprava fundacije.
Komisija pripravi predloge sklepov o dodelitvi štipendij

oziroma drugih oblik denarne pomoči, pri čemer upošteva
zahtevana merila in dokazila. Pri izbiri med enako ocenjeni-
mi kandidati za štipendijo imajo kandidati, ki so v višjih
letnikih.

29. člen
Sklep o dodelitvi štipendije oziroma druge oblike de-

narne pomoči sprejme uprava fundacije na predlog komisi-
je. O odločitvi se obvesti prijavitelja, ki ima pravico v osmih
dneh od sprejema obvestila vložiti zahtevo za ponovno oce-
no prijave. Prijavitelj mora v svoji zahtevi opredeliti razloge,
zaradi katerih zahteva ponovno ocenitev. O zahtevi odloča
predsednik uprave. Odločitev je dokončna.

VI. IZVAJANJE DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ IN DRUGIH
OBLIK DENARNE POMOČI

30. člen
Fundacija z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o

dodelitvi štipendije oziroma druge oblike denarne pomoči.

31. člen
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne pravi-

ce in obveznosti, zlasti pa:
– vrsta štipendije oziroma druga oblika denarne po-

moči,
– višina in trajanje štipendije oziroma druge oblike de-

narne pomoči,
– način izplačevanja,
– podatki o kraju, vrsti in času študija,
– obveznosti kandidata v času pogodbenega razmerja

pri izbiri diplomske, magistrske oziroma doktorske naloge
ter pri vključevanju v posamezne projekte fundacije v času in
po izteku pogodbenega razmerja,

– posledice neizpolnitve pogodbe.

Sestavni del pogodbe so lahko tudi dokumenti kot so:
programi študija, predračuni, garancijske izjave itd.

Pogodbo podpiše predsednik uprave fundacije in pre-
jemnik štipendije ali druge oblike denarne pomoči.

32. člen
Pogodba se lahko razveže pred potekom pogodbene-

ga roka ali pa se stranki dogovorita o začasnem mirovanju.

33. člen
Kandidat je dolžan sporočiti najpozneje 10. v mesecu

vsako spremembo, ki vpliva na izvajanje pogodbenih določil
(npr.: odhod na vojaško usposabljanje, porodniški dopust,
daljša bolniška odsotnost, sklenitev delovnega razmerja itd.).
Zaradi spremenjenih okoliščin se lahko izplačevanje sred-
stev, dogovorjenih s pogodbo začasno, v celoti ali delno
prekine.

34. člen
Kandidat mora porabiti dodeljena sredstva z name-

nom, ki je določen s pogodbo, dolžan pa je tudi obveščati
fundacijo:

– o izpolnjevanju pogodbe v rokih, ki so določeni s
pogodbo,

– predložiti dokazila o izpolnjevanju pogodbe,
– se odzivati vabilom fundacije ter
– obveščati fundacijo o vseh okoliščinah, ki bi utegnile

ogroziti izpolnjevanje pogodbe, zlasti pa takoj obvestiti
fundacijo, če iz kakršnegakoli razloga kandidat ne odide na
izpopolnjevanje,

– predložiti zaključno poročilo z dokazili o izpolnitvi
pogodbe po navodilih fundacije.

35. člen
Če kandidat ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti lah-

ko fundacija prekine izplačevanje sredstev, oziroma odstopi
od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev. Kandi-
dat mora izplačane zneske vrniti vsaj v enakih obrokih in
zneskih, kot jih je prejemal. Fundacija ima pravico odstopiti
od pogodbe v primeru, če kandidat ob prijavi ali sklenitvi
pogodbe navede napačne podatke ali če ne sporoči okoliš-
čin, ki bi po sprejetju pogodbe ogrozile njeno izpolnitev. V
teh primerih ima fundacija pravico zahtevati od kandidata
takojšnjo vrnitev že izplačanih sredstev. Te določbe ne ome-
jujejo pravico s pogodbenikom da zahtevajo odškodnino po
splošnih pravnih načelih.

VII. KONČNA DOLOČBA

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

nem listu Republike Slovenije.

Predsednik Ustanove -
Fundacije Akademskega slikarja

Karla Pečka
Janez Komljanec l. r.
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3921. Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe
za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
K O L E K T I V N E   P O G O D B E

za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji

1. člen
V kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki

Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 39/96) se spremeni in
dopolni 65.a člen, ki se glasi:

65.a člen
Zaposlenim pripada za posebno naravo
dela na področju kulture dodatek
v višini 0,25 količnika.
Zaposlenim v nosilnih poklicih pripada za posebne obreme-
nitve in odgovornosti dodatek v višini:
– za nosilne poklice, za katere
je zahtevana srednja strokovna
izobrazba 0,35 količnika
– za nosilne poklice, za katere je
zahtevana višja strokovna izobrazba 0,40 količnika
– za nosilne poklice, za katere
je zahtevana visoka strokovna
izobrazba 0,50 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni
naziv svetovalca po pravilniku o pripravništvu,
strokovnih izpitih in nazivih v dejavnostih s
področja varstva kulturne dediščine in
po sporazumu o pridobivanju strokovnih
kvalifikacij bibliotekarske stroke 1,25 količnika
– zaposlenim, ki so pridobili strokovni
naziv prvaka po merilih, ki jih določi
ministrstvo za kulturo 1,50 količnika.

Dodatek iz prvega odstavka tega člena in dodatki iz
drugega odstavka tega člena se izključujejo.

2. člen
Spremeni se 66. člen, ki se glasi:

66. člen
Delavcu, ki organizacijsko oziroma umetniško vodi za-

vod, njegovo organizacijsko ali delovno enoto, se k osnovni
plači prišteje količnik:

– umetniškemu oziroma strokovnemu
vodji zavoda 1,10
– pomočiku ravnatelja oziroma
direktorja zavoda 1,00
– vodji dislocirane organizacijske enote 0,50
– vodji notranje organizacijske enote,
predvidene s statutom zavoda oziroma
z aktom o sistemizaciji 0,40
– računovodji, ki vodi računovodsko
službo z do štirimi delavci 0,20

– računovodji, ki vodi računovodsko
službo s pet in več delavci 0,35

3. člen
Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe se

začnejo uporabljati pri plači za mesec december 1999.

Ljubljana, dne 13. julija 1999.

Ministrstvo
za kulturo Republike Slovenije

Minister
Jožef Školč l. r.

GLOSA
– Sindikat kulture Slovenije

Predsednik
Doro Hvalica l. r.

Te spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe so
bile s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je
izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisa-
ne v register kolektivnih pogodb z dne 30. 8. 1999 pod
zap. št. 44/3 in št. spisa 121-03-036/94-022.

3922. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
september 1999

Na podlagi prvega odstavka 49. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republi-
ke Slovenije objavlja

P O R O Č I L O
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen

na drobno na območju Slovenije
za september 1999

Cene življenjskih potrebščin so se septembra 1999 v
primerjavi z avgustom 1999 povišale za 0,8%, cene na
drobno pa za 0,9%.

Št. 941-02-7/99
Ljubljana, dne 1. oktobra 1999.

Tomaž Banovec l. r.
Direktor

Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA

3923. Pravilnik o dodeljevanju kadrovskih in službenih
stanovanj ter o zamenjavah stanovanj Mestne
občine Ljubljana

Na podlagi 98. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 8/91, 19/91, 9/94 – odl. US RS, 21/94 – odl.
US RS, 22/94 – odl. US RS, 23/96 – odl. US RS, 24/96
– odl. US RS, 17. in 26. člena statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in
13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 8. seji
dne 27. 9. 1999 sprejel

P R A V I L N I K
o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj

ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine
Ljubljana

SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa kategorije upravičencev, pogoje in

merila za dodelitev kadrovskih in službenih stanovanj Mest-
ne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) v najem, posto-
pek njihove oddaje v najem in zamenjave stanovanj MOL.

KADROVSKA STANOVANJA

2. člen
Kadrovska stanovanja MOL se dodeljujejo v najem upra-

vičencem z izkazanimi dosežki s svojega področja delova-
nja, ki so velikega pomena za MOL, na osnovi javnega
razpisa.

Po vsakokratnem javnem razpisu se glede na število
vlog upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje javnega razpisa po
posameznih področjih delovanja, določi deleže kadrovskih
stanovanj, ki se jih dodeli upravičencem s posameznih po-
dročij njihovega delovanja.

Svoje dosežke mora upravičenec izkazati z utemeljeni-
mi priporočili ter priznanji pristojnih posameznikov oziroma
organizacij in z navedbo del v zadnjem obdobju pred javnim
razpisom. Upravičenci morajo imeti slovensko državljanstvo
in morajo izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega pravilnika.

Do dodelitve kadrovskega stanovanja MOL so upravi-
čeni pomembni kadri, ki delajo ali ustvarjajo na področju
MOL.

Razpisnik po tem pravilniku je organ, pooblaščen za
izvajanje stanovanjskega programa s strani MOL.

3. člen
Do dodelitve kadrovskega stanovanja MOL so upravi-

čeni pomembni kadri in sicer priznani strokovnjaki s po-
dročja negospodarstva pomembni za MOL, predvsem s
področja znanosti, zdravstva, kulture in umetnosti, šolstva
in športa.

Strokovna služba razpisnika ugotovi, kateri upravičenci
izpolnjujejo pogoje iz 2. člena in prvega odstavka tega člena
tega pravilnika.

4. člen
Upravičenci iz prejšnjega člena predstavljajo strokovno

usposobljene kadre na navedenih področjih in imajo visoko
izobrazbo ter posebna specialna znanja ali vrhunske dosež-
ke. Posebna specialna znanja ali vrhunski rezultati na po-
dročju delovanja upravičenca lahko nadomestijo zahtevano
izobrazbo praviloma na področju kulture in umetnosti ter
športa.

Če se na javni razpis prijavi več upravičencev iz iste
institucije, predlaga vrstni red reševanja svojih upravičencev
sama institucija, vendar pri tem upošteva enake kriterije, kot
so določeni s tem pravilnikom. Tako predlagani vrstni red
institucije mora biti pisno utemeljen in je pomagalo razpisni-
ku pri izboru uspešnih prosilcev.

5. člen
Splošna pogoja, ki ju mora izpolnjevati upravičenec za

pridobitev kadrovskega stanovanja MOL, sta:
– da upravičenec ali kdo izmed njegovih ožjih družin-

skih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik socialne-
ga ali primernega neprofitnega stanovanja oziroma ni lastnik
stanovanja ali stanovanjske hiše ali druge nepremičnine ali
premičnine, katere vrednost presega 1/3 primernega sta-
novanja, ki pripada prosilcu glede na število družinskih čla-
nov po tem pravilniku. Za ožje družinske člane upravičenca
ne štejejo upravičenčevi starši, posvojitelji;

– da je upravičen do dodelitve stanovanja na podlagi 2.
člena in 3. člena tega pravilnika.

6. člen
Javni razpis vsebuje naslednje podatke:
– dokumentacijo, ki jo morajo upravičenci priložiti vlo-

gi;
– upravičence, ki bodo imeli prednost pri dodelitvi;
– rok in kraj sprejemanja vlog;
– rok, v katerem bodo upravičenci obveščeni o izidu

javnega razpisa.

7. člen
Vloga za dodelitev kadrovskega stanovanja MOL mora

biti razumljiva in mora vsebovati vse, kar zahteva javni razpis.
V primeru, da je vloga nepopolna, razpisnik o tem

obvesti upravičenca in ga pozove k dopolnitvi nepopolne
vloge. Upravičenci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v
roku 8 dni po vročitvi obvestila, sicer se vloge obravnavajo
kot nepopolne in se kot take zavržejo.

8. člen
Strokovna služba razpisnika preveri pravočasnost pris-

pelosti in popolnost vlog ter sedanje stanovanjske razmere
upravičencev.

Posebna komisija na podlagi obdelanih vlog ugotovi
upravičenost prosilcev iz 2. in 3. člena tega pravilnika in
sestavi predlog liste uspelih upravičencev, ki jim bodo zago-
tovljena stanovanja.
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Komisijo iz drugega odstavka tega člena sestavlja šest
članov Mestnega sveta MOL in pet predstavnikov oddelkov
Mestne uprave MOL, pristojnih za znanost, zdravstvo, kultu-
ro in umetnost, šolstvo in šport, stanovanjsko gospodarstvo
ter lokalno samoupravo. Komisijo imenuje Mestni svet MOL.
Predstavnike oddelkov Mestne uprave MOL predlaga žu-
pan.

Predlog liste iz drugega odstavka tega člena sprejme
upravni odbor razpisnika.

Razpisnik v roku in na način, ki je določen z javnim
razpisom, obvesti vse upravičence – udeležence razpisa o
izidu javnega razpisa.

Če se posamezen upravičenec ne strinja z izidom jav-
nega razpisa, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve
pritoži. Najkasneje v 30 dneh po prejemu pritožbe, o pritož-
bi odloči župan MOL.

9. člen
Pri odločanju o dodelitvi kadrovskih stanovanj MOL v

najem se upoštevajo v okviru možnosti glede na razpoložljiva
stanovanja naslednje površine glede na število družinskih
članov:

– za 1 člana največ 44 m2

– za 2 člana največ 63 m2

– za 3 člane največ 72 m2

– za 4 člane največ 85 m2

– za 5 članov največ 102 m2

– za 6 članov največ 110 m2.
za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna

povečanje za nadaljnjih 8 m2 stanovanjske površine.

10. člen
Odločitev o oddaji posameznega stanovanja v najem

izda uspelim upravičencem upravni odbor razpisnika.
V primeru, da upravičenec neupravičeno zavrne dode-

ljeno primerno stanovanje, opredeljeno v 9. členu tega pra-
vilnika, mu razpisnik ni dolžan ponuditi drugega stanovanja
in šteje njegovo zavrnitev kot odstop od udeležbe na javnem
razpisu.

SLUŽBENA STANOVANJA

11. člen
Službena stanovanja so namenjena priznanim strokov-

njakom za čas, ko so zaposleni v organih MOL in Mestni
upravi MOL.

12. člen
Službena stanovanja se oddajajo v najem z najemno

pogodbo za določen čas, to je za čas zaposlitve v organih
MOL in Mestni upravi MOL.

Za izpraznitev stanovanja se upošteva rok, določen v
najemni pogodbi, ki pa ne sme biti daljši od treh mesecev.

13. člen
Predloge za pridobitev službenih stanovanj v najem

posreduje za svoje upravičence direktor MU MOL. Vloge
obravnava strokovna služba razpisnika, o dodelitvi službene-
ga stanovanja posameznemu upravičencu pa odloča župan
MOL.

Okvirno število razpoložljivih službenih stanovanj za te-
koče leto določa stanovanjski program MOL.

ZAMENJAVE STANOVANJ

14. člen
Najemniki stanovanj MOL, Stanovanjskega sklada ljub-

ljanskih občin in Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin –
neprofitne stanovanjske organizacije lahko zamenjajo stano-
vanje, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da za nobeno od obeh stanovanj ni sprožen posto-
pek vrnitve prejšnjim lastnikom, na podlagi zakona o dena-
cionalizaciji ali zakona o izvrševanju kazenskih sankcij;

– da je za obe stanovanji poravnana najemnina in osta-
le obveznosti iz naslova uporabe stanovanja;

– da za nobeno od stanovanj ni sprožen postopek pred
sodiščem.

15. člen
Vloge za zamenjavo stanovanj zbira strokovna služba

razpisnika. Vloge morajo biti obrazložene. O rešitvi vlog
odloča upravni odbor razpisnika.

V primeru, da prosilec neupravičeno zavrne primerno
zamenjavo stanovanja, mu razpisnik ni več dolžan nuditi
nove zamenjave.

16. člen
Prednost pri zamenjavi stanovanj imajo:
– družine, ki jim je stanovanje postalo premajhno ali je

neprimerne strukture zaradi povečanja družinskih članov;
– najemniki, ki si želijo v manjša stanovanja zaradi

zmanjšanja števila uporabnikov ali nižje najemnine;
– najemniki, ki zaradi bolezni ali starosti prosijo za po

legi primernejše stanovanje;
– najemniki, ki zaradi narave svojega dela prosijo za

stanovanje s primernejšo lokacijo,
– najemniki, ki z zamenjavo sprostijo primerno stano-

vanje, ki ga razpisnik potrebuje za realizacijo stanovanjske-
ga programa.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
Službeno ali kadrovsko stanovanje se odda v najem s

sklenitvijo najemne pogodbe v skladu z določili stanovanj-
skega zakona in za profitno najemnino.

Pri zamenjavah stanovanja se pri sklenitvi nove najem-
ne pogodbe ohranja kategorija najemnega stanovanja.

Če najemnik v času trajanja najemnega razmerja pri-
merno reši svoj stanovanjski problem tako, da pridobi drugo
primerno stanovanje, stanovanjsko hišo ali drugo nepremič-
nino oziroma premičnino v vrednosti primernega stanova-
nja, mora o tem takoj obvestiti najemodajalca in vrniti najem-
no stanovanje v roku največ treh mesecev.

Če najemnik v času trajanja najemnega razmerja pri-
merno reši svoj stanovanjski problem tako, da dobi drugo
primerno stanovanje, stanovanjsko hišo ali drugo nepremič-
nino oziroma premičnino v vrednosti primernega stanovanja
in o tem takoj ne obvesti najemodajalca, mora vrniti najemno
stanovanje razpisniku v roku največ treh mesecev potem, ko
najemodajalec za to izve. Za čas, ko je neupravičeno bival v
najemnem stanovanju, mora najemnik za vsak mesec neu-
pravičenega bivanja plačati dodatno mesečno najemnino,
skupaj z veljavnimi zamudnimi obrestmi.
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18. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o dodeljevanju kadrovskih in službenih stanovanj Mestne
občine Ljubljana ter o zamenjavah stanovanj Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 49/96 in 40/97).

19. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 363-7/99-3
Ljubljana, dne 27. septembra 1999.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BENEDIKT

3924. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) povezano z 61. členom zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89 ter
Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 22. člena zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl.
US in 56/98) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji
dne 22. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
V Občini Benedikt se za uporabo stavbnega zemljišča

na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nado-
mestilo).

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. območje obsega naselja: Benedikt v Slovenskih gori-

cah, Sveti Trije Kralji v Slovenskih goricah in Štajngrova;
II. območje obsega naselja: Drvanja, Ihova, Obrat,

Spodnja Bačkova, Spodnja Ročica, Trotkova, Ženjak, Trste-
nik

III. območje obsega naselja: Ločki Vrh, Negovski Vrh in
Stara Gora.

3. člen
Območja iz 2. člena tega odloka so vrisana na grafič-

nih listih (TTN in PKN karte v merilu 1:5000) veljavnih pro-
storskih sestavin srednjeročnega in dolgoročnega plana Ob-
čine Benedikt in so na vpogled pri Uradu občinske uprave
občine Benedikt.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

4. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi

po naslednjih merilih:
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami individualne rabe:
točk

a) vodovod 150
b) električno omrežje 100
c) javna kanalizacija 200
f) telefonsko omrežje 150
g) KATV omrežje 100
2. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi

objekti in napravami skupne rabe:
točk

a) makadamska cesta 100
b) asfaltna cesta 150
c) javna razsvetljava 100
Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske

možnosti priključitve na komunalne naprave.

5. člen
Za določitev nadomestila za stanovanjske in počitniške

objekte se, poleg meril iz 4. člena tega odloka, upoštevajo
še naslednja merila:

1. Namen uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/točke)

I II III
a) za stanovanja 400 300 200
b) za počitniške objekte 800 600 400
c) nezazidana stavbna zemljišča, za
katera še ni znana vrsta dejavnosti
oziroma namen uporabe 400 300 200

2. Smotrnost uporabe stavbnega zemljišča:
(območje/točke)

I II III
a) individualne samostojne hiše 200 100 50
b) vrstne hiše 150 50 -
c) blokovna gradnja 100 - -

6. člen
Za objekte za poslovne, storitvene in gospodarske na-

mene se poleg meril iz 4. člena tega odloka upoštevajo še
naslednja merila:

1. Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe se točkuje-
jo po naslednji tabeli:
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(območje/točke)
I II III

a) proizvodnja peska, kamna in gramoza, proizvodnja gradbenega materiala, proizvodnja žaganega
lesa in plošč, gozdarstvo, visoke gradnje nizke gradnje in bencinski servis 1500 1000 500
b) kovinska predelovalna dejavnost, strojna dejavnost, proizvodnja prometnih sredstev, grafična
dejavnost, proizvodnja pijač, zunanja trgovina, proizvodnja in predelava papirja, storitve
na področju prometa, geološka raziskovalna dejavnost, projektiranje in sorodne tehnične storitve,
urejanje naselij in prostora in poslovne storitve 1200 800 400
c) proizvodnja končnih lesenih izdelkov, proizvodnja električnih strojev in naprav, proizvodnja krmil,
instalacije in zaključna dela, prekladalne storitve, proizvodna tekstilne preje in tkanin, proizvodnja
zagotovljenih tekstilnih izdelkov, proizvodnja usnjene obutve in galanterije, proizvodnja raznovrstnih
izdelkov, cestni promet, gostinstvo, bančništvo, premoženjsko in osebno zavarovanje,
elektroenergetski objekti srednje in nizkonapetostnega nivoja, elektro distribucije, telekomova omrežja
in naprave, radijski in drugi oddajniki in površine magistralnih cest 1000 750 350
d) turistično posredovanje, trgovina na debelo, obrtne storitve in popravila, kmetijske storitve
in proizvodnja živilskih proizvodov 800 500 250
e) kmetijska proizvodnja, ribištvo, vodno gospodarstvo, cevovodni transport, PTT storitve, trgovina
na drobno in komunalna dejavnost in državni organi, organi lokalne skupnosti, politične stranke,
raziskovalno razvojno delo, osebne storitve ter storitve v gospodinjstvu in površine lokalnih cest
ter javnih poti 800 400 200
f) kmetijska dejavnost 200 100 50
g) izobraževanje, znanstveno-raziskovalna dejavnost, kultura, umetnost in informacije,
telesna kultura, šport in rekreacija, zdravstveno varstvo, organizirano varstvo otrok in mladine
in socialno varstvo 150 100 80

2. Nepokrita skladišča, javna parkirišča, za katera se
plačuje parkirnina in najemnina, parkirni prostori gospodar-
skih subjektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s
pridobitno dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška
igrišča, odprti bazeni in kampi, so po tem odloku poslovne
površine in se jih točkuje po vrsti dejavnosti, kot to določa
prva točka 6. člena tega odloka. Za navedene površine se
plačuje 30% pozidanih površin.

3. Nadomestilo za začasno uporabo javnih površin se
plačuje za stojnice, kioske, točilnice na prostem, zabavišča
na prostem in za druge prireditve, s katerimi se ustvarja
dohodek in se ovrednoti z naslednjim številom točk:

(območje/točke)
I. območje/točk II. območje/točk III. območje/točk

200 150 100

Nadomestilo za uporabo javnih površin se plačuje po
dnevih uporabe. Točkam iz prejšnjega odstavka se prišteje-
jo tudi točke komunalnega opremljanja. Vsota točk se pom-
noži s številom dni in z dnevno vrednostjo točke za izračun
nadomestila iz 10. člena tega odloka ter s m2 zasedene
javne površine.

IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA

7. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plaču-

je za:
1. Zazidano stavbno zemljišče od:
a) stanovanjske površine, v katero spada čista tlorisna

površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, ko-
palnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov (kleti, kotlarne,
delavnice za prosti čas, kabineti ipd.) ter čista tlorisna povr-
šina garaže za osebne avtomobile;

b) poslovne površine, v katero spada čista tlorisna po-
vršina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcio-
nalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umivalni-
ce, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.)

Od površin pod a) in b) se plačuje nadomestilo od
dneva, ko se pričnejo uporabljati.

2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-

ljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zem-
ljišča v višini 50% izračunane vrednosti na podlagi 4., 5. in
6. člena tega odloka.

8. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se

določi tako, da se skupno število točk (določenih v 4., 5. in
6. členu tega odloka) pomnoži s površino v m2 stanovanjskih
ali poslovnih prostorov oziroma s površino zavezančevega
nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za
izračun nadomestila ter s faktorjem 0,5 za nezazidana stavb-
na zemljišča.

9. člen
Vsa sredstva zbrana iz plačil nadomestila za uporabo

stavbnih zemljišč so prihodek proračuna Občine Benedikt in
se prvenstveno uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč
v občinsko lastnino, pripravo in opremljanje stavbnih zem-
ljišč in investicije v komunalno infrastrukturo na območju
vseh naselij v občini.

10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Benedikt določi s
sklepom Občinski svet občine Benedikt na predlog župana
občine.

Če občinski svet ne določi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča do 31. decem-
bra za prihodnje leto, velja za izračun zadnja veljavna vred-
nost točke, ki jo je sprejel s sklepom Občinski svet občine
Benedikt.

V. PLAČILO NADOMESTILA

11. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora pla-

čati neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stav-
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be ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja, lastnik ozi-
roma uživalec, najemnik stanovanja oziroma poslovnega pro-
stora).

V primeru neplačila nadomestila vodi izterjavo pristojni
davčni organ oziroma pristojno sodišče.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristoj-
ni davčni organ.

Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, prisilne izter-
jave, odpisa zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti
od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga zave-
zanec ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določbe
zakona o davčnem postopku.

12. člen
Zavezanci so dolžni Občini Benedikt posredovati vse

potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelova-
ti pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Benedikt. Zave-
zanci morajo prijaviti Občini Benedikt tudi vse spremembe,
in sicer v tridesetih dneh po nastali spremembi v zvezi z
uporabo stavbnega zemljišča. Če nastane sprememba med
letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mese-
cu, ko je sprememba nastala.

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjega odstavka
tega člena izvaja občina.

VI. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

13. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja

za potrebe obrambe in zaščite, za objekte tujih držav, ki jih
uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali
v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in
meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali
v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazu-
mu drugače določeno in za objekte v uporabi Rdečega
križa, Karitasa in drugih humanitarnih organizacij.

Stavbni objekti, ki imajo status kulturnega spomenika
in sakralni objekti so oproščeni plačila nadomestila.

Do sprejetja novih zakonskih podlag o kmetijskih go-
spodarstvih, kmetijski gospodarski objekti niso predmet te-
ga odloka.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki preje-
majo denarni dodatek – edini vir. Pri oprostitvi plačila se
upoštevajo merila in pogoji, ki jih določa zakon o socialnem
varstvu.

Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so
kupili novo stanovanje kot posamezni del stavbe ali zgradili,
dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo, če so v
ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali ne-
posredno plačali stroške za urejanje stavbnega zemljišča.
Oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča začne teči od dneva uporabe stanovanja oziroma
stanovanjske hiše. Oprostitev traja pet let in se uvede na
zahtevo občana.

Občina Benedikt lahko tudi v drugih primerih (elemen-
tarne ali druge nesreče, bolezen v družini, invalidnost itd.),
skladno z zakonom o davkih občanov zavezance oprosti
plačevanja nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nado-
mestila ogrožalo socialno varnost zavezanca in njegove dru-
žine.

O oprostitvi iz šestega odstavka tega člena odloča na
podlagi zahtevka zavezanca Občinski svet občine Benedikt
ali po pooblastilu občinskega sveta župan občine.

VII. KAZENSKA DOLOČBA

14. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za

prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi
stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je ali
če ne prijavi pravilnih površin oziroma ne prijavi sprememb
v 30 dneh od njihovega nastanka.

Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 tolarjev se
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VIII. KONČNI IN PREHODNI DOLOČBI

15. člen
Tisti zavezanci, ki plačujejo samoprispevek na podlagi

sklepa o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Kra-
jevne skupnosti Benedikt (Uradni list RS, št. 16/96) se jim
na njihovo zahtevo zniža plačilo nadomestila za 50%.

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

nem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s
1. 1. 2000.

Št. 42306-002/99
Benedikt, dne 23. septembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

3925. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini
Benedikt

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) in prvega odstavka 82. člena zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet
občine Benedikt na seji dne 22. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Benedikt

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s

skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).

3. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji

v občini in sosednjih občinah so:
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Zap. Št. ceste Zač. Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka v občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1 203021 C G1-3 Benedikt–Ihova–Negova–Trotkova 1 C 203060 7619 MP 3333
203022 C G1-3 Benedikt–Ihova–Negova–Trotkova 2 O 203021 1092 MP -

2 203060 C 104060 Osek–Benedikt–Sv. Ana C 203080 7488 MP 4671
3 203311 O 203111 Zg. Porčič–Ženjak–Benediški Vrh–Froleh -1 C 203060 4804 MP 3870

203312 O 203311 Zg. Porčič–Ženjak–Benediški Vrh–Froleh -2 C 203060 1865 MP -
4 203340 C 203060 Benedikt–Trstenik–Sp. Ščavnica C 203300 3845 MP 1322
5 203360 C R2-439 Brengova–Osek–Ločki Vrh–Negova O 203021 720 MP 5514

SKUPAJ 27433 6836

4. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Zač. Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka v občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

1 704721 C 203020 Trotkova–Negovski Vrh–Štajngrova – 1 C 203020 2772 MP 0
704722 C 203020 Trotkova–Negovski Vrh–Štajngrova – 2 O 704721 358 MP 0

2 704731 C 203020 Sv. Trije Kralji – 1 C 203020 1516 MP 0
704732 O 704731 Sv. Trije Kralji – 2 O 704731 323 MP 0
704733 O 704731 Sv. Trije Kralji – 3 O 704721 756 MP 0

3 704740 O 704871 Trotkova–Ločki Vrh C 203360 1477 MP 0
4 704751 C 203020 Štajngrova–Kovačič Z HŠ 27 342 MP 0
5 704761 C 203020 Štajngrova–Špandl Z HŠ 16 514 MP 0
6 705491 C G1-3 G I-3–Štajngrova C 203020 448 MP 0
7 704771 C 203020 Ihova–Lokavci Z HŠ 74 1092 MP 0
8 704781 O 203021 Ihova–Gomile – 1 O 203021 1615 MP 0

704782 O 203021 Ihova–Trstenik – 2 C G1-3 369 MP 0
704783 O 203021 Ihova–Munda – 3 O 203022 658 MP 0

9 704790 C G1-3 Trstenik–Drvanja C 203340 605 MP 0
10 704801 C 203060 Drvanja–Zagajski Vrh C 203340 2003 MP 0
11 704811 C 704180 Zg. Bačkova–Drvanja – 1 C 704800 2647 MP G. Radgona

704812 O 704811 Zagajski Vrh – 2 C 203340 580 MP 0
704813 O 704811 Drvanja Senekovič – 3 Z HŠ 31 235 MP 0
704814 O 704811 Drvanja – Župec – 4 C 203060 867 MP 0
704815 O 704811 Drvanja–Perko – 5 C 203060 352 MP 0

12 704821 C 203310 Froleh–Drvanja – 1 C 203060 1464 MP 0
704822 O 704821 Drvanja–Froleh–Sraka – 2 C 203310 1451 MP 0
704823 O 704822 Drvanja–Bačkova–Froleh – 3 C 203310 2096 MP 0
704824 O 704831 Sp. Ročica–Drvanja – 4 O 704822 2640 MP 0

13 704831 C 203310 Benedikt–Žice – 1 C 203110 1746 MP 0
704832 C G1-3 Ženjak–G I-3–Kocbek – 2 O 704831 1151 MP 0

14 704841 C 203110 Sp. Ročica–Neudaer C 704824 656 MP 210
15 704851 C 203060 Obrat–G I-3 – 1 C G1-3 728 MP 0

704852 O 704851 Obrat–G I-3 – 2 C 203310 852 MP 0
16 704861 O 704852 Obrat–Verjane C 703890 1273 MP 0
17 704871 O 703961 Osek–Stara Gora – 1 – urejeno tudi v BCP C 203020 1427 MP 544

704872 O 704871 Stara Gora – 2 O 703961 932 MP 0
18 704881 C 203020 Trotkova–Trije Kralji – 1 C 203020 1567 MP 0

704882 O 704881 Trije Kralji – 2 C 203020 782 MP 0
19 704891 C 203310 Ženjak–Erjavec C G1-3 1020 MP 0
20 704901 C 203060 Benedikt–Benediški Vrh – 1 C 203310 953 MP 0

704902 C 203310 Benediški Vrh – 2 O 704901 261 MP 0
21 704911 O 704901 Benedikt–Farteg Z HŠ 29 686 MP 0
22 704921 C 203060 Benedikt–Lovski dom – 1 Z HŠ 138 666 MP 0

704922 O 704921 Benedikt–Lovski dom – 2 C G1-3 117 MP 0
704923 O 704921 Benedikt–Lovski dom – 3 C 203340 248 MP 0

23 705391 C 203340 Benedikt–Lovski dom Z HŠ 151 87 MP 0
24 705401 C 203340 Benedikt–Lovski dom Z HŠ 158 96 MP 0
25 705931 C 203060 Benedikt – 1 Z HŠ 103 214 MP 0
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Zap. Št. ceste Zač. Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ceste ali ali odseka ceste uporabe dolžina

odseka v občini ceste
(v m) v sosednji

občini (v m)

704932 O 704931 Benedikt – 2 Z HŠ 92 27 MP 0
704933 O 704931 Benedikt – 3 Z HŠ 95 82 MP 0
704934 O 704931 Benedikt – 4 Z HŠ 102 26 MP 0

26 704941 C G1-3 G I-3–Trstenik C 203340 876 MP 0
27 704951 C 203340 G I-3–Ihova – 1 C G1-3 1011 MP 0

704952 O 704951 Ihovski Vrh – 2 C G1-3 675 MP 0
704953 O 704951 Zgornja Ihova – 3 C 203340 480 MP 0

28 704961 C 203060 Benedikt–G I-3 – 1 C G1-3 684 MP 0
704962 O 704961 Benedikt–G I-3 – 2 O 704901 727 MP 0
704963 O 704961 Benedikt–G I-3 – 3 C G1-3 189 MP 0

29 704971 C 203020 Sp. Ihova–Ješovnik C G1-3 536 MP 0
30 704011 O 703961 Osek–Stara gora O 704871 274 MP 500
31 705101 C R2-433 Zgornji Žerjavci–Cenkova O 704831 124 MP 2673
32 703961 C 203360 Gomila–Osek C 203060 306 MP 2469

SKUPAJ 48661 6394

5. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97)
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne 19. 8. 1999.

6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati določ-

be odloka o kategorizaciji cest v Občini Lenart (Uradni list
RS, št. 71/98), v tistih delih, ki se nanašajo na območje
Občine Benedikt.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 34401-001/99
Benedikt, dne 23. septembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

3926. Odlok o občinskih cestah v Občini Benedikt

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni
list RS, št. 19/99) in prvega odstavka 82. člena zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je Občinski svet
občine Benedikt na seji dne 22. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah v Občini Benedikt

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(kaj so občinske ceste)

Občinske ceste na območju Občine Benedikt so vse
javne ceste, ki niso kategorizirane kot državne ceste.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Občine Benedikt in po-

stopek njihove kategorizacije;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-

skih cest in prometa na njih;
– način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvez-

ne gospodarske javne službe;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

3. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje prostora in graditev
objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega prometa, in
ta odlok.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

4. člen
(kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste, jav-
ne poti in javne poti za kolesarje.

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet
občine Benedikt na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti pred-
hodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za
ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kate-
gorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe kategorizacije občinskih cest in nadomeš-
čenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot prometne
površine, se določijo po postopku iz prejšnje teze tega
odloka.
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Spremembe kategorizacije občinskih cest lahko pred-
lagajo z zakonom določeni subjekti. Predlogi morajo biti
utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Občinski svet občine Benedikt na predlog žu-
pana.

Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike
Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima
kategorijo, določeno v tem sklepu.

Spremembe kategorizacije občinskih cest se opravijo
enkrat letno in se upoštevajo v planu razvoja in vzdrževanja
občinskih cest za naslednje leto.

7. člen
(novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest)

Novozgrajeni ali rekonstruirani del občinske ceste, s
katerim se nadomesti del te ceste, je iste kategorije kot
rekonstruirana cesta.

8. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za
parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v pro-
metu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim oko-
ljem.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela ter o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Občinski svet občine Benedikt na predlog žu-
pana.

9. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljalec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občin-
ske ceste, če je bila v uporabi za javni promet najmanj
zadnjih pet let, če se njen prenos opravi brezplačno in če je
vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos gozd-
nih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Občinski svet občine Benedikt na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

10. člen
(planinske, turistične in druge poti)

Turistične in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s
predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu ali
ogledu naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali zname-
nitosti, niso javne poti po tem odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega člena se zagotavljajo iz vplačil za ogled narav-
nih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in iz
dotacij občine njihovim upravljavcem.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

11. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine,
upravlja Občina Benedikt.

12. člen
(plani (letni plan) razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge in
vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresni-
čevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme
Občinski svet občine Benedikt na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenim za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih
in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

13. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja pristojen občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave) za ceste. Te obsegajo zlasti:

– izdelavo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest (če je tak postopek potreben glede
na rešitev iz 27. člena tega odloka);

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi Občino Benedikt;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– naloge v zvezi z razpisom koncesij za gradnjo, vode-
nje in izkoriščanje občinskih cest in objektov na njih ter v
zvezi z izbiro najugodnejšega ponudnika (če je taka rešitev
določena s 25. členom tega odloka);

– izdajanje dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za
varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih;
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– priprava programov in organizacija izdelave razisko-
valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju ter programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

14. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu Občine Benedikt.

Občinski svet občine Benedikt lahko predlaga Vladi
Republike Slovenije, da predpiše posebno povračilo za upo-
rabo občinske ceste in objektov na njej, ki poteka po ob-
močju s statusom zavarovanega naravnega bogastva, in do-
loči prometno ureditev in nivo njenega vzdrževanja. Če je za
vzdrževanje te ceste dana koncesija, se z zbranimi sredstvi
povračila krijejo stroški njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

15. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu soseda kot izvedba istih na zemljišču občinske ceste,
se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sose-
dom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna služ-
nost za takšno izvedbo.

16. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih
elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in eko-
nomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanja spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom in
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnje teze v štirih letih ne pričnejo uporabljati za name-
ne razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razlašče-
nih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlasti-
tve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč pristojen
občinski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za
ceste ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

20. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest

in upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

21. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve pristojnega občinskega upravnega or-
gana (pristojne službe občinske uprave) za ceste za boljše
elemente nadomeščenega dela občinske ceste od elemen-
tov, določenih po prejšnjem odstavku.

22. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-
ste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov,
naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora
tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba
opraviti na območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje in rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
voren pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka te teze krije inve-
stitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in
napeljav.

23. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste mora o gradnji ali rekonstrukciji
občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce dru-
gih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu najmanj 60
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dni pred pričetkom del, da ti lahko svoja dela uskladijo z
gradnjo oziroma rekonstrukcijo ceste.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste mora dati investitorju oziroma uprav-
ljavcu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpola-
go načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe te teze veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v ali ob cestnem
telesu, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje ob-
jekte in naprave v občinski cesti.

24. člen
(koncesija za graditev občinske ceste)

Domača in tuja pravna ali fizična oseba lahko pridobi
koncesijo za graditev občinske ceste in objektov na njej.

Pogodbo o koncesiji za graditev občinske ceste in
objektov na njej sklene župan v skladu s pogoji, ki jih za
podelitev koncesije predpiše Občinski svet občine Bene-
dikt.

Če je s pogodbo o koncesiji za graditev javne ceste in
objektov na njej določeno, da jo domača in tuja pravna ali
fizična oseba za določen čas po njeni zgraditvi vodi in izko-
rišča, se v tej pogodbi uredita tudi vzdrževanje te ceste in
izvajanje ukrepov za varstvo ceste in prometa na njej.

Pravice in obveznosti, ki jih določajo predpisi o javnih
cestah in ta odlok glede vzdrževanja občinskih cest in izvaja-
nje ukrepov za varstvo občinskih cest in prometa na njih,
veljajo tudi za osebo iz prejšnjega odstavka pri vodenju in
izkoriščanju občinske ceste in objektov na njej, če to ni s
predpisi o javnih cestah, s tem odlokom ali s pogodbo iz
prejšnjega odstavka drugače določeno.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpi-
sov, ki urejajo javne ceste in določbe 31. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka
31. člena tega odloka je odgovoren izvajalec javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 31. člena tega odloka o odgovo-
ren pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občin-
ske uprave) za ceste.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Za vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja z od-
dajo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki urejajo
gospodarske javne službe.

Izbira koncesionarja se lahko opravi brez javnega razpi-
sa, če tako na predlog župana odloči Občinski svet občine
Benedikt.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.

Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvenega dela
oddaja pristojen občinski upravni organ (pristojna služba

občinske uprave) za ceste, po postopku in pod pogoji, ki so
z zakonom določeni za oddajo javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste.

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvoza in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet, nad občinskimi
cestami je pristojen občinski upravni organ za ceste.

29. člen
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa)

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste lahko zaradi zapore občinske ceste
preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano ce-
sto, po kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora pristojne občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste predhodno uskladiti z Direkcijo
Republike Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
pristojen občinski upravni organ (pristojna služba občinske
uprave) za ceste predhodno pridobiti soglasje lastnika te
ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je
med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekatego-
rizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba po-
večati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem
usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh
ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen
(omejitev uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. po-
sebne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega
vetra, poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in
podobno),

lahko predstojnik pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste s skle-
pom začasno, najdalj za čas enega leta, prepove ali omeji
promet vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti ali njenem
delu ali zmanjša dovoljeno skupno maso, osno obremenitev
ali dimenzije vozil, dokler so razlogi za takšen ukrep.

Predstojnik pristojnega občinskega upravnega organa
(pristojne službe občinske uprave) za ceste mora o ukrepih,
ki jih utemeljujejo razlogi iz prve ali druge alinee prejšnjega
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odstavka, obvestiti policijo in občinskega inšpektorja naj-
manj petnajst dni ter javnost po sredstvih javnega obvešča-
nja najmanj tri dni pred njihovo označitvijo s prometno signa-
lizacijo na občinski cesti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih se morajo nemudoma obvestiti
policija, občinski inšpektor za ceste in javnost po sredstvih
javnega obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja ceste in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o
teh ukrepih obvestiti tudi pristojen občinski upravni organ
(pristojno službo občinske uprave) za ceste.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta se določi v skladu z določbo 51. člena tega
odloka.

31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in promet na njej, je ob teh
cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter po-
stavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem pri-
stojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste izda soglasje iz prejšnjega odstav-
ka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso
prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na
njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter
varovanja njenega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaš-
čito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 15.
členom tega odloka.

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega
sveta in je na vsako stran občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 4 m,
– pri javni poti 3 m,
– pri javni poti za kolesarje 1,5 m.
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega

sveta za območja, urejena s prostorskimi izvedbenimi akti
Občine Benedikt, in sicer na vsako stran:

– pri lokalni cesti 8 m,
– pri javni poti 6 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m.

32. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
dovodi, toplovodi ter druge podobne naprave, katerih inve-
stitor ni Občina Benedikt, se smejo napeljevati oziroma po-
stavljati v območju občinske ceste in njenega varovalnega
pasu le pod pogoji in na način, določenimi s soglasjem
pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste lahko zahteva od upravljavca vodov
in naprav, da jih preuredi ali prestavi, kadar je to potrebno
zaradi obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali iz-
vedbe ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej.
Stroške prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije nji-
hov upravljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz soglas-
ja za njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste lahko odkloni izdajo soglasja iz
prvega odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali
občinsko cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno
vzdrževanje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te
ceste.

33. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem pristojnega občin-
skega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave)
za ceste.

V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka
se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav vgrajenih v občinsko
cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja
in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodarska
škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti
neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca rednega
vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora čim
hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti cesto v prvot-
no stanje in o končnih delih obvestiti izvajalca rednega vzdr-
ževanja ceste.

Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec in napeljav,
vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o njenem
prenehanju takoj obvestiti policijo.

34. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanje in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poš-
kodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je
potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega orga-
na (pristojne službe občinske uprave) za ceste. V soglasju
se določijo pogoji za opravljanje teh del.

35. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev katerega koli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza ter višina povračila za izred-
ni prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda pristojen občinski upravni organ (pri-
stojna služba občinske uprave) za ceste v petnajstih dneh
po vložitvi popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti
policijo, občinskega inšpektorja za ceste in izvajalca redne-
ga vzdrževanja občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izred-
ne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
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četkom izrednega prevoza s pristojnim občinskim upravnim
organom (pristojno službo občinske uprave) za ceste uskla-
diti potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo.

36. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Največje dovoljenje osne obremenitve, skupno ma-
so in dimenzije vozil na občinskih cestah nadzorujejo
izvajalci rednega vzdrževanja občinskih cest v sodelova-
nju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tret-
jega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil.

37. člen
(spremljajoče dejavnosti ob občinski cesti)

Površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, dolo-
čene v skladu z določbo drugega odstavka 16. člena tega
odloka, in površine, ki jih za te namene pristojni občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
določi ob obstoječih občinskih cestah, ta upravni organ
(služba) odda najugodnejšemu ponudniku za opravljanje teh
dejavnosti.

Razmerja v zvezi s postavitvijo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti in drugimi pogoji rabe
površine iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo, ki jo
podpiše župan.

Za vsako gradbeno spremembo objektov in naprav za
opravljanje spremljajočih dejavnosti ali spremembo dejavno-
sti je potrebno soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

38. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem pristojnega občin-
skega upravnega organa (pristojne službe občinske uprave)
za ceste. S soglasjem se določijo tehnični in drugi pogoji
graditve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s
prometno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije, krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.

Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati pristojen občinski upravni organ (pristojna
služba občinske uprave) za ceste zaradi ugotovitve njegove
skladnosti s tehničnimi in drugimi pogoji, določenimi v so-
glasju iz prvega odstavka tega člena.

39. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko pristojen občinski upravni organ (pristojna služba
občinske uprave)za ceste z upravno odločbo zahteva nje-
govo prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške pre-

ureditve priključka krije investitor priključka ali njegov prav-
ni naslednik.

40. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz soglasja iz 38. člena ali je zgrajen brez
soglasja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 39. člena
tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

41. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-

činske uprave) za ceste lahko pristojnemu upravnemu orga-
nu za gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske
ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega
varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežni-
mi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu
s predpisi o gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo sodelova-
ti s pristojnim občinskim upravnim organom (pristojno služ-
bo občinske uprave) za ceste in prilagoditi vrsto in obseg del
tako, da se zavaruje cesta.

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste krije del stroškov za pogozditev
goljav ter za ureditev hudournika in deročih rek glede na
pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo občinske ceste.

42. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti soglasje pristojnega občinske-
ga upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za
ceste.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljalec žičniške naprave.

43. člen
(izkoriščanja kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo
le v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva
na stabilnost telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost
prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste.

44. člen
(omejitev opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega
telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti,
mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega
upravnega organa (pristojne službe občinske uprave) za ce-
ste. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
soglasje.
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45. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna koli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih
izrecno dovoljeni;

6. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
ali ob cesti les, opeko, odpadni ali drug material ali predme-
te, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste
ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta ali
poslabša njena urejenost;

7. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

8. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

9. nameščati na cesto kakršne koli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

10. poškodovati prometno signalizacijo;
11. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
12. puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli

predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek material ali na
kako drugače onesnaževati cesto;

13. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

14. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so tako
podkovane, da lahko poškodujejo cesto;

15. namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne in
druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

17. obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo
kmetijsko orodje in stroje;

18. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter
druge dele tovora.

46. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti
kolesa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo
vozišča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

47. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo dopustiti prost odtok
vode in odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s
tem ne povzroča škoda.

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, gradnjo odtočnih in ponikovalnih jar-
kov in drugih naprav za odvod vode od cestnega telesa ter
postavitev začasnih ali stalnih naprav in ureditev za zaščito
ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti,
hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi, če teh
ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je sestavni del ceste.

Sosedi ob občinski cesti morajo imeti na strehah ob-
jektov, s katerih se lahko na občinsko cesti vsuje sneg,
pritrjene snegolove. Sosedi morajo z objektov ob občinski
cesti odstraniti ledene sveče pravočasno in tako, da ne
ogrozijo varnosti udeležencev v prometu.

2. Ukrepi za varstvo prometa

48. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditve na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti
za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenje iz 49. člena
tega odloka.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest ter za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej.

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ce-
ste, razen glavne mestne ceste, se lahko izjemoma izda tudi
v primeru, da prometa ni mogoče preusmeriti na druge javne
ceste, vendar samo v času izven prometnih konic.

49. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste. O izdanih dovoljenjih pristojen ob-
činski upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za
ceste obvesti policijo, občinskega inšpektorja za ceste in
izvajalca rednega vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju
mora biti priložena od pristojnega občinskega upravnega
organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste potrjena
prometno tehnična dokumentacija začasne prometne uredi-
tve v času delne ali popolne zapore občinske ceste.

Delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi izva-
janja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega odstav-
ka 48. člena tega odloka ni potrebno pridobiti dovoljenje,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred pričetkom njihove-
ga izvajanja obvestiti policijo, občinskega inšpektorja za ce-
ste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se bodo
dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od pristojnega
občinskega upravnega organa (pristojne službe občinske
uprave) za ceste potrjena prometno tehnična dokumentacija
začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.
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Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste
lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo ter javnost po sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

50. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) ter na
notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovo-
ljeno saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, po-
stavljati predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste (polje preglednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo občinskega inšpektorja za ceste ali
policista odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pre-
glednosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do od-
škodnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredi-
ta lastnik oziroma uporabnik zemljišča in pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste v
skladu z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v soglasju pristojnega občinskega upravnega organa
(pristojne službe občinske uprave) za ceste iz 31. člena
tega odloka.

51. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Ob-
činski svet občine Benedikt na predlog župana, razen v
primerih iz 31. člena tega odloka in v primerih, ko je njena
postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica
odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah,
za izdajo katerih so s predpisi o varnosti cestnega prometa
pristojni minister, pristojen za promet, minister, pristojen za
notranje zadeve in minister, pristojen za okolje in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembnost območja ali naselja
in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), sa-
mo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči predstojnik pri-
stojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste s sklepom. Pristojen občinski
upravni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste
ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije,
njeno vzdrževanje in odstranitev.

52. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob občin-
skih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov in
drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje
in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja prepove-
dano v varovalnem pasu ceste. Pristojen občinski upravni
organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste lahko izda
soglasje za njihovo postavitev znotraj te razdalje samo, če so
obvestila pomembna za udeležence v prometu in zanje ni
predpisana prometna signalizacija. S soglasjem se določi
pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstranitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Soglasje za njihovo postavitev izda pristojen občinski uprav-
ni organ (pristojna služba občinske uprave) za ceste. V so-
glasju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogo-
je vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste lahko
izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve, razstave,
sejma ipd.) in za tiste občinske ceste, ki jih določi Občinski
svet občine Benedikt. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

53. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah (zunaj naselij))

Kdor namerava ob občinski cesti (zunaj naselja) opravi-
ti dejavnost (gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki
neposredno vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parki-
ranje in vključevanje vozil v promet), mora v skladu z določ-
bo 38. in 39. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priklju-
ček oziroma pristop do objekta ter zadostno število mest za
parkiranje vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parki-
riščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti mnenje
pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste.

54. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določ-
bah tega odloka izdaja pristojen občinski upravni organ (pri-
stojna služba občinske uprave) za ceste, ter zoper sklep iz
drugega odstavka 51. člena tega odloka je dovoljena pritož-
ba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

55. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste.

56. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za občinskega inšpektorja za ceste je lahko imenovan

diplomirani inženir gradbeništva, ki ima najmanj pet let de-
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lovnih izkušenj ter opravljen strokovni izpit za delo v državni
upravi in izpolnjuje druge splošne pogoje, predpisane za
delo v državni upravi.

57. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima občinski inšpektor za ceste poleg pravice in dolž-
nosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in
dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanju cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v
nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost pro-
meta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti
začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

Rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na podlagi pr-
vega odstavka te teze, je 8 dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 3., 5. in 8. točke
prvega odstavka tega člena, ne zdrži njene izvršitve.

V zadevah iz 5. točke prvega ostavke tega člena, ko je
zaradi neposredno ogroženosti občinske ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prome-
tu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
občinski inšpektor za ceste odloči tudi ustno ter odredi, da
se odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima občinski
inšpektor za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

osebe;
– vzeti vzorce materiala ter opraviti druga dejanja, ki so

v skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljiš-
ča in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke,
potrebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega
odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno upo-
rabljajo za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ 8 dni odvzeti dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v obravna-
vani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve tega odlo-
ka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporablja-
jo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi občinski inšpektor za ceste, poda pisno pojasni-
lo in izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora občinski inšpektor za ceste obvestiti župa-
na, pristojen občinski upravni organ (pristojno službo občin-
ske uprave) za ceste in policijo.

Če občinski inšpektor za ceste pri izvajalcu rednega
vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obvez-
nosti pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za
uveljavitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

Stroške inšpekcijskega postopke (dnevnica, potni
stroški in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uvedbo postop-
ka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi zavezanec.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

58. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki stori
prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

1. brez soglasja gradi ali rekonstruira gradbene objek-
te v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja
kakršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek
31. člena);

2. brez soglasja postavi ali napelje nadzemne telefon-
ske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapetostne
električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodovod,
toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek 32.
člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 33. člena);

4. brez soglasja podira drevesa, spravlja les ali opravlja
izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (34. člen);

5. postavi na površinah ob občinski cesti, določenih za
te namene, objekte in naprave za opravljanje spremljajočih
dejavnosti brez predhodne sklenitve pogodbe ali če spre-
meni objekte in naprave ali samo dejavnost brez soglasja
pristojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste (37. člen);

6. brez soglasja gradi ali rekonstruira priključek na ob-
činsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s tehnič-
nimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek 38. čle-
na),

7. vrste in obsega dela pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov ter deročih rek ne prilagodi tako, da se zavaru-
je občinska cesta (drugi odstavek 41. člena);

8. brez soglasja ob cesti odpira kamnolome, peskoko-
pe in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (43. člen);

9. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega soglasja (44. člen);

10. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršna koli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej ter ovirala ali ogrožala promet na cesti (45.
člen);

11. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišča (prvi odstavek 46. člena);
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12. vozi njeno motorno vozilo z gosenicami, ki niso
obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča
(drugi odstavek 46. člena);

13. ne pritrdi snegolovov na strehe objektov, s katerih
se lahko na občinsko cesto vsuje sneg ali ne odstrani lede-
nih sveč s teh objektov, ki ogrožajo varnost udeležencev v
prometu (tretji odstavek 47. člena);

14. brez dovoljenja izvede delno ali popolno zaporo
občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali
športne ali druge prireditve na cesti (prvi in tretji odstavek
48. člena);

15. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi del-
ne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja obno-
vitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja (drugi
odstavek 49. člena);

16. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste v
nasprotju s pogoji za njeno izvedbo, delno ali popolno zapo-
ro ceste in začasno prometno ureditev ne označi v skladu s
predpisi in potrjeno prometno tehnično dokumentacijo za-
časne prometne ureditve ali preseže dovoljeni čas njenega
trajanja (tretji odstavek 49. člena);

17. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 50. člena);

18. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti ali brez soglasja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz soglasja (52. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejš-
njega odstavka.

59. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se za prekršek
kaznuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega
odstavka prejšnjega člena.

60. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena);

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (četrti odstavek 25. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izva-
jalca rednega vzdrževanja občinskih cest.

61. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 SIT se kaznuje za
prekršek investitor objektov in naprav v ali ob cestnem tele-
su občinske ceste, če o nameravanih delih ne obvesti pri-
stojnega občinskega upravnega organa (pristojne službe
občinske uprave) za ceste ali če ji ne da na razpolago
potrebnih podatkov in načrtov (tretji odstavek 23. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba inve-
stitorja.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pristojnega občinskega uprav-
nega organa (pristojne službe občinske uprave) za ceste, če
pred začetkom gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste ne
obvesti investitorja oziroma upravljavcev drugih objektov in

naprav v ali ob cestnem telesu zaradi pravočasne medseboj-
ne uskladitve del (prvi odstavek 23. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

62. člen
(večletni plan)

Pristojen občinski upravni organ (pristojna služba ob-
činske uprave) za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi
tega odloka pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja
občinskih cest iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.

63. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja ali soglasja pristojnega organa, mo-
rajo vložiti vlogo za pridobitev tega soglasja pri pristojnem
občinskem upravnem organu (pristojni službi občinske upra-
ve) za ceste najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odlo-
ka. Po preteku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 40. člena
tega odloka.

64. člen
(namestitev snegolovov)

Lastniki ali od njih pooblaščeni upravljavci objektov ob
občinskih cestah, s katerih se lahko na občinsko cesto
vsuje sneg, morajo na strehe objektov namestiti snegolove
najkasneje v treh letih po uveljavitvi tega odloka.

65. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 51. in 52. člena
tega odloka ter določbam novega predpisa o prometni sig-
nalizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

Neprometni znaki, ki so postavljeni brez dovoljenja iz
drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) ali so postavljeni v nas-
protju s pogoji, določenimi v dovoljenju, se odstranijo.

66. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-
ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

67. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
lokalnih in nekategoriziranih cestah v Občini Lenart (Uradni
list RS, št. 44/73, 25/78 in 15/81), v tistih delih, ki se
nanašajo na območje Občine Benedikt.
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68. člen
(začetek veljavnosti odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 34401-001/99
Benedikt, dne 23. septembra 1999.

Župan
Občine Benedikt

Milan Gumzar l. r.

CANKOVA

3927. Sklep o imenovanju podžupana Občine Cankova

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93) 16. člena statuta Občine Canko-
va (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Can-
kova na redni seji dne 17. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o imenovanju  podžupana Občine Cankova

1. člen
Za podžupana Občine Cankova se imenuje Viktor Ge-

der, roj. 11. 1. 1958 v Domajincih, stanujoč Domajinci
61/a.

2. člen
Podžupan nastopi funkcijo z dnem imenovanja.

3. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 825/99
Cankova, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine  Cankova
Viktor Voršič l. r.

CERKVENJAK

3928. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega
člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak
v 3. volilni enoti

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev enega člana

Občinskega sveta občine Cerkvenjak
v 3. volilni enoti

Občinska volilna komisija občine Cerkvenjak je na seji
dne 17. 9. 1999 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odbo-
rov pri ugotavljanju izida glasovanja nadomestnih volitev ene-
ga člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni

enoti na nadomestnih volitvah 12. 9. 1999 ugotovila rezulta-
te glasovanja ter izid volitev enega člana Občinskega sveta
občine Cerkvenjak v 3. volilni enoti.

I
1. Na nadomestnih volitvah 12. septembra 1999 je

imelo pravico glasovati 360 volivcev.
2. Glasovalo je skupaj 90 volivcev, ki so glasovali na

voliščih po volilnem imeniku.

II
Za nadomestne volitve enega člana Občinskega sveta

občine Cerkvenjak je bilo oddanih 90 glasovnic, od katerih
je bilo 89 veljavnih ter 1 neveljavna.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
– Franc Kocmut, 40 glasov, 45%,
– Stanko Portir, 15 glasov, 16,8%,
– Rihard Anžel, 20 glasov, 22,5%,
– Štefan Žerdin, 14 glasov, 15,7%.

III
Občinska volilna komisija je ugotovila, da je za nado-

mestnega člana Občinskega sveta občine Cerkvenjak bil
izvoljen kandidat Franc Kocmut, roj. 10. 11. 1958, Coge-
tinci 63, Cerkvenjak.

Št. 00607-3/98-1
Cerkvenjak, dne 17. septembra 1999.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Cerkvenjak
Vinko Lorenčič, dipl. prav. l. r.

GORNJA RADGONA

3929. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine
Gornja Radgona

Na podlagi 7. in 20. člena statuta Občine Gornja Rad-
gona (Uradni list RS, št. 44/99) in 6. ter 11. člena odloka o
podeljevanju priznanj Občine Gornja Radgona (Uradne ob-
jave Občine Gornja Radgona št. 8 z dne 1. 7. 1997, PRE-
PIH št. 21) je Občinski svet občine Gornja Radgona na
8. redni seji dne 23. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja

Radgona

1. člen
Naziv častnega občana Občine Gornja Radgona se

podeli monsignjorju Francu Puncerju iz Gornje Radgone,
Šlebingerjev breg 8, Gornja Radgona.

2. člen
Naziv častni občan Občine Gornja Radgona je najvišje

priznanje Občine Gornja Radgona, ki se podeljuje za izjem-
no pomembno delo in zasluge za krepitev ugleda Občine
Gornja Radgona, njene promocije in humano dejavnost, ki
ima trajen pomen za ugled in promocijo Občine Gornja
Radgona.
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3. člen
Z nazivom častni občan se dobitniku podelijo tudi sle-

deče častne pravice:
– brezplačni vstop na vse kulturne prireditve v Občini

Gornja Radgona,
– brezplačno prejemanje vseh publikacij, knjižnih izdaj

in sorodnih del, ki jih izdaja ali pri njih sodeluje Občina
Gornja Radgona ali kulturne ustanove ter zavodi v Občini
Gornja Radgona,

– povabila na vse znanstvene, strokovne in sorodne
posvete in simpozije,

– vabljen na različne sprejeme, ki jih prireja Občina
Gornja Radgona,

– vabljen na svečane seje Občinskega sveta občine
Gornja Radgona.

4. člen
Naziv častni občan Občine Gornja Radgona se podeli z

umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s
katerim se to priznanje podeli.

5. člen
Svečana razglasitev naziva častni občan Občine Gor-

nja Radgona in podelitev umetniško izdelane listine se opra-
vita na svečani seji Občinskega sveta občine Gornja Radgo-
na ob občinskem prazniku 1. oktobra 1999.

6. člen
Ta odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja

Radgona začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 032-04-2/99
Gornja Radgona, dne 23. septembra 1999.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja
Radgona za obdobje od leta 1986–2000 in
srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona
za obdobje 1986–1990 za območje Občine
Gornja Radgona

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 in Uradni list RS, št.
71/93), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v
predhodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter na
podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni
list RS, št. 44/99), je Občinski svet občine Gornja Radgona
na 8. redni seji dne 23. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja
Radgona za obdobje od leta 1986–2000

in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona
za obdobje 1986–1990 za območje Občine

Gornja Radgona

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve prostorskih
sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za
obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradne objave, št.
5/86, 1/90, 16/91 in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadalje-
vanju besedila: dolgoročni plan in prostorskih sestavin sred-
njeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje od
leta 1986–1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90, 16/91
in Uradni list RS, št. 7/95) – v nadaljevanju besedila: sred-
njeročni plan, na območju Občine Gornja Radgona.

2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo

namenske rabe zemljišč na območju Občine Gornja Radgo-
na zaradi predvidenih gradenj stanovanjskih, poslovnih, obrt-
nih in drugih objektov ter zaradi uskladitve z republiškim
planom na področju varstva naravne dediščine.

3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)

Spremeni in dopolni se poglavje 6.3.4. Naravni viri, in
sicer:

1. V podpoglavju 6.3.4.2. Glina in gramoz se briše
zadnji stavek, ki se nadomesti z naslednjim besedilom:

Zaloge gramoza se bodo ugotovile z dodatnimi raziska-
vami v mejah raziskovalnega prostora, dokončna ureditev in
sanacija območja pa bo določena z varstvenim režimom za
Krajinski park Mura.

2. V podpoglavju 6.3.4.3. izviri vode se za drugim
odstavkom doda:

Za dodatno zavarovanje vodnega vira v Segovcih je
območje širšega varstvenega pasu predvideno za pogozdi-
tev.

4. člen
Predvideni posegi na kmetijska zemljišča so podani v

tabeli izjemnih in drugih posegov, ki je priložena k obrazloži-
tvi odloka.

5. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del dolgoročnega

plana Občine Gornja Radgona v merilu 1:25.000 na ob-
močju Občine Gornja Radgona, in sicer:

1. zasnova primarne rabe,
2. kmetijstva in gozdarstva,
3. zasnova vodnega gospodarstva,
4. promet,
5. zasnova energetskega omrežja,
6. zasnova sanacij,
7. zasnova varstva naravne in kulturne dediščine,
8. zasnova rudnin,
9. zasnova območij za potrebe obrambe in zaščite.
Dopolnijo se tudi karte v merilu 1:5000, ki so sestavni

del dolgoročnga in srednjeročnega plana z naslednjimi
oznakami: Konjišče 48, 49 in 50. Mačkovci 41, Šentilj 7,
8, 9, 10, 19 in 20, Radgona 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44 in
45 (skupaj 33 kart).

6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
V točki 11. Načini urbanističnega urejanja se doda

podpoglavje 11. 5. Tabela posegov v letu 1999. Tabela je
sestavni del odloka in je podana v obrazložitvi odloka.
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7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del srednjeročne-

ga plana Občine Gornja Radgona, in sicer pregledni katastr-
ski načrti v merilu 1:5000 kot so navedeni v 5. členu tega
odloka.

8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

9. člen
Te spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin prič-

nejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Št. 350-03-6/99
Gornja Radgona, dne 23. septembra 1999.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

3931. Odlok o spremembah odloka o javni službi
pomoč družini na domu v Občini Gornja
Radgona

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92), 6. člena pravilnika o standardih in
normativih (Uradni list RS, št. 52/95 in 19/99) in 20. člena
statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99)
je Občinski svet občine Gornja Radgona na 8. seji dne
23. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembah odloka o javni službi pomoč
družini na domu v Občini Gornja Radgona

1. člen
V odloku o javni službi pomoč družini na domu v

Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 55/99) se
spremeni 12. člen in glasi:

»Javna služba se izvaja s 3 izvajalkami za obseg naj-
manj 15 upravičencev in se do leta 2005 poveča na
4 izvajalke in najmanj 20 upravičencev«.

JESENICE

3932. Odlok o kategorizaciji občinskih cest

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99
in 23/99) in 4. in 5. člena odloka o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 54/99) je Občinski svet občine Jesenice
na 10. seji dne 30. 9. 1999 sprejel

O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest

1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah

in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.

2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste

(s skrajšano oznako: LC) in javne poti (s skrajšano ozna-
ko: JP).

3. člen
Lokalne ceste so ceste med naselji v Občini Jesenice

in ceste med naselji v Občini Jesenice in naselji v sosednjih
občinah.

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini ter med naselji

v občini in naseljih v sosednjih občinah so:

2. člen
Ta sprememba odloka začne veljati z dnem objave v

Uradnem listu RS.

Št. 551-2/98
Gornja Radgona, dne 23. septembra 1999.

Župan
Občine Gornja Radgona

Miha Vodenik l. r.

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 152010 R3 637 Čufar–Planina pod Golico Pri “Fenc“ 5.492 MP*
2. 152020 R3 637 Koroška Bela–Javorniški Rovt Mlake 5.318 MP
3. 152030 LC 152010 Križišče Planina pod Golico–Plavški Rovt JP 654380 2.042 MP
4. 152040 R3 637 Podvoz Podmežakla–most čez Savo R3 634 3.360 MP
5. 152050 R3 637 Gimnazija–križišče Jav. Rovt (Tomšičeva) LC 152020 2.960 MP
6. 152060 R3 634 Ferkov klanec–Bl. Dobrava–pokopališče JP 653020 1.643 MP
7. 152070 R3 634 Lipce–Bl. Dobrava LC 152060 2.159 MP
8. 152080 R3 637 Bivša žel. postaja–Belo polje–Hrušica JP 653550 1.920 MP
9. 152090 R3 637 Cesta čez Kopavnik LC 152080 1.394 MP
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

10. 152110 R3 637 Savska cesta R3 634  458 MP
11. 152120 LC 152020 Križišče C. v Rovte–C. Talcev–Prosvetna–Križišče

s Cankarjevo–RC Kres Parkirišče 1.633 MP
12. 152130 LC 152120 Kapelica–C. I. Cankarja–Križišče s Prosvetno LC 152120  528 MP

*MP je javna cesta, namenjena mešanemu prometu.

5. člen
Lokalne ceste v mestu Jesenice so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 152100 R3 637 Tavčarjeva cesta R3 637  680 MP
2. 152140 R3 637 C. Železarjev 18–TVD Partizan R3 637  797 MP
3. 152150 R3 637 Bolnica–Carinsko špedicijski plato R3 637 1.148 MP

Skupaj lokalne ceste 31.532

6. člen
Javne poti (JP) v mestu Jesenice so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 652080 R3 637 C. Železarjev št. 9–Br. Rupar 8 LC 152140  197 MP
2. 652090 JP 652080 C. za bencinsko črpalko JP 652170  178 MP
3. 652100 JP 652080 Cankarjevega bataljona LC 152140  217 MP
4. 652110 LC 152140 Benedičičeva ulica Benedičičeva 10  266 MP
5. 652120 JP 652110 Benedičičeva–Štravsova 3 Štravsova 3  50 MP
6. 652130 JP 652110 Benedičičeva–Štravsova 1 Štravsova 1  150 MP
7. 652140 LC 152140 Kejžarjeva 22–Tomšičeva 70/e Tomšičeva 70/e  981 MP
8. 652150 LC 152050 Tomšičeva 67–Stražišarjeva 33 JP 652140  162 MP
9. 652160 JP 652140 Stražišarjeva 10–Tomšičeva LC 152050  323 MP
10. 652170 R3 637 Delavska ulica–Kejžarjeva 9 LC 152140  210 MP
11. 652180 LC 152140 Industrijska 10–Industrijska 1/a JP 652080  256 MP
12. 652190 JP 652280 Kosova graščina–Kopališče JP 652290 1.305 MP
13. 652200 JP 652240 Rogljeva 3–Murova 22 Murova 22  184 MP
14. 652210 JP 652240 Murova 14–Kosova 10 Kosova 10  138 MP
15. 652220 JP 652210 Kosova 6–Kosova 13 Kosova 13  250 MP
16. 652230 JP 652290 Kopališče Ukova–Ukova 15 Ukova 15  485 MP
17. 652240 LC 152010 Občina–Cerkev JP 652190  497 MP
18. 652250 JP 652280 Pod Mirco Pod Mirco 3  138 MP
19. 652260 R3 637 Cesta pod tržnico JP 652270  250 MP
20. 652270 R3 637 Na tržnico Tržnica  197 MP
21. 652280 R3 637 Kosova graščina–Sodišče R3 637  437 MP
22. 652290 R3 637 C. pod Gozdom–Ukova LC 152050  702 MP
23. 652300 R3 637 Bokalova ulica LC 152010  448 MP
24. 652310 LC 152100 Tavčarjeva 3/b–C. Revolucije 1/b C. Revolucije 1/b  287 MP
25. 652320 JP 652310 C. Revolucije 5–9 C. Revolucije 9  219 MP
26. 652330 JP 652300 Bokalova 10–Bokalova 5/a JP 652300  288 MP
27. 652340 LC 152100 Tavčarjeva 16–Revolucije 14 Revolucija 14  153 MP
28. 652350 LC 152100 Tavčarjeva 9–garaže Garaže  162 MP
29. 652360 R3 637 Bolnica–Zg. Plavž 17 Zg. Plavž 17  461 MP
30. 652370 JP 652360 Zg. Plavž 11/a–žaga Žaga  62 MP
31. 652380 LC 152150 Vrbje vzhod Dinos 1.000 MP
32. 652390 JP 652380 Vrbje zahod Separacija  742 MP
33. 652400 JP 652390 Javna pot–Sp. Plavž 23 Sp. Plavž 23  300 MP
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

34. 652410 LC 152150 Sp. Plavž Sp. Plavž 13  103 MP
35. 652420 R3 637 C. železarjev 5–C. 1. maja LC 152040  755 MP
36. 652430 JP 652420 Herman–Tehnični muzej Tehnični muzej  243 MP
37. 652440 LC 152040 C. 1. maja 23–Mencingerjeva Mencingerjeva 2  330 MP
38. 652450 JP 652440 Ilirska 14–Ilirska 3 JP 652440  149 MP
39. 652460 LC 152040 C. 1. maj 19–Ilir. 15 JP 652450  51 MP
40. 652470 LC 152040 Verdnikova 12–Sp. Plavž 19 JP 652400 2.210 MP
41. 652480 LC 152040 C. 1. maja 1–Fr. Jerala 6 Fr. Jerala 6  363 MP
42. 652490 LC 152040 C. 1. maja 142–C. 1. maja 140 C. 1. maja 140  131 MP
43. 652500 LC 152040 Lokalna cesta–C. 1. maja 133 C. 1. maja 133  309 MP
44. 652510 JP 652470 Verdnikova 36–40 Verdnikova 40  149 MP
45. 652520 JP 652470 Verdnikova 34–27 Verdnikova 27  56 MP
46. 652530 JP 652470 Verdnikova 31–25 Verd. 25  50 MP
47. 652540 JP 652470 Verdnikova 17–Ledarska 4 Ledarska 4  119 MP
48. 652550 JP 652470 C. 1. maja–Hokej hala Hokej hala  120 MP
49. 652560 JP 652420 Prešernova 37–Skladiščna 6 Skladiščna 6  463 MP
50. 652570 JP 652560 Prešernova 20–Prešernova 5 Prešernova 5  454 MP
51. 652580 LC 152040 Verdnikova 9–Hokej hala–jug Hokej hala jug  345 MP
52. 652590 JP 652580 Medvedova ulica JP 652480  110 MP
53. 652600 JP 652580 Čopova ulica JP 652480  124 MP
54. 652610 JP 652580 Mencingerjeva ulica JP 652480  135 MP
55. 652620 JP 652580 Janševa ulica JP 652480  98 MP
56. 652640 LC 152040 C. 1. maja 118–117 C. 1. maja 117  75 MP
57. 652650 LC 152040 C. 1. maja 108–96 C. 1. maja 96  237 MP
58. 652660 LC 152040 Park–C. 1. maja 81 C. 1. maja 81  142 MP
59. 652670 LC 152040 C. 1. maja 52–59 C. 1. maja 59  63 MP
60. 652680 LC 152040 C. 1. maja 93–83 C. 1. maja 83  147 MP
61. 652690 LC 152050 Tomšičeva 4–Pod Gozdom 15 Pod Gozdom 15  114 MP
62. 652700 LC 152050 Tomšičeva 11–Aljaževa 14 JP 652720  84 MP
63. 652710 JP 652290 Ukova 4–Ukova 4/c Ukova 4/c  70 MP
64. 652720 JP 652290 Ukova 7–Aljaževa 22 Aljaževa 22  154 MP
65. 652730 LC 152050 Tomšičeva 21/a–19 Tomšičeva 19  153 MP
66. 652740 LC 152050 Tomšičeva 35–55 (AP) LC 152050  830 MP
67. 652750 LC 152050 Tomšičeva 54–46 Tomšičeva 46  113 MP
68. 652760 JP 652770 Javna pot–Tomšičeva 68 Tomšičeva 68  89 MP
69. 652780 LC 152050 Tomšičeva 98–110 JP 652770  105 MP
70. 652790 JP 652770 Tomšičeva 110–107 Tomšič. 107  128 MP
71. 652800 LC 152050 Tomšičeva 91–106 JP 652770  205 MP
72. 652810 JP 652770 Tomšičeva 88–81 Tomšičeva 81  195 MP
73. 652820 JP 652770 Tomšičeva 80–75 Tomšičeva 75  166 MP
74. 652830 LC 152050 Tomšičeva 98/k–91/a Tomšičeva 91/a  206 MP
75. 652840 JP 652160 Aljaževa 1–Gregorčičeva 10/a Gregorč. 10/a  216 MP
76. 652850 JP 652840 Gregorčičeva 3–Tomšičeva 16 LC 152050  64 MP
77. 652860 LC 152050 Tomšičeva 12–Aljaževa 6 JP 652160  137 MP
78. 654020 JP 652380 Log Ivana Krivca št. 2–20 Log I. Krivca št. 20 116 MP
79. 654030 JP 652360 Zg. Plavž št. 8 do 15 Zg. Plavž št. 15  126 MP
80. 654040 JP 652300 Ul. St. Bokala št. 5–Dom Fr. Berglja Dom Fr. Berglja  107 MP
81. 654050 JP 652350 C. Revolucije št. 9–C. Revolucije št. 14 C. Revolucije št. 14 219 MP
82. 654060 LC 152100 C. C. Tavčarja št. 5–C. Revolucije št. 6 C. Revol. št. 6  70 MP
83. 654070 JP 652310 Kurilniška ulica–C. Revolucije št. 1 C. Revolucije št. 1  125 MP
84. 654080 R3 637 Titova 75 C. C. Tavčarja št. 6 C. C. Tavčarja št. 6 101 MP
85. 654090 R3 637 C. m. Tita št. 86–82 C. m. Tita št. 82  204 MP
86. 654100 JP 652300 C. m. Tita št. 104–C. m. Tita št. 86 C. m. Tita št. 86  207 MP
87. 654110 JP 654080 C. C. Tavčarja št. 6–C. m. Tita št. 79 C. m. Tita št. 79  68 MP
88. 654120 LC 152010 C. na Golico št. 13–C. na Golico št. 15 C. na Golico št. 15 135 MP
89. 654130 R3 637 C. m. Tita št. 51–Center II Center II  110 MP
90. 654140 R3 637 C. m. Tita 72–78 C. m. Tita 78  119 MP
91. 654150 JP 652220 Kosova 13–15 Kosova 15  92 MP
92. 654160 JP 652190 Kosova graščina–Murova 10 Murova 10  101 MP
93. 654180 JP 652290 Pod Gozdom 2–4 Pod gozdom 4  45 MP
94. 654190 R3 637 C. m. Tita št. 12–C. m. Tita št. 13/a C. m. Tita št. 13/a  64 MP
95. 654200 JP 652290 C. m. Tita št. 4–2 C. m. Tita št. 2  147 MP
96. 654210 LC 152040 C. 1. maja št. 30–32 C. 1. maja št. 32  165 MP
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7. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

1. 652000 JP 652040 Ul. Sr. Kosovela R3 634  64 MP
2. 652010 JP 653920 Trgovina–Gradnikova 5 JP 653920  126 MP
3. 652020 JP 653920 Mladinska c. 2–8 Mladinska 8  122 MP
4. 652030 R3 634 Finžgarjeva–Likovičeva Kidričeva 18  118 MP
5. 652040 R3 637 Likovičeva ulica Sav. 6  268 MP
6. 652050 R3 637 Udarna 2–Likovičeva 11 Likovičeva 11  164 MP
7. 652060 LC 152110 Savska–Likovičeva Likovičeva cesta  196 MP
8. 652070 R3 634 Terenska 10–Dobravska 1 Dobravska 1  77 MP
9. 652630 LC 152040 Podkočna 3–6 Podkočna 6  114 MP
10. 652770 LC 152050 Tomšičeva 68/a–104 Tomšičeva 104  673 MP
11. 652870 JP 653730 Šmidova 2–19 JP 653730  166 MP
12. 652880 R3 637 Potoki–podvoz R3 637  595 MP 297
13. 652890 LC 152070 Lipce 7–2 Lipce 2  62 MP
14. 652900 LC 152070 Lipce 12–17 Lipce 17  50 MP
15. 652910 LC 152070 Lipce 19–26 Lipce 26  134 MP
16. 652920 LC 152070 Lipce 29–30 Lipce 30  87 MP
17. 652930 LC 152070 Lipce 38–39 Lipce 39  59 MP
18. 652940 LC 152070 Lipce 55–59 Lipce 59  87 MP
19. 652950 LC 152070 Lokalna cesta–akomulacija Moste Akomulacija Moste  398 MP
20. 652960 R3 634 Regionalna cesta–Podkočna 15 Podkočna 15  203 MP
21. 652970 R3 634 Regionalna cesta–Kočna 20 Kočna 20  422 MP
22. 652980 R3 634 Regionalna cesta–Kočna 13 Kočna 13  87 MP
23. 652990 R3 634 Regionalna cesta–Kočna 24 Kočna 24  100 MP
24. 653000 R3 634 Regionalna cesta–Kočna 31 Kočna 31  87 MP
25. 653010 R3 634 Regionalna cesta–Kočna 38 Kočna 38  71 MP
26. 653020 LC 152060 Blejska Dobrava–HE Vintgar HE Vintgar 1.088 MP
27. 653030 LC 152070 Blejska Dobrava–Črna vas Bl. Dobrava 153  498 MP
28. 653040 JP 653030 Javna pot–Bl. Dobrava 131 Bl. Dobrava 131  328 MP
29. 653050 JP 653030 Javna pot–Bl. Dobrava 127 Bl. Dobrava 127  231 MP
30. 653060 JP 653030 Javna pot–Bl. Dobrava 123 Bl. Dobrava 123  136 MP
31. 653070 LC 152060 Blejska Dobrava–Blejska Dobrava 28 Bl. Dobrava 28  308 MP
32. 653080 LC 152060 Bl. Dobrava 18–25 LC 152060  179 MP
33. 653090 JP 653080 Bl. Dobrava 25–29 Bl. Dob. 29  77 MP
34. 653100 LC 152060 Lokalna cesta–Bl. Dobrava 45 Bl. Dobrava 45  68 MP
35. 653110 LC 152060 Bl. Dobrava 31–32 Bl. Dobrava 32  134 MP
36. 653120 LC 152060 Bl. Dobrava 7–17 Bl. Dobrava 17  138 MP
37. 653130 LC 152060 Bl. Dobrava 9–4 Bl. Dobrava 4  113 MP
38. 653140 LC 152060 Bl. Dobrava 9–114 Bl. Dobrava 114 1.295 MP
39. 653150 JP 653140 Bl. Dobrava 102–105 Bl. Dobrava 105  112 MP
40. 653160 JP 653140 Bl. Dobrava 84–85 Bl. Dobrava 85  227 MP
41. 653170 JP 653140 Bl. Dobrava 85–81 Bl. Dobrava 81  80 MP
42. 653180 LC 152060 Bl. Dobrava 52–111 JP 653140  336 MP
43. 653190 JP 653180 Bl. Dobrava 74–77 Bl. Dobrava 77  140 MP
44. 653200 JP 653180 Bl. Dobrava 68–59 Bl. Dobrava 59  106 MP
45. 653210 LC 152060 Bl. Dobrava 45–53 Bl. Dobrava 53  205 MP
46. 653220 R3 634 Regionalna cesta–Podkočna 18 Podkočna 18  322 NP
47. 653230 LC 152020 C. v Rovte–Jav. Rovt 1 Jav. Rovt 1  435 MP
48. 653240 LC 152020 C. v Rovte–HE Jav. Rovt HE Jav. Rovt  526 MP
49. 653250 LC 152020 C. v Rovte–Jav. Rovt 21 LC 152020  700 MP
50. 653260 LC 152020 Parkirišče Mlake–Jav. Rovt 12 Jav. Rovt 12  448 MP
51. 653270 JP 653260 Jav. Rovt 10–39 Jav. Rovt 39  570 MP
52. 653280 LC 152010 C. na Golico–Pejce 3 Pejce 3  326 MP
53. 653290 JP 653280 Pejce 10–5 Pejce 5  114 MP
54. 653300 LC 152030 C. v Pl. Rovt–Žerjavec 12 Žerjavec 12  258 MP
55. 653310 LC 152030 Pl. Rovt 5–7 Pl. Rovt 7  78 MP
56. 653320 LC 152010 C. na Golico–Pejce Pejce  200 MP
57. 653330 LC 152010 Lokalna cesta–Prihodi 16 Prihodi 16  190 MP
58. 653340 JP 653330 Prihodi 21–29 Prihodi 29  144 MP
59. 653350 LC 152010 Prihodi–v Mlakah Parkirni prostor  1.710 MP
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Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

60. 653360 LC 152010 Lokalna cesta–Planina pod Golico 73 Pl. pod Golico 731.045 MP
61. 653370 LC 152010 Lokalna cesta–Jerič Jerič  585 MP
62. 653380 LC 152010 Lokalna cesta–Gola peč JP 653370  186 MP
63. 653390 LC 152010 Planina pod Golico–Menten Menten 1.250 MP
64. 653400 JP 653390 Planina pod Golico 55, 58, 57–javna pot JP 653390  460 MP
65. 653410 LC 152010 Kopišar–Planina pod Golico 4 Pl. pod Golico 4  290 MP
66. 653420 JP 653410 Planina pod Golico 8–21 Pl. pod Golico 21  320 MP
67. 653430 R3 637 Križišče R3–Deponija Deponija 3.976 MP
68. 653440 LC 152090 Lokalna cesta–Hrušica 2b Hrušica 2b  84 MP
69. 653450 LC 152090 Hrušica 10–50 LC 152090  265 MP
70. 653460 LC 152090 Železniški podvoz–Hrušica 49 LC 152090  177 MP
71. 653470 LC 152090 Hrušica 13–11 Hrušica 11  85 MP
72. 653480 LC 152080 Križišče–Hrušica 48 JP 653460  127 MP
73. 653490 JP 653450 Hrušica 12–32 JP 653450  82 MP
74. 653500 JP 653490 Hrušica 20–22 Hrušica 22  148 MP
75. 653510 LC 152080 Hrušica 67–107 Hrušica 107  275 MP
76. 653520 JP 653510 Hrušica 107–105 Hrušica 105  70 MP
77. 653530 LC 152080 Križišče–Hrušica 70 Hrušica št. 70  288 MP
78. 653540 LC 152080 Republika–Kulturni dom Hrušica Hrušica 55  182 MP
79. 653550 LC 152080 Dobršnik–Hrušica 27 JP 653490  895 MP
80. 653560 LC 152080 AP Dobršnik–javna pot JP 653550  621 MP
81. 653570 JP 653560 Hrušica 62–85 JP 653550  172 MP
82. 653580 LC 152080 Lokalna cesta–Hrušica 61 Hrušica 61  72 MP
83. 653590 JP 653550 Hrušica 93–89 Hrušica 89  91 MP
84. 653600 LC 152080 Hrušica 124–211 LC 152080  408 MP
85. 653610 JP 653430 Most čez Savo–Vrbje Separacija  568 MP
86. 653620 LC 152080 Belo polje–spomenik Spomenik  635 MP 635
87. 653630 LC 152120 Cankarjeva 29–Partizanska pot 23 Partiz. pot 23  320 MP
88. 653640 JP 653630 Partizanska pot 12–15 Partiz. pot 15  66 MP
89. 653650 JP 653630 Partizanska pot 11–9/a Partiz. pot 9/a  163 MP
90. 653660 LC 152120 Cankarjeva 27–Stranska pot 11 Str. pot 11  173 MP
91. 653670 LC 152130 Cankarjeva 13–Na Lehah 3 Na Lehah 3  100 MP
92. 653680 LC 152120 Cankarjeva 19–Gorska pot 2 Gorska pot 2  267 MP
93. 653690 JP 653680 Koroška c. 4–C. v Rovte 19 C. v Rovte 19  833 MP
94. 653700 JP 653660 Stranska pot 8–Gozdna pot 7 Gozdna pot 7  350 MP
95. 653710 JP 653660 Stranska pot 5–1 Stranska pot 1  95 MP
96. 653720 LC 152120 Cankarjeva 25–Koroška 11 LC 152120  161 MP
97. 653730 LC 152120 Prosvetna 12–Šmidova Križišče  767 MP
98. 653740 R3 637 Regionalna cesta–C. Talcev 1/a LC 152120  406 MP
99. 653750 JP 653730 Potoška pot 6/a–Šmidova 9 Šmidova 9  202 MP
100. 653760 LC 152120 Svetinova 1–Svetinova 3/a Svetinova 3/a  167 MP
101. 653770 LC 152120 Svetinova 9–Svetinova 8 Svetinova 8  318 MP
102. 653780 LC 152120 Lokalna cesta–Cankarjeva 4/e Vrtec  168 MP
103. 653790 K. Prežlja 2 Prežljeva ulica Prežljeva 2  110 MP
104. 653800 LC 152120 Svetinova 16–Svetinova 14 Svetinova 14  94 MP
105. 653810 LC 152120 Nova ul. 7–2 LC 152130  175 MP
106. 653820 LC 152120 Svetinova 17–Svetinova 23 Svetinova 23  150 MP
107. 653830 LC 152120 Prosvetna 9–4 Prosvetna 4  94 MP
108. 653840 JP 653730 Potoška pot 6–Gozdna pot 4 Gozdna pot 4  90 MP
109. 653850 JP 653880 Al. Travna 11–22 Al. Travna 22  147 MP
110. 653860 JP 653880 Strelska 10–Al. Travna 1/a Al. Travna 1/a  95 MP
111. 653870 JP 653880 Prvoborca 11–2 JP 654300  154 MP
112. 653880 R3 637 Javorniško nabrežje LC 152110  933 MP
113. 653890 JP 653920  Mladinska–Kurirska pot 3 Kurirska pot 3  406 MP
114. 653900 R3 634 Regionalna cesta–Finžgarjeva 14 Finž. 14  116 MP
115. 653910 R3 634 Finžgarjeva cesta– čistilna naprava Čistilna  247 MP
116. 653920 LC 152110 Mladinska cesta JP 654300  356 MP
117. 653930 R3 637 Kidričeva cesta–Finžgarjeva 6 R3 634  374 MP
118. 653940 R3 637 Kidričeva cesta–Udarna 1 R3 634  250 MP
119. 653950 JP 653940 Kidričeva–za avtobusnim postajališčem Kidričeva 10  96 MP
120. 653960 R3 634 Terenska 9–1 JP 653940  100 MP
121. 653970 JP 653560 Za Kulturnim domom Hrušica št. 57/a  80 MP



Stran 12750 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

Zap. Št. ceste Začetek ceste Potek ceste Konec ceste Dolžina Namen Preostala
št. ali odseka ali odseka ali odseka ceste uporabe dolžina

v občini ceste v
(v m) sosednji

občini
(v m)

122. 653980 JP 653510 v “Republiko“ Hrušica št. 70  23 MP
123. 653990 JP 653520 Hrušica št. 104–103 Hrušica št. 103  50 MP
124. 654000 JP 653570 javna pot–Hrušica št. 57/a Hrušica št. 57/a  141 MP
125. 654010 LC 152090 Hrušica št. 51–Hrušica št. 52 Hrušica št. 52  33 MP
126. 654170 JP 653430 Hrušica–Sp. Plavž št. 20 Sp. Plavž št. 20 1.378 MP
127. 654220 JP 652880 Potoki št. 8–10 Potoki 10  43 MP
128. 654230 LC 152070 Kavčke Kavčke 1.811 MP
129. 654240 LC 152060 Mrliške vežice–Dobravsko polje JP 654230  169 MP
130. 654250 LC 152060 Železniški podvoz–Dobravsko polje JP 654230  175 MP
131. 654260 JP 652970 Kočna–proti Cokvar Cokvar  46 MP
132. 654270 JP 653160 Proti Vršam Bl. Dobrava št. 86  50 MP
133. 654280 R3 638 Finžgarjeva 6–Udarna 8 Udarna 8  112 MP
134. 654290 JP 653890 Kurirska pot 1–25 Kurirska pot 25  60 MP
135. 654300 LC 152110 Savska 1–Kurirska 3/a Kurirska 3/a  408 MP
136. 654310 LC 152110 Savska cesta–Savska 14/a Savska 14/a  55 MP
137. 654320 LC 152120 Prosvetna 14–Potoška 2 Potoška 2  40 MP
138. 654330 R3 637 Konjič–C. Talcev 19 C. Talcev 19  337 MP
139. 654340 JP 653910 Finžgarjeva cesta–Finžgarjeva 20 Finžgarjeva 20  63 MP
140. 654350 JP 653730 Potoška pot 14–Potoška pot 11 Potoška pot 11  89 MP
141. 654360 R3 637 Kidričeva 35–železniška postaja Železniška postaja  50 PE*
142. 654370 JP 653420 Planina pod Golico št. 21–88 Planina

pod Golico št. 88  268 MP
143. 654380 LC 152030 Plavški Rovt–Zakamnik Križišče 1.881 MP
144. 654390 653180 Bl. Dobrava št. 78–Bl. Dobrava št. 79 Bl. Dobrava št. 79  50 MP
145. 654400 653200 Cerkev–Bl. Dobrava št. 81 Bl. Dobrava št. 81  78 MP

*PE je pešpot

Skupaj javne poti v občini 70.316 m
Skupaj občinske ceste (lokalne ceste in javne poti) 101.848 m

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlo-

kom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97),
pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije
za ceste, št. 347-05-144/98-03/Brank, z dne 14. 6. 1999
in št. 347-05-1/99, z dne 6. 8. 1999.

9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 012–1/99
Jesenice, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

3933. Sklep o prometni ureditvi na območju “Murove”
na  Jesenicah

Na podlagi 17. člena zakona o varnosti cestnega pro-
meta (Uradni list RS, št. 30/98), 26. člena statuta Občine
Jesenice (Uradni list RS, št. 38/95, 19/96, 37/96, 2/99
in 23/99) in drugega odstavka 51. člena odloka o občin-
skih cestah (Uradni list RS, št. 54/99) je Občinski svet
občine Jesenice na 10. seji dne 30. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o prometni ureditvi na območju “Murove”

na Jesenicah

1. člen
S tem sklepom se določa prometna ureditev na nasled-

njih javnih cestah na območju “Murove” na Jesenicah:

Št. ceste Potek
652200 Rogljeva 3 - Murova 22
652210 Murova 14 - Kosova 10
652220 Kosova 6 - Kosova 13
652240 Občina - Cerkev
654150 Kosova 13 - 15
654160 Kosova graščina - Murova 10

2. člen
1. Na javni poti št. 652200, Rogljeva 3 - Murova 22,

se prepove promet za vsa vozila na motorni pogon, razen za
lokalni promet.

2. Na javni poti št. 652240, Občina - Cerkev, na odse-
ku od objekta Murova 1 do Murova 11 in na javni poti št.
652210, Murova 14 - Kosova 10, na odseku od Kosove 6
do Kosove 10, se prepove promet za vozila, pri katerih
skupna širina presega širino - 2 m.

3. Na javni poti št. 654160, Kosova graščina - Murova
10, se prepove promet za vozila, pri katerih skupna višina
presega določeno višino - 2,7 m.



Uradni list Republike Slovenije Št. 82 / 8. 10. 1999 / Stran 12751

3. člen
Del območja “Murove” na Jesenicah, ki obsega del

naselja od objekta Kosova ul. št. 6 do objekta Kosova ul. št.
10 in 13, se določi kot območje omejene hitrosti.

Na območju omejene hitrosti, na javnih poteh št.
652210, Murova 14 - Kosova 10, na odseku od objekta
Kosova 6 dalje in na javni poti št. 652220, Kosova 6 -
Kosova 13, se omeji hitrost vozil na 30 km/h.

4. člen
Prometna ureditev mora biti označena s predpisano

prometno signalizacijo.

5. člen
Vsa prometna signalizacija, postavljena v skladu z ve-

ljavnimi pravnimi akti, katerih določbe niso v nasprotju s tem
sklepom, ostane v veljavi.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 347-155/99
Jesenice, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Jesenice

Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

KAMNIK

3934. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega
člana Sveta krajevne skupnosti Črna v 3. volilni
enoti

Občinska volilna komisija občine Kamnik je skladno s
85. in 90. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS,
št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) na podlagi zapisnika
volilnega odbora, ki je vodil nadomestne volitve, ugotovila
rezultate glasovanja ter daje

P O R O Č I L O
o izidu nadomestnih volitev enega člana Sveta

krajevne skupnosti Črna v 3. volilni enoti

Na nadomestnih volitvah enega člana Sveta krajevne
skupnosti Črna, dne 19. 9. 1999 je bil v volilni enoti št. 3, ki
zajema območji Črna in Potok v Črni, ugotovljen naslednji
volilni izid:

– v volilni imenik vpisanih skupaj 189 volivcev,
– s potrdili je glasovalo 0 volivcev,
– skupaj 189 volivcev,
– glasovalo po pošti 0 volivcev,
– predčasno glasovalo 0 volivcev,
– skupaj glasovalo po volilnem imeniku 80 volivcev,
– glasovalo s potrdili 0 volivcev,
– skupaj je glasovalo 80 volivcev.
Udeležba na volitvah 42,3%.
Neveljavnih glasovnic: 4.
Kandidata sta dobila naslednje število glasov:
– Stanko Pavlin 49 glasov,
– Franci Pušnik 27 glasov.
Občinska volilna komisija občine Kamnik skladno s

85. in 109. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list

RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95), ugotavlja, da je na
nadomestnih volitvah v Svet krajevne skupnosti Črna, 3.
volilni enoti, z večino glasov izvoljen Stanko Pavlin, rojen
12. 11. 1964, avtoprevoznik, Potok v Črni št. 8.

Št. 00608-0001/99
Črna, dne 19. septembra 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani
Andrej Dovič l. r.

Jože Jelen, nam. l. r.
Majda Kovačič, nam. l. r.

3935. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka na delu
območja Krajevne skupnosti Črna

Na podlagi 10. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka na delu območja Krajev-
ne skupnosti Črna (Uradni list RS, št. 61/99) daje Občinska
volilna komisija občine Kamnik

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka na delu območja

Krajevne skupnosti Črna

Na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka
za vsa druga naselja KS Črna razen Črna in Potok v Črni je
ugotovljen naslednji izid:

– v volilni imenik vpisanih skupaj 412 volivcev,
– s potrdili je glasovalo 0 volivcev,
– skupaj 412 volivcev,
– glasovalo po pošti 0 volivcev,
– skupaj glasovalo po volilnem imeniku 277 volivcev,
– glasovalo s potrdili 0 volivcev,
– skupaj je glasovalo 277 volivcev.
Udeležba na referendumu 67,2%.
Neveljavnih glasovnic: 0.
»ZA« je glasovalo 253 volivcev.
»PROTI« je glasovalo 24 volivcev.
Občinska volilna komisija občine Kamnik ugotavlja, da

je skladno z drugim odstavkom 47.b člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in četrtega odstavka 50.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99)
referendum uspel.

Št. 01504-27/99
Črna, dne 19. septembra 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani
Andrej Dovič l. r.

Jože Jelen, nam. l. r.
Majda Kovačič, nam. l. r.
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3936. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka na delu
območja Krajevne skupnosti Črna

Na podlagi 10. člena sklepa o razpisu referenduma za
uvedbo krajevnega samoprispevka na delu območja Krajev-
ne skupnosti Črna (Uradni list RS, št. 61/99) daje Občinska
volilna komisija občine Kamnik

P O R O Č I L O
o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi
krajevnega samoprispevka na delu območja

Krajevne skupnosti Črna

Na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka
za naselja Črna in Potok v Črni, je ugotovljen naslednji izid:

– v volilni imenik vpisanih skupaj 189 volivcev,
– s potrdili je glasovalo 0 volivcev,
– skupaj 189 volivcev,
– glasovalo po pošti 0 volivcev,
– predčasno glasovalo 0 volivcev,
– skupaj glasovalo po volilnem imeniku 80 volivcev,
– glasovalo s potrdili 0 volivcev,
– skupaj je glasovalo 80 volivcev.
Udeležba na referendumu 42,3%.
Neveljavnih glasovnic: 1.
»ZA« je glasovalo 37 volivcev.
»PROTI« je glasovalo 42 volivcev.
Občinska volilna komisija občine Kamnik ugotavlja, da

skladno z drugim odstavkom 47.b člena zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95,
26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in četrtega odstavka 50.
člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99)
referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka ni uspel.

Št. 01504-27/99
Črna, dne 19. septembra 1999.

Predsednica
Občinske volilne komisije

občine Kamnik
Nina Kodra Balantič, univ. dipl. prav. l. r.

Člani
Andrej Dovič l. r.

Jože Jelen, nam. l. r.
Majda Kovačič, nam. l. r.

KRŠKO

3937. Sklep o javni razgrnitvi: osnutka odloka o
zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari
vasi; osnutka odloka o zazidalnem načrtu
“poslovni kompleks za avtoprevozništvo”;
osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o zazidalnem načrtu “obrtna cona
Videm”

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85,
43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97),

zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem ob-
dobju (Uradni list RS, št.48/90) in na podlagi 33. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 63/95 in 26/97 ter odločbe US RS 6/94,
45/94, 9/96) ter 35. člena statuta Občine Krško (Uradni
list RS, št. 2/96) je župan Občine Krško sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi:

– osnutka odloka o zazidalnem načrtu
za poslovne objekte v Stari vasi;

– osnutka odloka o zazidalnem načrtu “poslovni
kompleks za avtoprevozništvo”

– osnutek odloka o spremembi in dopolnitvi
odloka o zazidalnem načrtu “obrtna cona

Videm”

I
Javno se razgrne osnutek odloka o zazidalnem načrtu

za poslovne objekte v Stari vasi, osnutek odloka o zazidal-
nem načrtu “poslovni kompleks za avtoprevozništvo” in os-
nutek odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidal-
nem načrtu “obrtna cona Videm”.

II
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih Oddel-

ka za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-
pravne zadeve Občine Krško, CKŽ 14 in prostorih Krajevne
skupnosti Krško in Krajevne skupnosti Krško polje.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave v Uradnem
listu Republike Slovenije.

III
V času javne razgrnitve lahko k dokumentom podajo

svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne ose-
be, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Oddelku
za urejanje prostora, varstvo okolja in premoženjsko-pravne
zadeve Občine Krško, CKŽ 14.

IV
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v

Krajevni skupnosti Krško in Krajevni skupnosti Krško polje.

V
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu

Republike Slovenije.

Št. 1/15-352-6/95
1/15-352-21/99
352-25/99-605

Krško, dne 1. oktobra 1999.

Župan
Občine Krško

Franc Bogovič l. r.
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NOVO MESTO

3938. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje
Mestne občine Novo mesto (PZ za UN za
romsko naselje Šmihel), b) osnutka
ureditvenega načrta za romsko naselje Šmihel

Na podlagi 12. in 45. člena statuta Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 47/99), ter 37. člena zako-
na o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list
SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90 ter Uradni list RS,
št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Mestne obči-
ne Novo mesto dne 21. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi

a) osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto

za obdobje od leta 1986 do leta 2000
in srednjeročnega družbenega plana občine
Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Mestne občine Novo mesto

(PZ za UN za romsko naselje Šmihel)
b) osnutka ureditvenega načrta za romsko

naselje Šmihel

1. člen
Javno se razgrneta osnutek sprememb in dopolnitev

prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo me-
sto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročne-
ga družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto
(PZ za UN za romsko naselje Šmihel) in osnutek ureditvene-
ga načrta za romsko naselje Šmihel.

2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin plan-

skih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se
nanašajo na programsko zasnovo za ureditveni načrt za
romsko naselje Šmihel v smislu opredelitve nove namem-
bnosti zemljišč na območju obstoječega pašnika, in sicer v
tekstualnem in grafičnem delu prostorskih sestavin planskih
aktov Mestne občine Novo mesto.

Osnutek ureditvenega načrta na novo določa merila in
pogoje urbanizacije in infrastrukturnih zasnov na obravnava-
nem območju.

3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin

dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za
obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne
občine Novo mesto ter osnutek ureditvenega načrta centra
za romsko naselje Šmihel bosta javno razgrnjena v prostorih
Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, III nadstropje (ogled
je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure, ob sredah od
7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v
prostorih Krajevne skupnosti Šmihel, trideset dni od objave
sklepa v Uradnem listu RS.

V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obrav-
nava v Krajevni skupnosti Šmihel. Obvestilo o času in kraju
javne razgrnitve bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.

4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo
na naslov Mestne občine Novo mesto, Sekretariat za okolje,
prostor in komunalne zadeve / Oddelek za prostorsko plani-
ranje, Novi trg 6, Novo mesto.

Št. 352-01-3/95-19
Novo mesto, dne 21. septembra 1999.

Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

PREVALJE

3939. Sklep o odvzemu javnega dobra

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 –
odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95
– obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba
US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98)
je občinski svet na korespondenčni seji dne 22. 9. 1999
sprejel naslednji

S K L E P

1
Zemljišču parc. št. 237/12 – travnik v izmeri 276 m2,

pripisano pri seznamu II., k. o. Poljana, se odvzame status
javnega dobra ter se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste
k. o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom:
Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje – do celote.

2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-03-06/99-6
Prevalje, dne 22. septembra 1999.

Župan
Občine Prevalje

dr. Matic Tasič l. r.

SVETA ANA

3940. Sklep o načinu financiranja političnih strank v
Občini Sveta Ana

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Urad-
ni list RS, št. 62/94) in v zvezi s 23. členom istega zakona je
Občinski svet občine Sveta Ana na 7. redni seji dne 10. 9.
1999 sprejel



Stran 12754 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini

Sveta Ana

I
Stranke, katerih listam so pripadli mandati za člane

občinskega sveta, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna
Občine Sveta Ana v višini 16 tolarjev za vsak dobljeni glas
svetnika na volitvah za občinski svet.

Stranki, katere kandidat je bil izvoljen za župana obči-
ne, pripadajo mesečno sredstva iz proračuna Občine Sveta
Ana v višini 16 tolarjev za vsak dobljeni glas.

II
Strankam se sredstva dodelijo enkrat letno za celotno

leto na njihove žiro račune.

III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 01600-001/99
Sveta Ana, dne 10. septembra 1999.

Župan
Občine Sveta Ana

Bogomir Ruhitel l. r.

ŠKOFJA LOKA

3941. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih
objektov občinskega pomena

Na podlagi 64. člena zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni
list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja
Loka na 7. redni seji dne 30. 9. 1999 sprejel

S K L E P
o spremembi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena

I
S tem sklepom se spreminja sklep o določitvi športnih

objektov občinskega pomena (Uradni list RS, št. 23/99).

II
Sklep se spremeni z delno odpravo v 2. členu, v delu,

kjer sta navedena naslednja objekta:

Objekt Parc. št. Zk. vl. K.o. V lastništvu

Igrišča Poden 629/13 1099 Stara Loka Družbena lastnina -
imetnik pravice uporabe

KS Škofja Loka
Športna dvorana
Poden 629/8 1099 Stara Loka Družbena lastnina -

imetnik pravice uporabe
KS Škofja Loka

in se brišeta brez nadomestitve.
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III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 621-1/98
Škofja Loka, dne 30. septembra 1999.

Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

ŠKOFLJICA

3942. Program priprave za lokacijski načrt dvojnega
križišča v Škofljici G2-106/215 (od km 4,450
do km 4,555) z G2-106/216 in G2-106
z R3-646/1194

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 71/93 in 44/97) ter 16. člena statuta Občine Škof-
ljica je Občinski svet občine Škofljica na 8. seji dne 13. 7.
1999 sprejel

P R O G R A M   P R I P R A V E
za lokacijski načrt dvojnega križišča v Škofljici

G2-106/215 (od km 4,450 do km 4,555)
z G2-106/216 in G2-106 z R3-646/1194

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in

obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih na-
log, ki jih je treba opraviti v postopku priprave in sprejemanja
s tem programom določenega akta, subjekti, ki sodelujejo
pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, roki za posamezne
faze naloge ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta
program določa tudi način izbora nosilca strokovno-tehnič-
nih nalog in nosilce aktivnosti v postopku sprejemanja.

Lokacijski načrt mora biti pripravljen tako, da bo njegov
tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor ter z navodili o vsebini
posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izved-
benih aktov.

II. PRIPRAVA LOKACIJSKEGA NAČRTA

2. člen
Prometni tokovi na cesti, G2-106/216, Škofljica –

Šmarje Sap, v smeri proti Novemu mestu, so se po izgradnji
avtocestnega odseka Malence – Višnja gora občutno zmanj-
šali, večji prometni tok poteka danes le na cesti G2-
106/215, Ljubljana (priključek Dolenjska) – Škofljica – Rib-
nica – Kočevje. Glede na spremenjene prometne razmere
je potrebno urediti obstoječe dvojno križišče na Škofljici.

Križišče bo zgrajeno kot dvojno semaforizirano križišče
z usmerjevalnima pasovoma na neprednostnih priključkih, z
navezavo obstoječega prehoda za pešce v enotno delova-
nje križišča.

3. člen
Osnova za pripravo lokacijskega načrta je idejni pro-

jekt, križišče Škofljica, magistralne ceste M1/215 in
M1/216 in magistralne ceste M6/261 in regionalne cesta
R331/1194, ki ga je izdelalo Projektivno podjetje Kranj,
številka projekta 5580/K, v avgustu 1997.

4. člen
Za območje lokacijskega načrta je veljavna naslednja

občinska planska dokumentacija, ki bo v postopku priprave
lokacijskega načrta preverjena in po potrebi spremenjena in
dopolnjena:

– dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje
1986–2000 (Uradni list SRS, št. 11/86 in sprememba
Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 77/98).

5. člen
Priprava prostorske dokumentacije obsega:
1. izdelavo sprememb in dopolnitev prostorskih sesta-

vin planskih aktov Občine Škofljica, katera naj poteka vzpo-
redno s pripravo lokacijskega načrta in mora biti pripravljen v
skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št.
18/84, 15/89) zakonom o planiranju in urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), navodilom
o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in pro-
storskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št.
20/85) in dopolnitvami zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor,

2. izdelavo lokacijskega načrta
a) Tekstualni del
I. Odlok o lokacijskem načrtu
II. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
III. Pogoji organov in organizacij določenih v členu tega

programa
IV. Soglasja in mnenja organov in organizacij določe-

nih v členu tega programa
b) Grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoroč-

nega in družbenega plana za obravnavano območje
M 1:5000,

– ureditvena situacija v merilu 1:1000,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev ob-

stoječih objketov in naprav,
– karakteristični prečni in vzdolžni profil ceste,
– načrt gradbenih parcel,
– tehnične elemente za zakoličenje.

III. STROKOVNE PODLAGE

6. člen
Pri pripravi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati

že izdelane strokovne podlage oziroma pridobiti še druge
potrebne strokovne podlage in študije predvsem pa:

– ustrezne geodetske podlage,
– idejni projekt prometne ureditve,
– idejne rešitve vseh infrastrukturnih objektov, naprav

in omrežja, ki je potrebno za delovanje predvidenega objek-
ta z rešitvami odvodnjavanja meteornih voda s cestnih povr-
šin,

– idejne rešitve, ki se nanašajo na prestavitve, razširi-
tve in druge prilagoditve obstoječih objektov, naprav in ure-
ditev in so potrebne za realizacijo predvidenega objekta,

– rešitve v zvezi z varovanjem okolja in izvore preko-
mernega hrupa z ukrepi za njegovo preprečitev in sana-
cijo,
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– rešitve v zvezi z ureditvijo reliefa in zelenih površin,
– rešitve v zvezi z urbanističnim, arhitekturnim in krajin-

skim oblikovanjem ceste in obcestnega prostora,
– drugo, po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajal-

cev.

IV. SOGLASODAJALCI

7. člen
V postopku izdelave lokacijskega načrta se od soglaso-

dajalcev pridobijo pogoji, ki izhajajo iz sektorskih zakonov in
se nanašajo na obravnavano območje. Posredovani pogoji
se upoštevajo v celoti, v primeru različnih interesov in neus-
pešnega usklajevanja se v tem delu osnutek izvedbenega
načrta pripravi variantno.

Soglasodajalci morajo v tridesetih dneh po prejemu
vloge posredovati svoje pogoje, sicer se šteje, da pogojev
nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje ni potrebno.

8. člen
Organi in organizacije iz prejšnjega člena so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS,

izpostava Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo

pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za civilno obrambo,
– Ministrstvo za notranje zadeve,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje varstva okolja,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje voda,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo

narave, področje varstva naravne dediščine,
– Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ce-

ste,
– JP Elektro Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Vodovod,
– JP Vodovod – Kanalizacija, Kanalizacija,
– Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
– Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in

kulturne dediščine,
– Občina Škofljica.

9. člen
Na izdelan osnutek izvedbenega načrta morajo soglas-

jedajalci, v tridesetih dneh po prejemu vloge, izdati ali ute-
meljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.

Pri izdaji soglasja se preverja upoštevanje postavljenih
pogojev in ga zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti.

V. NOSILCI V POSTOPKU PRIPRAVE

10. člen
Občina Škofljica, Oddelek za okolje in prostor vodi

postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta.
Naročnik lokacijskega načrta je:
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,

Tržaška 19, Ljubljana
Investitor posega v prostor je:
Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste,

Tržaška 19, Ljubljana
Izdelovalec lokacijskega načrta se izbere na osnovi

predhodno zbranih ponudb.
Naloga izdelovalca lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega

načrta v skladu z veljavno zakonodajo in sprejetim progra-
mom priprave,

– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,

– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri
vseh postopkih sprejemanja

– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah,
ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem
svetu.

VI. TERMINSKI PLAN

11. člen
Postopek se prične s sprejemom tega programa nakar

si sledijo faze izdelave, katerih trajanje zavisi od pogodbeno
dogovorjenih rokov in zakonsko določenih postopkov:

– izdelava osnutka lokacijskega načrta, ki je vezana na
pridobitev pogojev,

– sočasno se po potrebi pripravi tudi presoja vplivov na
okolje,

– Občinski svet občine Škofljica sprejme sklep o eno-
mesečni javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta,

– javna razgrnitev, ki traja najmanj 30 dni od dneva
objave,

– javna obravnava, ki se izvede ob zaključku javne raz-
grnitve,

– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah in
predlogih iz javne razgrnitve in obravnave,

– občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlo-
gov iz javne razgrnitve,

– po prejemu stališč se pripravi usklajen osnutek oziro-
ma dopolnitev in popravke tistih sestavin na katere se nana-
šajo utemeljene pripombe in predloge,

– župan Občine Škofljica usklajen predlog lokacijske-
ga načrta posreduje na občinski svet s predlogom, da ga
sprejme.

VII. KONČNI DOLOČBI

12. člen
Za pripravo naloge zagotovi sredstva investitor Ministr-

stvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana.

13. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS,

veljati pa začne z dnem sprejema na Občinskem svetu obči-
ne Škofljica.

Št. 1320
Škofljica, dne 14. julija 1999.

Župan
Občine Škofljica

dr. Jože Jurkovič l. r.

ŽELEZNIKI

3943. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu
Občinskega sveta občine Železniki

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 37.a člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98),
30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.
72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 17. člena statuta Občine
Železniki (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 18/96,
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47/96, 36/98 in 21/99) je Občinski svet občine Železniki
na 8. redni seji dne 15. 9. 1999 sprejel

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

I
Jožetu Možganu, Na Kresu 20, Železniki, je prenehal

mandat člana Občinskega sveta občine Železniki zaradi od-
stopa.

II
Mandat občinskega svetnika je prešel na naslednjega

kandidata z liste SLS – Slovenska ljudska stranka, v volilni
enoti št. 1 – Janeza Rakovca, roj. 20. 9. 1946, Na plavžu
18, Železniki.

Kandidat je dne 13. 7. 1999 podal izjavo, da sprejema
mandat.

III
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v

Uradnem listu RS.

Št. 080-09-5665
Železniki, dne 15. septembra 1999.

Župan
Občine Železniki

Mihael Prevc l. r.

ŽIRI

3944. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Žiri

Na podlagi  3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter
7. člena statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) je Občinski
svet občine Žiri na 4. redni seji dne 21. 7. 1999 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Žiri

1. člen
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega

zavoda Osnovna šola Žiri (Uradni list RS, št. 62/96) se
spremeni v 10. členu in glasi:

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po os-
novnošolskem izobraževanju ter vzgoji in varstvu predšol-
skih otrok na področju šolskega okoliša Občine Žiri, kamor
spadajo: Žiri, Selo, Koprivnik, Jarčja Dolina, Ledinica, Brez-
nica pri Žireh, Osojnica, Brekovice, Sovra, Ravne pri Žireh,
Podklanec, Izgorje, Goropeke, Opale, Račeva, Žirovski vrh,
Zabrežnik in Mrzli vrh.

Osnovno šolo Žiri po želji staršev obiskujejo še nekate-
ri učenci iz šolskih okolišev štirih drugih občin, in sicer:

– Občina Idrija iz zaselkov: Govejk, Spodnji Vrsnik,
Gornji Vrsnik, Pečnik, Korita in Žirovnica,

– Občina Gorenja vas-Poljane iz zaselkov: Goli vrh,
Fužine, Hotavlje, Trebija, Podgora in Sestranska vas,

– Občina Logatec iz zaselkov: Lavrovec, Hlevni vrh in
Rovte,

– Občina Vrhnika iz zaselka Smrečje.
Obratno pa nekateri učenci obiskujejo Osnovno šolo

Sovodenj iz šolskega okoliša Osnovne šole Žiri (Koprivnik).
Iz naselja Koprivnik (šifra naselja 006, prostorski okoliš
0044) obiskuje del učencev osnovno šolo v Sovodnju, in
sicer od hišne št. 1 do 34. Od hišne št. 35 dalje pa obisku-
jejo učenci Osnovno šolo Žiri.

Iz naselja Goli vrh (šifra naselja 016, prostorski okoliš
šifra 0081) pa obiskujeo del učencev Osnovno šolo Žiri –
hišne številke Goli vrh 10-14. Učenci iz hišnih številk 1-9
obiskujejo Osnovno šolo Gorenja vas.

Matična enota je Osnovna šola Žiri in enota vrtca Žiri,
kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v
osnovno šolo ter dnevno varstvo in druge oblike oskrbe
otrok za celoten zavod.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 0250-14/99
Žiri, dne 21. julija 1999.

Župan
Občine Žiri

Bojan Starman l. r.

ŽIROVNICA

3945. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na
nadomestnih volitvah za župana Občine
Žirovnica dne 29. avgusta 1999

P O R O Č I L O

o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih
volitvah za župana Občine Žirovnica dne

29. avgusta 1999

Občinska volilna komisija Občine Žirovnica je na seji
dne 31. 8. 1999 na podlagi zapisnikov volilnih odborov, ki
so vodili glasovanje na voliščih v Občini Žirovnica ter na
podlagi zapisnika za predčasno glasovanje ugotovila:

1. glasovanje je potekalo v Občini Žirovnica na 6 voliš-
čih ter na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh
24., 25. in 26. avgust 1999, skupaj na 7 voliščih,

2. v Občini Žirovnica je v volilni imenik vpisanih 3.265
volivcev.

3. oddanih je bilo 1.626 glasovnic, od tega:
– je veljavnih 1.585 glasovnic
– ter neveljavnih 41.
Posamezni kandidati za župana Občine Žirovnica so

dobili naslednje število glasov:
Franc Pfajfar 1.044 glasov ali 65,87%
Ignac Tomažič 337 glasov ali 21,26%
Marjan Dobnikar 204 glasove ali 12,87%
Za župana Občine Žirovnica je bil na nadomestnih

volitvah dne 29. avgusta 1999 izvoljen Franc Pfajfar.
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Št. 032-07/23
Žirovnica, dne 31. avgusta 1999.

Občinska volilna komisija
Tajnik Predsednik

Marija Mrak l. r. Dušan Rajgelj univ. dipl. jur. l. r.

Namestnica predsednika
Simona Ferjan, univ. dipl. jur. l. r.

3946. Ugotovitev o izvolitvi člana občinskega sveta

Na podlagi sklepa 10. seje Občinskega sveta občine
Žirovnica z dne 15. septembra 1999 je članu občinskega
sveta Francu Pfajfarju, podžupanu prenehal mandat, na pod-
lagi 37.a in 43. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, št. U-I 13/94-95;
45/94 – odločba US RS, št. U-I 144/94-18 in Uradni list RS,
št. 57/94 in 14/95), zato je Občinska volilna komisija občine
Žirovnica na 9. seji dne 15. 9. 1999

U G O T O V I L A,

da člana občinskega sveta Franca Pfajfarja nadomesti
naslednji kandidat z liste SKD OO Žirovnica

to je Marija Zupan, rojena 5. 4. 1960, stanujoča Za-
breznica 10, Žirovnica.

Št. 60/21-10/17
Žirovnica, dne 16. septembra 1999.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Žirovnica
Dušan Rajgelj, univ. dipl. jur. l. r.

VLADA

3947. Uredba o pridobitvi predhodnega soglasja k
cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o pridobitvi predhodnega soglasja k cenam

zbiranja, čiščenja in distribucije vode

1. člen
Za cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po

standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredu:

– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode
se lahko povečajo le ob pridobitvi predhodnega so-

glasja.

2. člen
Pravna in fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zaveza-

nec) vloži zahtevek za pridobitev predhodnega soglasja k
cenam zbiranja, čiščenja in distribucije vode (v nadaljnjem

besedilu: zahtevek) na upravno enoto, na območju katere
zavezanec opravlja dejavnost.

Upravna enota izdela mnenje o upravičenosti zahtevka
in ga posreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). Ministrstvo lahko
pridobi mnenje pristojnega organa občine, na območju ka-
tere se opravlja dejavnost, ter pripravi predlog Vladi Republi-
ke Slovenije za izdajo predhodnega soglasja k ceni vode.

Zahtevku morajo biti priloženi naslednji podatki:
– navedba občin na območju katerih se posamezna

storitev opravlja,
– ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti, za

katero je zavezanec registriran in matično številko iz poslov-
nega registra,

– koncesijsko pogodbo v primeru, da je zavezanec
koncesionar,

– cene po vrstah storitev in vrstah porabnikov, ter pov-
prečno ceno namenjeno pokrivanju stroškov enostavne re-
produkcije, ki se uporablja na dan vložitve zahtevka in od-
stotek povečanja teh cen v letih 1997, 1998 in 1999,

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah porabni-
kov, za katere se vlaga zahtevek,

– ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne
vrste porabnikov, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispev-
ke in takse,

– pregled fizičnega obsega opravljene storitve za po-
samezne vrste porabnikov za leti 1997 in 1998,

– pregled prihodkov in stroškov ter njihovo strukturo za
storitev, za katero se vlaga zahtevek za leti 1997 in 1998.
Pregled stroškov naj zajema naslednje strukturne elemente
z obrazložitvijo:

1. neposredni stroški:
– strošek električne energije,
– strošek pogonskega goriva,
– drugi stroški materiala,
– strošek storitev,
– strošek dela,
– neposredni stroški prodaje,
– drugi neposredni stroški;
2. posredni proizvajalni stroški:
– amortizacija,
– investicijsko vzdrževanje,
– drugi posredni proizvajalni stroški;
3. splošni stroški:
– posredni stroški nabave,
– posredni stroški uprave,
– posredni stroški prodaje,
– posredni stroški obresti,
– dobiček;
– navedbo vseh drugih storitev, ki jih podjetje opravlja

kot gospodarska javna služba,
– bilanco uspeha in bilanco stanja za leto 1997 in

1998 za podjetje kot celoto.

3. člen
Če upravna enota ugotovi, da zahtevek ni popoln, o

tem obvesti zavezanca.
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če

oceni, da so ti potrebni za pripravo predloga Vladi Republike
Slovenije.

4. člen
Zavezancem, ki so v času veljavnosti uredbe o nači-

nu oblikovanja cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št.
43/99) z zahtevkom predlagali odreditev višje stopnje
povišanja cen, se dovoli povišanje cen po dosedanjih
predpisih.
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5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 78/99).

6. člen
Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1999 in velja štiri

mesece.

Št. 383-05/99-1
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3948. Uredba o določitvi mehanizma za oblikovanje
cen komunalnih storitev

Na podlagi 8. in 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni
list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi mehanizma za oblikovanje cen

komunalnih storitev

1. člen
Za cene proizvodov in storitev, ki so razvrščene po

standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94,
3/95, 33/95 in 15/96) v podrazredih:

– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacije in delovanje čistilnih naprav,
se določi mehanizem za oblikovanje cen komunalnih

storitev.

2. člen
Pravna in fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zaveza-

nec), ki opravlja storitve dejavnosti kanalizacije in delovanja
čistilnih naprav ter dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov in
dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjeva-
nja trdnih odpadkov, lahko oblikuje ceno storitev na način,
kot to določajo predpisani standardi in navodilo o metodolo-
giji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb ravna-
nja s komunalnimi odpadki in odlaganja ostankov komunal-
nih odpadkov (Uradni list RS, št. 27/98), ter navodilo o
metodologiji za oblikovanje cen obveznih lokalnih javnih služb
odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (v na-
daljnjem besedilu: metodologija), (Uradni list RS, št. 11/99).

Tako oblikovano ceno v obliki predloga zavezanec po-
sreduje na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

Ministrstvo lahko pridobi mnenje pristojnega organa
občine na območju katere se opravlja dejavnost, ter pripravi
ustrezno strokovno mnenje, ki ga posreduje zavezancu in
občini.

3. člen
Predlogu zavezanca morajo biti priloženi naslednji po-

datki:
– koncesijska pogodba v primeru, da je zavezanec

koncesionar,

– opis obstoječega načina in obsega opravljanja stori-
tev navedenih dejavnosti. Pri dejavnosti delovanja čistilnih
naprav je potrebno navesti tudi parametre onesnaženosti
voda, zmogljivosti in učinek čiščenja,

– cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter po-
prečno ceno izraženo v kg ali m3, ki se uporablja na dan
vložitve predloga,

– letni fizični obseg opravljene storitve, izražen v obra-
čunskih enotah v skladu z metodologijo za leti 1997 in
1998 ter načrtovan obseg za leto 1999,

– izračun in obrazložitev kalkulativnih elementov po-
prečne lastne cene na način, kot ga predvideva 4. člen
metodologije, dosežene na dan vložitve predloga. Izračun
naj zajema elemente dejanskih stroškov za leto 1998, ali
elemente po dejanskih in ocenjenih stroških za leto 1999,
odvisno od datuma vložitve predloga,

– predlagane cene po vrstah storitev in vrstah uporab-
nikov z ozirom na predlagano poprečno lastno ceno, upo-
števajoč letni fizični obseg opravljene storitve po vrstah upo-
rabnikov.

V primeru vložitve predloga tudi za poprečno upraviče-
no ceno je potrebno priložiti tudi naslednje podatke:

– program predvidenih investicijskih del na področju
dejavnosti, kolikor je ta načrtovan, ali se že izvaja z navedbo
virov financiranja,

– izračun kalkulativnih elementov poprečne upraviče-
ne cene, ki se bo lahko uporabljala, ko bo investicija zaklju-
čena.

4. člen
Ministrstvo lahko zahteva tudi dodatne podatke, če

oceni, da so ti potrebni za pripravo ustreznega mnenja.

5. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen osnovnih komunalnih storitev (Uradni
list RS, št. 78/99).

6. člen
Ta uredba začne veljati 10. oktobra 1999 in velja šest

mesecev.

Št. 383-06/99-1
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3949. Uredba o spremembah in dopolnitvi uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
1999

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) in 21. člena zakona o
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi uredbe o uvedbi
finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj

kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999



Stran 12760 / Št. 82 / 8. 10. 1999 Uradni list Republike Slovenije

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni
list RS, št. 9/99, 11/99, 16/99, 22/99, 34/99, 36/99,
40/99, 59/99, 61/99,80/99) se v 1. členu:

– v točki B, pri postavki 1473 Skupni nameni: Pospe-
ševanje prodaje kmetijskih pridelkov-podpora, številka
“107.000.000” nadomesti s številko “98.000.000 “;

– v točki B, pri postavki 4099 Ustanovitev organizacije
za trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter blagovne
znamke, številka “32.956.000” nadomesti s številko
“29.956.000”;

– v točki C, pri postavki 1456 Strokovne naloge v
živinorejski proizvodnji, številka “481.393.000” nadomesti
s številko “524.393.000”.

2. člen
V 4. točki, 17. člena se na koncu zadnjega odstavka te

točke doda novi stavek, ki se glasi: “Zahtevek, ki se nanaša
na zaloge vina 31.8.1999 se vloži do konca oktobra 1999.”.

3. člen
V 14. členu se v poglavju VII. ”Podpora organizaciji

pridelave pšenice in rži na zadružnem principu” v drugem
odstavku 4. točke besedi ”30. septembra” nadomestita z
besedama ”15. oktobra”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/99-12
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3950. Uredba o določitvi najvišje cene utekočinjenega
naftnega plina

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišje cene utekočinjenega

naftnega plina

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo drobnopro-

dajno ceno utekočinjenega naftnega plina, ki sme znašati
največ 166,53 SIT/kg, vključno z vsemi dajatvami.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati sklep o

določitvi najvišje cene utekočinjenega naftnega plina (Urad-
ni list RS, št. 69/99).

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

nem listu Republike Slovenije in velja šest mesecev.

Št. 382-12/99-1
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

3951. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za
prodajo električne energije

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slove-
nije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in
23/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo

električne energije

I
Vlada Republike Slovenije izdaja uredbo o določitvi

najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije in
sicer:
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II
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati za tarifne

postavke za prodajo električne energije: soglasje k tarifnim
postavkam za prodajo električne energije (Uradni list RS, št.
84/98) in uredba o določitvi najvišjih cen (Uradni list RS, št.
52/99).

III
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS. Tarifne postavke iz I. točke se začnejo uporab-
ljati 11. 10. 1999.

Št. 382-08/98-4
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3952. Sklep o najvišji ceni odkupa električne energije
od malih proizvajalcev električne energije

Na podlagi petega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS št.4/93, 71/94, 23/96,
47/97 in 23/99) in 19. člena zakona o energetskem gos-
podarstvu (Uradni list SRS št. 33/81, 29/86) je Vlada Re-
publike Slovenije na 128. seji dne 7. oktobra 1999 sprejela

S K L E P
o najvišji ceni odkupa električne energije od

malih proizvajalcev električne energije

Cene za odkup viškov električne energije od malih
neodvisnih proizvajalcev električne energije, ki imajo instali-
rano moč naprav manjšo od 10MW, so naslednje: za čas
večjih dnevnih obremenitev (VT) 13,95 SIT/kWh, za čas
manjših dnevnih obremenitev (MT) 8,20 SIT/kWh. Cene ne
zajemajo DDV.

Po večjih postavkah (VT) se obračunava dobavljena
električna energija v razdobju, ko se uporablja poletni čas,
ob delavnikih od 7. do 14. ure in od 17. do 23. ure, v
preostalem času leta pa od 6. do 13. ure in od 16. do
22. ure. V preostalih urah se obračunava električna energija
po manjših postavkah (MT).

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

Št. 382-08/98-4
Ljubljana, dne 7. oktobra 1999.

Vlada Republike Slovenije

dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
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3894. Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kul-
turni spomenik državnega pomena 12665

3895. Sklep št. UE-SI 959/99 Pridružitvenega sveta z
dne 29. 4. 1999, s katerim se sprejemajo dolo-
čila in pogoji za sodelovanje Slovenije v progra-
mih Skupnosti na področjih usposabljanja, mla-
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avium) 12689

3903. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečeva-
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3906. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečeva-
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in konjskega virusnega rinopneumonitisa (Rhinop-
neumonitis equi) 12710
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vesja pri prašičih (TGE) – Gastroenteritis virosa
suum 12711

3909. Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečeva-
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infectiosa equorum) 12712
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3925. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Be-

nedikt 12731
3926. Odlok o občinskih cestah v Občini Benedikt 12733
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3927. Sklep o imenovanju podžupana Občine Cankova 12743

CERKVENJAK
3928. Poročilo o izidu nadomestnih volitev enega člana

Občinskega sveta občine Cerkvenjak v 3. volilni
enoti 12743

GORNJA RADGONA
3929. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine

Gornja Radgona 12743
3930. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih

sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Rad-
gona za obdobje od leta 1986–2000 in srednje-
ročnega plana Občine Gornja Radgona za ob-
dobje 1986–1990 za območje Občine Gornja
Radgona 12744

3931. Odlok o spremembah odloka o javni službi pomoč
družini na domu v Občini Gornja Radgona 12745
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3932. Odlok o kategorizaciji občinskih cest 12745
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3935. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o
uvedbi krajevnega samoprispevka na delu območ-
ja Krajevne skupnosti Črna 12751

3936. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu o
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ja Krajevne skupnosti Črna 12752
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nem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi; os-
nutka odloka o zazidalnem načrtu “poslovni kom-
pleks za avtoprevozništvo”; osnutek odloka o
spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem na-
črtu “obrtna cona Videm” 12752

NOVO MESTO
3938. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega pla-
na Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990 za območje Mestne občine Novo
mesto (PZ za UN za romsko naselje Šmihel), b)
osnutka ureditvenega načrta za romsko naselje
Šmihel 12753

PREVALJE
3939. Sklep o odvzemu javnega dobra 12753

SVETA ANA
3940. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Ob-

čini Sveta Ana 12753

ŠKOFJA LOKA
3941. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih

objektov občinskega pomena 12754

ŠKOFLJICA
3942. Program priprave za lokacijski načrt dvojnega

križišča v Škofljici G2-106/215 (od km 4,450
do km 4,555) z G2-106/216 in G2-106 z
R3-646/1194 12755

ŽELEZNIKI
3943. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu

Občinskega sveta občine Železniki 12756

ŽIRI
3944. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žiri 12757

ŽIROVNICA
3945. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na

nadomestnih volitvah za župana Občine Žirovnica
dne 29. avgusta 1999 12757

3946. Ugotovitev o izvolitvi člana občinskega sveta 12758

MEDNARODNE POGODBE
72. Zakon o ratifikaciji Pogodbe med Republiko Slo-

venijo in Republiko Makedonijo o ureditvi med-
sebojnih premoženjskopravnih razmerij
(BMKUPR) 1049

73. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije
o mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari
(BDECP) 1052

74. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o so-
delovanju pri varstvu pred naravnimi in civilizacij-
skimi nesrečami (BHRVNCN) 1060

75. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Republiko Avstrijo o enostavnejšem
opravljanju mejne kontrole v železniškem in cest-
nem prometu (BATMKP) 1067

76. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Repub-
like Slovenije in Avstrijsko zvezno vlado o spre-
membi Sporazuma o planinskem turističnem pro-
metu na mejnem območju (BATPTP-C) 1074

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 1076
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