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2496. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZUOPP)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o usmerjanju otrok

s posebnimi potrebami (ZUOPP)

Razglašam zakon o usmerjanju otrok s posebnimi po-
trebami (ZUOPP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike
Slovenije na seji 1. junija 2000.

Št. 001-22-109/00
Ljubljana, dne 9. junija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI

POTREBAMI (ZUOPP)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

S tem zakonom se ureja usmerjanje otrok, mladoletni-
kov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobra-
ževalnimi potrebami (v nadaljnjem besedilu: otroci s pose-
bnimi potrebami) ter določajo načini in oblike izvajanja vzgo-
je in izobraževanja.

2. člen
(otroci s posebnimi potrebami)

Otroci s posebnimi potrebami po tem zakonu so otroci
z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci,
gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnja-
mi, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter otroci z

motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno
izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno stro-
kovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraže-
vanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

3. člen
(uporaba predpisov o vzgoji in izobraževanju)

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
se izvaja v skladu s tem zakonom in predpisi, ki urejajo
področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževa-
nja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega
srednjega izobraževanja.

Študentom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo v
študijske programe v skladu z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo, se v skladu s statutom visokošolskega zavoda zago-
tavlja potrebna dodatna oprema.

4. člen
(cilji in načela vzgoje in izobraževanja)

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
temelji na ciljih in načelih, določenih v zakonih za posamez-
no področje vzgoje in izobraževanja in na naslednjih ciljih in
načelih:

– enakih možnosti s hkratnim upoštevanjem različnosti
otrok,

– ohranjanja ravnotežja med različnimi vidiki otrokove-
ga telesnega in duševnega razvoja,

– vključevanja staršev v proces vzgoje in izobraževa-
nja,

– zagotovitve ustreznih pogojev, ki omogočajo optima-
len razvoj posameznega otroka,

– pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje in
izobraževanja,

– organizacije vzgoje in izobraževanja čim bližje kraju
bivanja,

– celovitosti in kompleksnosti vzgoje in izobraževanja,
– individualiziranega pristopa,
– kontinuiranosti programov vzgoje in izobraževanja,
– interdisciplinarnosti.

II. USMERJANJE V PROGRAME VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA

5. člen
(vrste programov)

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
poteka po:
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– programih za predšolske otroke s prilagojenim izva-
janjem in dodatno strokovno pomočjo,

– prilagojenih programih za predšolske otroke,
– izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in

dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojenih izobraževalnih programih,
– posebnih programih vzgoje in izobraževanja in
– vzgojnih programih.
Otroci s posebnimi potrebami se usmerjajo v programe

iz prejšnjega odstavka glede na vrsto in stopnjo primanjklja-
jev, ovir in motenj.

6. člen
(izobrazbeni standard)

Izobraževalni programi s prilagojenim izvajanjem in do-
datno strokovno pomočjo in prilagojeni izobraževalni pro-
grami morajo zagotavljati otrokom s posebnimi potrebami
možnost, da si pridobijo enakovreden izobrazbeni standard,
kot ga zagotavljajo izobraževalni programi osnovnošolske-
ga, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega
srednjega izobraževanja.

Za otroke s posebnimi potrebami, ki glede na vrsto in
stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne morejo dose-
či izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu
osnovnošolskega izobraževanja, se sprejme prilagojen izo-
braževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.

1. Prilagojeno izvajanje programov vzgoje
in izobraževanja

7. člen
(prilagajanje izvedbe programov)

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno po-
močjo za predšolske otroke, se glede na vrsto in stopnjo
primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organiza-
cija in način izvajanja programa za predšolske otroke ter
zagotovi dodatna strokovna pomoč.

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodat-
no strokovno pomočjo, se glede na vrsto in stopnjo primanj-
kljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija,
način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in
časovna razporeditev pouka ter zagotovi dodatna strokovna
pomoč.

8. člen
(dodatna strokovna pomoč)

Dodatna strokovna pomoč se izvaja individualno v od-
delku ali izven oddelka, lahko pa tudi občasno v posebni
skupini izven oddelka.

Če dodatne strokovne pomoči ni mogoče zagotoviti v
skladu s prejšnjim odstavkom in je strokovno utemeljeno, se
dodatna strokovna pomoč lahko nudi otroku tudi na domu.

Pri izvajanju dodatne strokovne pomoči lahko sodelu-
jejo tudi starši, skrbniki ali rejniki (v nadaljnjem besedilu:
starši).

9. člen
(izvajanje dodatne strokovne pomoči)

Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci
vrtca, šole ali zavoda, lahko pa tudi zunanji strokovni delav-
ci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje.

Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se
določi z odločbo o usmeritvi, v skladu s standardi in normati-

vi, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo za posamezna
področja vzgoje in izobraževanja.

10. člen
(materialni pogoji in druga pomoč)

Otrokom s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v
programe za predšolske otroke in izobraževalne programe s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo ter v
prilagojene programe, je potrebno prilagoditi prostor in pri-
pomočke, v skladu z navodili za prilagojeno izvajanje progra-
mov in v skladu s prilagojenimi programi, ki jih sprejme
oziroma določi pristojni strokovni svet.

Za nudenje fizične pomoči se lahko gibalno oviranim
otrokom dodeli spremljevalec.

2. Prilagojeni programi in posebni program vzgoje in
izobraževanja

11. člen
(vrste programov)

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v pro-
grame za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo, se usmerjajo v prilagojene pro-
grame za predšolske otroke.

Otroci s posebnimi potrebami, ki niso usmerjeni v izo-
braževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo, se usmerijo v prilagojene izobraževalne
programe in posebne programe vzgoje in izobraževanja.

12. člen
(prilagajanje programov)

S prilagojenimi programi osnovnošolskega izobraževa-
nja, ki omogočajo otrokom s posebnimi potrebami pridobiti
enakovreden izobrazbeni standard, se lahko prilagodi pred-
metnik, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja zna-
nja, napredovanje in časovna razporeditev pouka.

S prilagojenimi izobraževalnimi programi za področja
poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega sred-
njega izobraževanja, ki omogočajo otrokom s posebnimi
potrebami pridobiti enakovreden izobrazbeni standard, se
lahko prilagodi predmetnik, organizacija, trajanje, način pre-
verjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna
razporeditev pouka.

S prilagojenim izobraževalnim programom in s pose-
bnim programom vzgoje in izobraževanja, ki ne omogočata
otrokom s posebnimi potrebami pridobiti enakovrednega
izobrazbenega standarda, se lahko prilagodi predmetnik in
učni načrt, vzgojno-izobraževalna obdobja, nivojski pouk in
prehajanje med nivoji v osnovni šoli, način preverjanja in
ocenjevanja ob koncu obdobij, napredovanje in pogoji za
dokončanje izobraževanja.

13. člen
(prehajanje med programi)

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prila-
gojen program za predšolske otroke, se lahko občasno
vključujejo tudi v program za predšolske otroke.

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v prila-
gojene izobraževalne programe, se lahko pri določenih pred-
metih ali predmetnih skupinah občasno ali trajno vključujejo
v izobraževalne programe.

Otroci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v po-
sebni program vzgoje in izobraževanja, se lahko občasno
vključujejo v prilagojene programe osnovnošolskega izo-
braževanja.
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3. Vzgojni program

14. člen
(usmerjanje v vzgojni program)

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti se v skladu s
tem zakonom usmerjajo v izobraževalne programe s prilago-
jenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Strokovna
pomoč se jim nudi tudi v obliki vzgojnih, socialno integrativ-
nih, preventivnih, kompenzacijskih in korekcijskih progra-
mov, ki so sestavni del vzgojnega programa.

Otroci z motnjami vedenja in osebnosti, pri katerih je
zaradi motenj ogrožen njihov zdrav razvoj, oziroma ogroža-
jo okolico v taki meri, da potrebujejo vzgojo v zavodu, se
oddajo v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebni-
mi potrebami. O oddaji otroka v zavod odloči in spremlja
izvajanje ukrepa pristojni center za socialno delo v skladu z
zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in družinskih
razmerij.

Center za socialno delo izda odločbo iz prejšnjega
odstavka v soglasju s pristojno šolsko upravo.

4. Oskrba

15. člen
(vključitev v zavod oziroma oddaja v rejništvo)

Otroci s posebnimi potrebami, ki jim ni mogoče zago-
toviti vzgoje in izobraževanja v kraju njihovega prebivališča in
jim zaradi oddaljenosti prebivališča od kraja vzgoje in izobra-
ževanja ni mogoče zagotoviti prevoza, se lahko vključijo v
zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potreba-
mi ali se oddajo v rejništvo.

Postopek oddaje v rejništvo izvede pristojni center za
socialno delo na podlagi strokovnega mnenja komisije za
usmerjanje iz drugega odstavka 21. člena tega zakona, v
skladu z zakonom, ki ureja področje zakonske zveze in
družinskih razmerij.

V primeru, ko so podane okoliščine iz prvega odstavka
tega člena in je otrok usmerjen v prilagojen program za
predšolske otroke, lahko komisija na željo staršev z odločbo
o usmeritvi določi, da se namesto oskrbe v zavodu oziroma
v rejniški družini otroku zagotavlja pravica do brezplačnega
prevoza iz kraja prebivališča do kraja, kjer deluje zavod in
nazaj. Sredstva za zagotovitev pravice do brezplačnega pre-
voza se za posameznega otroka in njegovega obveznega
spremljevalca zagotavljajo iz državnega proračuna.

III. IZVAJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA OTROK
S POSEBNIMI POTREBAMI

16. člen
(izvajalci)

Predšolsko vzgojo po programu za predšolske otroke s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izva-
jajo vrtci.

Vzgojo in izobraževanje po izobraževalnih programih s
prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izva-
jajo šole v rednih oddelkih.

Predšolsko vzgojo po prilagojenih programih za pred-
šolske otroke izvajajo vrtci v razvojnih oddelkih, vrtci oziro-
ma enote vrtcev, ki so ustanovljeni oziroma organizirani za
izvajanje teh programov in zavodi za vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami.

Vzgojo in izobraževanje po prilagojenih izobraževalnih
programih izvajajo šole v rednih oddelkih ali v oddelkih s
prilagojenimi programi, šole oziroma podružnice šol, ki so

ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje teh progra-
mov in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami.

Vzgojo in izobraževanje po posebnem programu vzgo-
je in izobraževanja izvajajo šole oziroma podružnice šol, ki
so ustanovljene oziroma organizirane za izvajanje prilagoje-
nih programov izobraževanja in posebnega programa vzgoje
in izobraževanja ter socialnovarstveni zavodi.

Vzgojne programe izvajajo zavodi za vzgojo in izobraže-
vanje otrok s posebnimi potrebami.

17. člen
(zasebni vrtci in šole)

V skladu z določbo 2. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96
in 23/96 – popr.) o uveljavljanju možnosti izbire na vseh
ravneh vzgoje in izobraževanja in ne glede na določbe tretje-
ga odstavka 5. člena zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, lahko vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami izvajajo tudi zasebni
vrtci in šole brez koncesije v skladu z določbami zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in zakona
o vrtcih.

18. člen
(izobraževanje na domu ali v zasebnem zavodu)

Na predlog staršev lahko komisija usmeri otroka s po-
sebnimi potrebami v program osnovnošolskega izobraževa-
nja, ki se organizira na domu ali v zasebnem zavodu, če za
to obstajajo utemeljeni razlogi in so na domu oziroma v
zasebnem zavodu zagotovljeni ustrezni pogoji.

V primeru iz prejšnjega odstavka se otroku iz sredstev
državnega proračuna zagotovijo sredstva, v višini, ki jih drža-
va oziroma lokalna skupnost zagotavlja za plače in material-
ne stroške na otroka v javni šoli.

Podrobnejše pogoje za izvajanje in kriterije za financi-
ranje programov iz prvega odstavka tega člena določi mini-
ster, pristojen za šolstvo.

19. člen
(individualna strokovna obravnava)

Otrokom s posebnimi potrebami se poleg programov iz
5. člena tega zakona nudi v vrtcu, šoli ali zavodu tudi indivi-
dualna zdravstvena in druga strokovna obravnava v skladu s
posebnimi predpisi.

Individualna zdravstvena in druga strokovna obravnava
se lahko izvaja tudi v svetovalnih centrih za otroke, mlado-
stnike in starše, posvetovalnicah za starše, logopedskih,
avdiopedagoških in drugih ambulantah.

IV. POSTOPEK USMERJANJA V PROGRAME VZGOJE
IN IZOBRAŽEVANJA

20. člen
(uvedba postopka)

Postopek usmerjanja se uvede na zahtevo staršev.
Zahtevo iz prejšnjega odstavka lahko dajo tudi vrtci,

šole, zdravstveni, socialni in drugi zavodi, po predhodni
seznanitvi staršev.

Zahtevo za uvedbo postopka se vloži pri pristojni šolski
upravi oziroma v primerih iz drugega odstavka 14. člena
tega zakona pri pristojnem centru za socialno delo.
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21. člen
(strokovno mnenje)

Pristojna šolska uprava si mora pred izdajo odločbe o
usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja pridobiti stro-
kovno mnenje, ki ga pripravi komisija za usmerjanje prve
stopnje (v nadaljnjem besedilu: komisija).

Komisija izdela strokovno mnenje na podlagi lastnih
ugotovitev, razgovora s starši otroka ter na podlagi pedago-
ške, specialno-pedagoške, socialne, psihološke, medicin-
ske in druge dokumentacije, ki jo pridobi od ustreznih inšti-
tucij.

Komisija se mora pred pripravo strokovnega mnenja
posvetovati s strokovnimi delavci vrtca, šole oziroma za-
voda, v katerega je otrok v času usmerjanja vključen in s
strokovnimi delavci vrtca, šole oziroma zavoda, v katere-
ga naj bi bil otrok usmerjen, in z drugimi ustreznimi inšti-
tucijami.

Strokovno mnenje komisije vsebuje tudi elemente, na
podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo drugi
predpisi, če s temi predpisi ni drugače določeno.

22. člen
(obrazec)

Strokovno mnenje pripravi komisija na obrazcu, ki ga
določi minister, pristojen za šolstvo v soglasju z ministrom,
pristojnim za socialne zadeve in ministrom, pristojnim za
zdravstvo.

23. člen
(odločba o usmeritvi)

Na podlagi strokovnega mnenja in ugotovitev v postop-
ku izda pristojna šolska uprava odločbo o usmeritvi.

Zoper odločbo o usmeritvi je dovoljena pritožba. O
pritožbi odloča minister na podlagi strokovnega mnenja ko-
misije druge stopnje.

Strokovno mnenje komisije druge stopnje ni potrebno
kadar gre za pritožbo glede kršitev postopka.

24. člen
(vsebina odločbe o usmeritvi)

Z odločbo o usmeritvi se na podlagi strokovnega mne-
nja komisije določi program vzgoje in izobraževanja, v kate-
rega se otrok usmerja, obseg in način izvajanja dodatne
strokovne in druge pomoči, vrtec, šola oziroma zavod, v
katerega bo otrok vključen, morebitno zmanjšanje števila
otrok v oddelku ter kadrovske, prostorske, materialne in
druge pogoje, ki morajo biti zagotovljeni za vzgojo in izobra-
ževanje otroka.

V primeru usmeritve otrok s posebnimi potrebami v
poseben program vzgoje in izobraževanja, ki ga izvaja soci-
alno-varstveni zavod, izda šolska uprava odločbo o usmeritvi
v soglasju s pristojnim centrom za socialno delo.

Vrtec, šola oziroma zavod, v katerega se otrok usmer-
ja, se določi na podlagi ugotovitev pristojne šolske uprave o
izpolnjevanju kadrovskih, prostorskih, materialnih in drugih
pogojev.

Z odločbo o usmeritvi se določi tudi rok, ki ne sme biti
daljši kot tri leta, v katerem mora pristojna šolska uprava
preveriti ustreznost usmeritve.

25. člen
(vročitev odločbe)

Pristojna šolska uprava je dolžna odločbo o usmeritvi
vročiti staršem, vrtcu, šoli oziroma zavodu, v katerega je
otrok usmerjen.

Vrtec, šola oziroma zavod sprejme otroka z dnem, ki je
določen v odločbi. Izjemoma se otroka lahko sprejme tudi
prej, če tako odloči pristojni center za socialno delo v prime-
rih iz 14. člena tega zakona.

26. člen
(komisije prve in druge stopnje)

Komisijo prve in druge stopnje sestavljajo: učitelj oziro-
ma vzgojitelj, zdravnik specialist pediater ali zdravnik specia-
list šolske medicine, psiholog, socialni delavec ter zdravnik
specialist ustrezne specialnosti in defektolog ustrezne spe-
cialnosti.

Član komisije prve stopnje ne more biti hkrati član
komisije druge stopnje.

Kadar se usmerja otroke z motnjami vedenja in ose-
bnosti, v komisiji sodeluje tudi predstavnik pristojnega cen-
tra za socialno delo.

Organizacijo in način dela komisije ter kriterije za
opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma
motenj otrok s posebnimi potrebami določi minister, pri-
stojen za šolstvo v soglasju z ministrom, pristojnim za
socialne zadeve.

Komisije prve stopnje in komisijo druge stopnje imenu-
je minister, pristojen za šolstvo v soglasju z ministrom, pri-
stojnim za socialne zadeve.

27. člen
(individualizirani program)

Vrtec, šola oziroma zavod je dolžan najkasneje v roku
30 dni po sprejemu otroka izdelati individualizirani program
vzgoje in izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: individualizi-
rani program).

28. člen
(strokovna skupina)

Za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranega
programa imenuje ravnatelj vrtca, šole oziroma zavoda stro-
kovno skupino, ki jo sestavljajo strokovni delavci vrtca, šole
ali zavoda in drugi strokovni delavci, ki bodo sodelovali pri
izvajanju programa vzgoje in izobraževanja.

Pri pripravi individualiziranega programa sodelujejo tudi
starši otroka.

Strokovna skupina mora med šolskim letom prilagajati
individualizirani program glede na napredek in razvoj otroka.

29. člen
(vsebina individualiziranega programa)

Z individualiziranim programom se določijo oblike dela
na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predme-
tih oziroma pri predmetnih področjih, način izvajanja dodat-
ne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potre-
bne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju
znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.

30. člen
(preverjanje ustreznosti programa)

Strokovna skupina iz 28. člena tega zakona mora ob
koncu šolskega leta preveriti ustreznost individualiziranega
programa in izdelati individualizirani program za naslednje
šolsko leto.

31. člen
(preverjanje ustreznosti usmeritve v program)

Pristojna šolska uprava je dolžna v roku, določenem v
odločbi, preveriti ustreznost usmeritve.
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Pristojna šolska uprava preveri ustreznost usmeritve na
podlagi mnenja, ki ga pripravi vrtec, šola oziroma zavod, v
katerega je otrok vključen in mnenja komisije. Če se ugoto-
vi, da usmeritev ni ustrezna, pristojna šolska uprava uvede
ponovni postopek usmerjanja v program.

32. člen
(predlog za spremembo usmeritve)

Spremembo usmeritve lahko predlagajo starši, po pred-
hodni seznanitvi staršev pa tudi vrtci, šole oziroma zdrav-
stveni, socialni in drugi zavodi.

33. člen
(ponovni postopek usmeritve v program)

Sprememba usmeritve se izvede po enakem postopku
kot usmeritev v program.

V. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

34. člen
(uporaba predpisov o varstvu osebnih podatkov)

Pristojna šolska uprava zbira, obdeluje, shranjuje, po-
sreduje in uporablja podatke, vsebovane v zbirki podatkov,
ki jo vodi, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če
s tem zakonom ni drugače določeno.

35. člen
(evidenca o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi

potrebami)
Pristojna šolska uprava vodi evidenco o vzgoji in izo-

braževanju otrok s posebnimi potrebami, ki obsega:
– podatke o otroku s posebnimi potrebami: ime in

priimek, spol, datum, kraj in država rojstva, prebivališče in
državljanstvo;

– podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivali-
šča;

– podatke o vzgoji in izobraževanju otroka: naslov vrt-
ca, šole oziroma zavoda, v katerega je otrok vključen, po-
datki o rejništvu, program vzgoje in izobraževanja, v katere-
ga je otrok usmerjen, rok, v katerem mora pristojna šolska
uprava preveriti ustreznost usmeritve, strokovno mnenje ko-
misije za usmerjanje o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire
oziroma primanjkljaja ter naslov vrtca, šole oziroma zavoda,
v katerega je otrok napoten na podlagi odločbe centra za
socialno delo.

36. člen
(obveščanje o izdanih odločbah)

Center za socialno delo je dolžan zaradi vodenja evi-
dence o vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami
pošiljati pristojni šolski upravi v vednost odločbe, izdane na
podlagi 120. in 121. člena zakona o zakonski zvezi in
družinskih razmerjih (Uradni list SRS, št. 14/89 – prečišče-
no besedilo) ter na podlagi 183. člena zakona o izvrševanju
kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00).

37. člen
(namen in uporaba podatkov)

Osebni podatki otrok s posebnimi potrebami iz 35. in
36. člena tega zakona se obdelujejo, shranjujejo in uporab-
ljajo za potrebe vzgoje in izobraževanja in posredujejo mini-
strstvu, pristojnemu za šolstvo in ministrstvu, pristojnemu za
družino in socialne zadeve, za izvajanje z zakonom določe-
nih nalog.

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izde-
lavi statističnih analiz, se smejo osebni podatki uporabljati in

objavljati tako, da identiteta otroka s posebnimi potrebami ni
razvidna.

38. člen
(shranjevanje podatkov)

Podatki iz evidence iz tretje alinee 35. člena tega zako-
na se hranijo trajno, podatki iz evidence iz prve in druge
alinee 35. člena tega zakona pa se hranijo v skladu s pose-
bnimi predpisi.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(uveljavljanje pravic otrok in oseb s posebnimi potrebami)

Z dnem uveljavitve tega zakona se pravice otrok in
oseb s posebnimi potrebami, ki jih določajo drugi predpisi in
so se doslej uveljavljale na podlagi izvida in mnenja komisije
za razvrščanje, uveljavljajo na podlagi strokovnega mnenja
komisije za usmerjanje iz 21. člena tega zakona, ki zajema
tudi opredelitev vrste in stopnje invalidnosti, če to zajema
pisna zahteva.

Zahteva za izdajo strokovnega mnenja se vloži pri pri-
stojnem centru za socialno delo.

40. člen
(začasno izvajanje nalog šolskih uprav)

Do pričetka delovanja šolskih uprav izvajajo naloge šol-
skih uprav, določene s tem zakonom, posamezne upravne
enote, enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, zavodi
za vzgojo in izobraževanje ali pristojni centri za socialno
delo.

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno
pristojnost organov oziroma organizacij iz prejšnjega odstav-
ka določi minister, pristojen za šolstvo.

41. člen
(zaključitev postopkov)

Postopke, ki so bili uvedeni pred uveljavitvijo tega za-
kona, zaključijo centri za socialno delo v skladu z dosedanji-
mi predpisi.

42. člen
(podzakonski predpisi)

Izvršilni predpisi iz tega zakona se sprejmejo najkasne-
je v enem letu po njegovi uveljavitvi.

Do sprejema predpisov, določenih s tem zakonom, se
uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo
tega zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom, in sicer:

– pravilnik o programu vzgojnega dela v zavodih za
usposabljanje (Uradni list SRS, št. 27/70);

– pravilnik o programu za usposabljanje v zavodih za
delovno usposabljanje (Uradni list SRS, št. 27/70);

– pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov
in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in dušev-
nem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77).

43. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati
– zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok in mla-

dostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ura-
dni list SRS, št. 19/76 in 3/80 – odločba US),

– 123. člen zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92 – popr. 42/94 – odločba US in
41/99).



Stran 7110 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

44. člen
(uveljavitev zakona)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 602-10/90-1/10
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2497. Zakon o kmetijstvu (ZKme)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izda-
jam

U K A Z
o razglasitvi zakona o kmetijstvu (ZKme)

Razglašam zakon o kmetijstvu (ZKme), ki ga je sprejel
Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. junija 2000.

Št. 001-22-110/00
Ljubljana, dne 12. junija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Z A K O N
O KMETIJSTVU (ZKme)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina zakona)

Ta zakon določa cilje kmetijske politike, načrtovanje
razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike,
kakovost in označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil,
promet s kmetijskimi pridelki oziroma živili, javne službe,
zbirke podatkov in informiranje na področju kmetijstva, po-
stopke in organe za izvedbo zakona, raziskovalno delo,
izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski
nadzor.

2. člen
(cilji kmetijske politike)

Za uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke
in socialne vloge kmetijstva ter njegovega sonaravnega raz-
voja so cilji kmetijske politike v Republiki Sloveniji:

– stabilna pridelava kakovostne in čim cenejše hrane
ter zagotavljanje prehranske varnosti;

– ohranjanje poseljenosti podeželja in krajine;
– varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in ne-

smotrno rabo;
– trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kme-

tijstva;

– zagotavljanje primerne dohodkovne ravni kmetijskim
gospodarstvom;

– uresničevanje načel varstva okolja in ohranjanja na-
rave.

3. člen
(pomen izrazov)

Uporabljeni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
1. kmetijska dejavnost je gospodarska panoga, ki ob-

sega pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter
storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen ve-
terinarskih storitev in obsega dejavnosti, ki so v predpisih o
standardni klasifikaciji dejavnosti navedene pod “01.1 Pri-
delovanje kmetijskih rastlin”, “01.2 Živinoreja”, “01.3 Meša-
no kmetijstvo” in “01.4 Storitve za rastlinsko pridelavo in
živinorejo, razen veterinarskih storitev”;

2. kmetijsko gospodarstvo je organizacijsko in poslov-
no zaokrožena gospodarska celota, ki ima enotno vodstvo
ter se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo;

3. kmetija je kmetijsko gospodarstvo, ki ni pravna ose-
ba ali samostojni podjetnik posameznik;

4. kmetijski pridelki so živinorejski in rastlinski pridelki
ter proizvodi prve stopnje predelave teh pridelkov;

5. živilo je vse, kar ljudje uporabljajo za prehranske
namene, v nepredelani, polpredelani ali predelani obliki,
vključno s pitno vodo. Za živila se ne štejejo tobak, zdravila
in psihotropne substance.

II. NAČRTOVANJE RAZVOJA KMETIJSTVA
IN PODEŽELJA

4. člen
(nacionalni program)

Nacionalni program razvoja kmetijstva in podeželja (v
nadaljnjem besedilu: nacionalni program) opredeljuje zlasti
analizo stanja, srednjeročne razvojne cilje kmetijske politi-
ke, ukrepe, programe in druge aktivnosti za uresničevanje
ciljev, oceno pričakovanih učinkov in potrebnih javnih fi-
nančnih sredstev za izvajanje kmetijske politike.

Nacionalni program sprejme Državni zbor Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni zbor) na predlog
Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), za
obdobje najmanj štirih in največ sedmih let.

5. člen
(akti vlade)

Vlada sprejme v skladu z nacionalnim programom sprej-
me uredbe o ukrepih kmetijske politike, ki določajo:

– ureditev kmetijskih trgov, s katero se podrobneje
opredeli izvajanje tržno-cenovne politike;

– programe kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja (v nadaljnjem besedilu: kmetijska
strukturna politika), s katerimi se podrobneje opredeli izvaja-
nje kmetijske strukturne politike.

6. člen
(ureditev kmetijskih trgov)

Z ureditvijo kmetijskih trgov vlada določi zlasti:
– vrste ukrepov kmetijske tržno-cenovne politike po

posameznih kmetijskih pridelkih in živilih;
– pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje

posameznega ukrepa;
– upravičence in načine uveljavljanja ukrepov;
– način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske trž-

no-cenovne politike.



Uradni list Republike Slovenije Št. 54 / 16. 6. 2000 / Stran 7111

7. člen
(programi kmetijske strukturne politike)

S posameznimi programi kmetijske strukturne politike
vlada določi:

– pogoje, kriterije in postopke za uvedbo in izvajanje
posameznega ukrepa kmetijske strukturne politike;

– finančni načrt za posamezen ukrep kmetijske struk-
turne politike;

– način nadzora nad izvajanjem ukrepov kmetijske
strukturne politike;

– postopke za spremljanje in vrednotenje programov
kmetijske strukturne politike.

8. člen
(odrejanje ukrepov)

Če ni določeno drugače odredi, posamezne ukrepe
kmetijske strukturne politike na podlagi aktov iz druge alinee
5. člena tega zakona minister, pristojen za kmetijstvo in
prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister).

Ukrepe kmetijske tržno-cenovne politike odredi vlada,
na podlagi predloga ministra, v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za trg.

9. člen
(poročilo o izvajanju nacionalnega programa)

Vlada najmanj enkrat letno obravnava poročilo o izvaja-
nju nacionalnega programa, ki ga pripravi ministrstvo, pri-
stojno za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu:
ministrstvo), ter po potrebi sprejme ustrezne dopolnitve ozi-
roma spremembe aktov iz 5. člena tega zakona.

III. UKREPI KMETIJSKE POLITIKE

1. Skupne določbe

10. člen
(načela ukrepov)

Ukrepi kmetijske politike morajo biti med seboj skladni
in se izvajajo po načelu enakopravnosti.

11. člen
(sonaravna kmetijska dejavnost)

Ukrepi kmetijske politike morajo biti usmerjeni pred-
vsem v spodbujanje sonaravne kmetijske dejavnosti.

S sonaravno kmetijsko dejavnostjo se vzdržuje različ-
nost živalskih in rastlinskih vrst in ohranja tla ter njihovo
rodovitnost ob varovanju naravnih pogojev za življenje v tleh,
vodi in zraku.

12. člen
(financiranje)

Ukrepi kmetijske politike se financirajo iz:
– proračuna Republike Slovenije;
– z zakonom določenih virov proračunskega sklada za

razvoj kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: sklad za razvoj kme-
tijstva);

– namenskih dotacij;
– drugih virov.

13. člen
(upravičenci)

Upravičenci do sredstev iz naslova ukrepov kmetijske
politike (v nadaljnjem besedilu: sredstva) so kmetijska go-
spodarstva in druge fizične ter pravne osebe, ki opravljajo

kmetijsko dejavnost v skladu z načeli dobre kmetijske prak-
se oziroma opravljajo živilsko ali trgovinsko dejavnost oziro-
ma storitve za kmetijsko dejavnost, na ozemlju Republike
Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje (v nadaljnjem
besedilu: upravičenci).

Za kmetijsko gospodarstvo lahko vlaga zahtevke za
pridobitev sredstev samo ena fizična ali pravna oseba, ki je
za to pooblaščena (v nadaljnjem besedilu: nosilec kmetij-
skega gospodarstva), v primerih in pod pogoji, določenimi z
akti iz 5. člena tega zakona.

Upravičenci ne smejo posredovati neresničnih podat-
kov z namenom pridobitve sredstev po tem zakonu.

Sredstva morajo upravičenci uporabljati v skladu z na-
menom, za katerega so jih pridobili.

Sredstva za posamezen ukrep, ki jih je upravičenec
pridobil nezakonito oziroma porabil nenamensko, mora vrni-
ti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

V primerih iz prejšnjega odstavka upravičenec ne more
pridobiti sredstev za dobo dveh let, od dokončne odločbe
kmetijskega inšpektorja.

14. člen
(hramba dokumentacije)

Upravičenci, ki so pridobili sredstva, morajo dokumen-
tacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še štiri
leta od dneva pridobitve sredstev.

2. Ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike

15. člen
(vloga in pristojnost)

Ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike imajo neposre-
den vpliv na trg kmetijskih pridelkov in živil in so usmerjeni
predvsem v zagotavljanje stabilnih in za uresničevanje ciljev
kmetijske politike primernih prihodkov kmetijskim pridelo-
valcem.

V interesu enotnosti trga in enakopravnega konkurenč-
nega položaja vseh pridelovalcev se ukrepi kmetijske tržno-
cenovne politike uveljavljajo na celotnem ozemlju Republike
Slovenije. Izvajanje ukrepov kmetijske tržno-cenovne politi-
ke je zato v izključni pristojnosti državnih organov Republike
Slovenije.

16. člen
(določitev cen)

Za posamezne kmetijske pridelke in živila se lahko
določijo:

– ciljna cena, ki izraža željeno raven cene kmetijskega
pridelka oziroma živila;

– bazna cena oziroma intervencijska cena, ki je podla-
ga za odreditev določenega ukrepa kmetijske tržno-cenov-
ne politike;

– minimalna cena, ki jo mora predelovalec zagotoviti
kmetijskemu pridelovalcu pri odkupu določenega kmetijske-
ga pridelka v okviru tržne ureditve.

17. člen
(neposredna plačila)

Neposredna plačila se lahko uvedejo, kadar raven cen
kmetijskih pridelkov oziroma živil ne omogoča doseganja
primerne dohodkovne ravni.

Neposredna plačila se lahko izplačajo na hektar zem-
ljišča, enoto kmetijskega pridelka ali živali.

Neposredna plačila se lahko ob pogojih, ki jih določajo
posebni predpisi, izplačajo tudi predelovalcem kmetijskih
pridelkov.
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18. člen
(intervencijski ukrepi na domačem trgu)

Intervencijski ukrepi na domačem trgu so namenjeni
stabiliziranju trgov kmetijskih pridelkov oziroma živil in se
lahko uvedejo kadar nastane neravnovesje med ponudbo in
povpraševanjem na domačem trgu kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil. Izvajajo se lahko v obliki:

– intervencijskega nakupa in prodaje;
– podpore skladiščenju;
– umika s trga.

19. člen
(ukrepi za pospeševanje prodaje in porabe)

Ukrepi za pospeševanje prodaje in porabe kmetijskih
pridelkov oziroma živil so:

– podpore promociji in trženju kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil;

– podpore za pripravo kmetijskih pridelkov oziroma ži-
vil za zunanji trg;

– subvencioniranje porabe.
Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko s

posebnim zakonom predpišejo dajatve na enoto določene-
ga kmetijskega pridelka oziroma živila.

Dajatve iz prejšnjega odstavka so vir financiranja sklada
za razvoj kmetijstva iz 100. člena tega zakona.

20. člen
(ukrepi za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje)

Ukrepi za omejevanje pridelave oziroma proizvodnje
posameznih kmetijskih pridelkov oziroma živil so:

– določitev obsega pridelave oziroma proizvodnje (kvo-
te);

– dajatve za kmetijsko pridelavo, ki presega predpisan
obseg, lahko pa tudi za proizvodnjo določenega kmetijske-
ga pridelka oziroma živila v okviru predpisanega obsega.

Sredstva iz naslova dajatev iz prejšnjega odstavka se
stekajo v sklad za razvoj kmetijstva in se uporabijo za izvaja-
nje ukrepov za pospeševanje prodaje in porabe.

21. člen
(uvozna in izvozna dovoljenja)

Uvoz in izvoz kmetijskih pridelkov oziroma živil sta lah-
ko pogojena z uvoznimi ali izvoznimi dovoljenji.

22. člen
(posebne uvozne dajatve)

Za izvajanje posebnih uvoznih dajatev se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja posebne uvozne dajatve, če ta
zakon ne določa drugače. Posebne uvozne dajatve se dolo-
čajo v absolutnem znesku, največ do višine in za tiste kmetij-
ske pridelke oziroma živila, kot je to določeno v mednarod-
nih pogodbah, ki jih je uveljavila Republika Slovenija.

23. člen
(carinske kvote)

Carinske kvote so določen obseg določenih kmetijskih
pridelkov oziroma živil, ki se po preferencialnih carinskih
stopnjah uvozijo v Republiko Slovenijo, v skladu z medna-
rodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

24. člen
(zaščitni ukrepi)

Če je zaradi uvoza ali izvoza kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil prišlo ali grozi, da bo prišlo do resnih motenj na trgu
s kmetijskimi pridelki oziroma živili, kar lahko ogrozi zastav-

ljene cilje kmetijske politike, lahko vlada, upoštevajoč omeji-
tve iz mednarodnih pogodb, ki jih je uveljavila Republika
Slovenija, v zunanjetrgovinskem prometu kmetijskih pridel-
kov oziroma živil uvede zaščitne ukrepe. Ti ukrepi veljajo,
dokler ogroženost trga ne preneha.

25. člen
(varščine)

Varščine se lahko uvedejo kot finančna jamstva za iz-
polnitev določene obveznosti, povezane z ukrepi kmetijske
tržno-cenovne politike. Če je obveznost, zaradi katere je bila
dana varščina, izpolnjena, se varščina povrne, sicer se vpla-
ča v proračun Republike Slovenije.

26. člen
(pooblastila carinskih organov)

Carinski organi v skladu s predpisi izvajajo kontrolo, ki
je potrebna za izvajanje določb 21., 22., 23. in 24. člena
tega zakona ter kontrolo za izvajanje 25. člena tega zako-
na, v primeru uvoza oziroma izvoza kmetijskih pridelkov
oziroma živil.

3. Ukrepi kmetijske strukturne politike

27. člen
(vloga)

Ukrepi kmetijske strukturne politike so usmerjeni k po-
večanju učinkovitosti in konkurenčnosti pridelave ter prede-
lave kmetijskih pridelkov oziroma živil, okolju prijazni kmetij-
ski dejavnosti in ohranjanju poseljenosti podeželja ter kraji-
ne, ob upoštevanju okoljske in naravovarstvene sprejemlji-
vosti.

Ukrepi kmetijske strukturne politike podpirajo razvoj
podeželja na ravni individualnih ali teritorialno zaključenih
projektov in programov, v katere se vključujejo posamezni
upravičenci ali skupine upravičencev in se smiselno dopol-
njujejo z regionalnimi in skupnimi razvojnimi programi.

Ukrepi kmetijske strukturne politike so tudi podpore
kmetijski dejavnosti in z njo povezanim dejavnostim na po-
deželju ter podpore za izboljšanju pogojev bivanja in dela
prebivalcev na teh območjih z namenom ohranitve poselje-
nosti in krajine ter varovanju naravnih in drugih vrednot na
teh območjih.

28. člen
(ukrepi kmetijske strukturne politike)

Ukrepi kmetijske strukturne politike so praviloma pod-
pore kmetijski dejavnosti, namenjene zlasti:

– območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko de-
javnost;

– okolju prijazni kmetijski dejavnosti;
– naložbam v kmetijska gospodarstva;
– mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju kmetov;
– dopolnilnemu usposabljanju za delo v kmetijski de-

javnosti in gozdarstvu;
– naložbam v predelavo kmetijskih pridelkov oziroma

živil;
– razvoju podeželja.

29. člen
(območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost)

Podpore kmetijski dejavnosti na območjih z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost so namenjene ohranjanju
kmetijske dejavnosti oziroma rabi kmetijskih zemljišč na teh
območjih.
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Podpore iz prejšnjega odstavka imajo obliko izravnal-
nih plačil, praviloma na hektar kmetijske površine in se razli-
kujejo glede na naravne in druge omejitvene dejavnike.

Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejav-
nost so:

1. hribovska in gorska območja – območja z znatno
omejeno možnostjo rabe zemljišč in znatno višjimi pridelo-
valnimi stroški zaradi težjih naravnih razmer (nagib, nadmor-
ska višina);

2. druga območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost – zaokrožena pridelovalna območja, za katera sta
značilni:

– slabša rodovitnost zemljišč, ki je ni mogoče izboljšati
brez nesorazmerno velikih stroškov in

– slabša demografska struktura;
3. območja s posebnimi naravnimi omejitvami (območ-

ja pogostih poplav, močvirij, močne burje, barja ipd.), kjer je
ohranjanje kmetijske dejavnosti potrebno za okolju prijazen
razvoj podeželja in ohranitev krajine.

Podrobnejšo opredelitev kriterijev in postopek za raz-
vrstitev v posamezno območje predpiše vlada. Seznam
območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost po
predhodnem mnenju ministra, pristojnega za razvoj, objavi
minister.

30. člen
(podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti)

Podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti so name-
njene:

– spodbujanju takšne rabe kmetijskih zemljišč, ki pri-
speva k ohranjanju in izboljšanju naravnih virov, virov pitne
vode, krajine in biotske raznovrstnosti;

– zagotavljanju biotske raznovrstnosti v kmetijstvu;
– ohranjanju in spodbujanju okolju prijaznih tehnologij

v kmetijski dejavnosti;
– ohranjanju okoljsko občutljivih območij ter prepreče-

vanju zaraščanja kmetijskih zemljišč;
– ohranjanje kulturne dediščine in naravnih vrednot,

povezanih s kmetijsko dejavnostjo.
Podpore okolju prijazni kmetijski dejavnosti se izplaču-

jejo v obliki neposrednih plačil na hektar površine oziroma
na žival.

Biotska raznovrstnost v kmetijstvu pomeni raznovrst-
nost živih organizmov, ki se uporabljajo v kmetijstvu ali so
zanj potencialno zanimivi (kmetijske rastline, rejne živali,
mikroorganizmi). Ti organizmi so pod posebnim varstvom
države.

Avtohtone kmetijske rastline in rejne živali je prepove-
dano iztrebljati.

Za ohranjanje avtohtonih sort kmetijskih rastlin in pa-
sem rejnih živali objavi minister seznam avtohtonih sort kme-
tijskih rastlin in pasem rejnih živali ter na osnovi njihove
ogroženosti za vsako avtohtono sorto kmetijskih rastlin in
pasmo rejnih živali odredi način spremljanja in analiziranja
stanja ter ukrepe njihovega ohranjanja in zagotavljanja ob-
veznih genskih rezerv.

31. člen
(podpore naložbam v kmetijska gospodarstva)

Podpore naložbam v kmetijska gospodarstva so name-
njene:

– zniževanju proizvodnih stroškov;
– dvigu kakovosti kmetijskih pridelkov;
– prilagoditvi tržnim razmeram;

– ohranitvi in izboljšanju okolja ter etoloških standar-
dov;

– spodbujanju raznovrstnosti kmetijske in z njo poveza-
nih dejavnosti na kmetijah.

32. člen
(podpore mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju

kmetov)
Podpore mladim kmetom in zgodnjemu upokojevanju

kmetov v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalid-
sko zavarovanje, so namenjene pospešitvi strukturnih oziro-
ma generacijskih sprememb na kmetijah.

33. člen
(dopolnilno usposabljanje za delo v kmetijstvu in

gozdarstvu)
Podpore osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejav-

nostjo in gozdarstvom so namenjene njihovemu usposablja-
nju zlasti za:

– uspešno gospodarjenje;
– preusmeritev pridelave;
– uvajanje in uporabo sodobnih tehnologij;
– uveljavljanje predpisanih higienskih, ekoloških in eto-

loških zahtev.
Podpore usposabljanju iz prejšnjega odstavka niso na-

menjene tečajem in programom, ki se financirajo v okviru
rednega izobraževanja.

34. člen
(podpore naložbam v predelavo)

Podpore predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil so
namenjene:

– modernizaciji in racionalizaciji predelave in priprave
kmetijskih pridelkov oziroma živil za trg;

– uvajanju tehnoloških inovacij, izboljšanju kadrovske
in organizacijske strukture, izboljšanju kakovosti kmetijskih
pridelkov oziroma živil, izboljšanju higienskih razmer ter va-
rovanju okolja.

35. člen
(razvoj podeželja)

Podpore razvoju podeželja so namenjene:
– spodbujanju raznovrstnosti kmetijske in z njo poveza-

nih dejavnosti na podeželju z namenom zagotovitve dodat-
nih dohodkovnih virov,

– razvoju in izboljšanju kmetijske infrastrukture in stori-
tev, povezanih z razvojem kmetijstva in podeželja (izboljša-
nje zemljiške strukture, urejanje zemljišč, upravljanje z vod-
nimi viri za potrebe namakanja itd.);

– obnovi vasi in zaselkov (izboljšanje infrastrukturne
opremljenosti in bivalnih ter delovnih pogojev prebivalstva).

36. člen
(ukrepi lokalnih skupnosti)

Lokalne skupnosti lahko uvedejo ukrepe kmetijske
strukturne politike, ki ne smejo biti v nasprotju z nacional-
nim programom in akti vlade iz druge alinee 5. člena tega
zakona.

Sredstva za ukrepe iz prejšnjega odstavka se zagotovi-
jo v proračunih lokalnih skupnosti.
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IV. KAKOVOST IN OZNAČBE KMETIJSKIH PRIDELKOV
OZIROMA ŽIVIL

1. Minimalna kakovost kmetijskih pridelkov
oziroma živil

37. člen
(minimalna kakovost)

Minimalna kakovost posameznih kmetijskih pridelkov
oziroma živil je določena s predpisi.

S predpisi o minimalni kakovosti posameznih kmetij-
skih pridelkov oziroma živil minister v soglasju z ministrom,
pristojnim za zdravstvo, predpiše zlasti:

– način pridelave oziroma proizvodnje;
– sestavine in njihovo vsebnost;
– zahteve za doseganje in ohranjanje kakovosti;
– razvrščanje;
– označevanje.

38. člen
(specifikacija)

Kmetijski pridelki oziroma živila morajo biti skladni s
specifikacijo proizvajalca.

Specifikacija se hrani pri proizvajalcu.
Minister predpiše vrste podatkov, ki jih mora imeti spe-

cifikacija in rok njene hrambe.

2. Kmetijski pridelki oziroma živila višje kakovosti

39. člen
(kmetijski pridelek oziroma živilo višje kakovosti)

Kmetijski pridelek oziroma živilo višje kakovosti je po
svojih specifičnih lastnostih boljše od istovrstnih kmetijskih
pridelkov oziroma živil in od njihove minimalne kakovosti, če
je ta predpisana.

Specifične lastnosti kmetijskega pridelka oziroma živi-
la se določajo glede na sestavo, senzorične lastnosti in
fizikalno-kemične značilnosti ter način pridelave oziroma
predelave.

Kmetijski pridelek oziroma živilo je lahko označeno z
označbo “višja kakovost”, če izpolnjuje za to predpisane
pogoje. Uporaba označbe višje kakovosti je kolektivna pravi-
ca vseh, ki izpolnjujejo predpisane pogoje.

Podrobnejše pogoje za kmetijske pridelke oziroma živi-
la višje kakovosti, način kontrole in označbo višje kakovosti
predpiše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravs-
tvo.

3. Ekološki in integriran kmetijski pridelek
oziroma živilo

40. člen
(označevanje)

Kmetijski pridelek oziroma živilo je lahko označen z
označbama “ekološki” ali “integriran”, če je za kmetijski
pridelek oziroma živilo izdan certifikat, da izpolnjuje predpi-
sane pogoje in če je pridelovalec oziroma predelovalec
vpisan v evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških
ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil.

41. člen
(ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo)

Ekološki kmetijski pridelek oziroma živilo je pridelan
oziroma predelan pretežno po naravnih metodah in postop-
kih, in sicer:

– z uporabo naravnih metod za zatiranje bolezni in
škodljivcev;

– brez uporabe rastnih regulatorjev oziroma hormo-
nov;

– brez uporabe lahkotopnih mineralnih gnojil;
– brez uporabe gensko spremenjenih organizmov ter

njihovih produktov;
– brez uporabe ionizirajočega sevanja;
– z rejo, ki ustreza biološkim in etološkim zahtevam;
– z uporabo odpornih, lokalnim razmeram prilagojenih

vrst in sort oziroma pasem;
– z uporabo dovoljenih aditivov in postopkov.
Podrobnejše pogoje, kaj se šteje za ekološko pridela-

vo oziroma predelavo, način kontrole in označbo ekološke-
ga kmetijskega pridelka oziroma živila iz prejšnjega odstav-
ka, predpiše minister, glede na vrsto kmetijskega pridelka
oziroma živila.

42. člen
(integriran kmetijski pridelek oziroma živilo)

Integriran kmetijski pridelek oziroma živilo je pridelan
oziroma predelan po metodah in postopkih integriranega
načina kmetijske dejavnosti.

Integriran način kmetijske dejavnosti je uravnotežena
uporaba agrotehničnih ukrepov, ob skladnem upoštevanju
gospodarskih, ekoloških in toksikoloških dejavnikov. Pri tem
imajo pri enakem gospodarskem učinku naravni ukrepi pred-
nost pred fitofarmacevtskimi, veterinarsko-farmacevtskimi in
biotehnološkimi ukrepi.

Podrobnejše pogoje kaj se šteje za integrirano pridela-
vo oziroma predelavo, način kontrole in označbo integrira-
nega kmetijskega pridelka oziroma živila iz prejšnjega od-
stavka, predpiše minister.

43. člen
(kontrola)

Kontrolo pridelave oziroma predelave ekoloških in inte-
griranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, izdajanje certifika-
tov in vodenje evidenc pridelovalcev in predelovalcev eko-
loških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil oprav-
ljajo organizacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma
živil iz 65. člena tega zakona.

44. člen
(evidence pridelovalcev in predelovalcev ekoloških ali

integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil)
V evidencah pridelovalcev in predelovalcev ekoloških

ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil se vodijo
podatki o pridelovalcu oziroma predelovalcu (podatki iz 102.
člena tega zakona, razen sedme alinee in podatki iz tretjega
odstavka 103. člena tega zakona, razen tretje in četrte
alinee) in podatki o pridelavi oziroma predelavi kmetijskega
pridelka oziroma živila.

4. Kmetijski pridelek oziroma živilo tradicionalnega
ugleda

45. člen
(tradicionalni ugled)

Kmetijski pridelek oziroma živilo tradicionalnega ug-
leda:

– je proizveden iz tradicionalnih surovin oziroma
– ima tradicionalno sestavo oziroma
– je pridelan oziroma predelan na tradicionalni način.
Kmetijski pridelek oziroma živilo je lahko označeno z

označbo “tradicionalni ugled”, če izpolnjuje predpisane po-
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goje glede sestavin oziroma postopka pridelave oziroma
predelave za posamezen kmetijski pridelek oziroma živilo
tradicionalnega ugleda.

Uporaba označbe tradicionalnega ugleda je kolektivna
pravica vseh, ki izpolnjujejo predpisane pogoje zanjo.

Minister predpiše podrobnejše pogoje za posamezne
kmetijske pridelke oziroma živilo tradicionalnega ugleda, na-
čin kontrole in označbo tradicionalnega ugleda.

5. Geografsko poimenovanje kmetijskega pridelka
oziroma živila

A) Označbe

46. člen
(geografska označba)

Geografska označba je ime geografskega območja, v
izjemnih primerih države in se uporablja za označevanje
kmetijskega pridelka oziroma živila, katerega pridelava ozi-
roma predelava oziroma priprava za trg poteka znotraj ozna-
čenega geografskega območja.

Z geografsko označbo je lahko označen kmetijski pri-
delek oziroma živilo, ki:

– izvira iz določenega geografskega območja in
– ima posebno kakovost, ugled oziroma druge lastno-

sti, ki izvirajo iz določenega geografskega območja.
Minister predpiše območja in pogoje iz prejšnjega od-

stavka, način kontrole ter geografsko označbo.

47. člen
(geografsko poreklo)

Označba geografskega porekla je ime geografskega
območja, v izjemnih primerih države in se uporablja za ozna-
čevanje kmetijskega pridelka oziroma živila, ki v celoti izvira
iz določenega geografskega območja in za izdelavo katere-
ga so surovine pridelane na istem geografskem območju.

Za označbo geografskega porekla kmetijskega pridel-
ka oziroma živila se, ob izpolnjevanju pogojev za to označ-
bo, šteje tudi tradicionalna geografska ali negeografska oz-
načba kmetijskega pridelka oziroma živila.

Z označbo geografskega porekla je lahko označen
kmetijski pridelek oziroma živilo, katerega:

– lastnosti so izključno ali bistveno rezultat naravnih in
človeških dejavnikov in

– pridelava, predelava in priprava za trg potekajo zno-
traj označenega geografskega območja.

Minister predpiše način pridelave, predelave oziroma
priprave za trg in območja iz prejšnjega odstavka ter način
kontrole in označbo geografskega porekla.

B) Posebnosti in prepovedi

48. člen
(uporaba označb geografskega poimenovanja)

Z označbo geografskega poimenovanja se lahko ozna-
či ime kmetijskega pridelka oziroma živila, razen imen in
nazivov rastlinskih sort in živalskih pasem, slovečih blagov-
nih znakov z enakim nazivom ter generičnih imen.

Označba geografskega poimenovanja se lahko upo-
rablja le za tiste kmetijske pridelke oziroma živila na katere
se nanaša.

Uporaba označbe geografskega poimenovanja je ko-
lektivna pravica intelektualne lastnine in jo lahko uporabljajo
vsi pridelovalci in predelovalci za kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil, dokler za to izpolnjujejo predpisane pogoje.

Označba geografskega poimenovanja se lahko prizna
v korist tuje osebe na podlagi mednarodnega sporazuma o
vzajemnem varstvu označb geografskega poimenovanja, ki
obvezuje Republiko Slovenijo.

49. člen
(sodno varstvo pravic)

Za kmetijske pridelke oziroma živila, ki se jim v skladu s
tem zakonom prizna označba geografskega poimenovanja,
se za sodno varstvo pravic uporabljajo predpisi o industrijski
lastnini.

50. člen
(prepoved zavajanja)

Označevanje in drugi elementi trženja kmetijskih pridel-
kov oziroma živil ne smejo besedno, slikovno ali na drug
način zavajati potrošnika v zmoto glede označb geografske-
ga poimenovanja.

Za zavajanje glede označb geografskega poimenova-
nja se šteje zlasti:

– uporaba označbe, ki označuje kmetijski pridelek ozi-
roma živilo, ki ni pridelan, predelan oziroma pripravljen za trg
v skladu s predpisi, ki omogočajo uporabo označevanja
geografskega območja, tudi če je dodatno označen resnični
izvor, poreklo kmetijskega pridelka oziroma živila in tudi v
primeru, da je uporabljena označba sestavljena iz naziva
geografskega območja;

– če je uporabljena označba prevedena, oziroma jo
spremljajo izrazi kot so “vrsta”, “tip”, “stil”, “imitacija” ali
podobno.

6. Naravne mineralne vode

51. člen
(naravne mineralne vode)

Z označbo “naravna mineralna voda” se lahko poime-
nuje voda, ki izvira iz določenega vrelca in izpolnjuje predpi-
sane pogoje glede fizikalnih, kemijskih, senzoričnih in mi-
krobioloških lastnosti, ki jih predpiše minister v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo.

Način kontrole in označbo iz prejšnjega odstavka pred-
piše minister v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

7. Postopek za priznavanje označb kmetijskih
pridelkov oziroma živil

52. člen
(Urad za priznavanje označb kmetijskih pridelkov

oziroma živil)
Postopek za priznavanje označb višje kakovosti kmetij-

skih pridelkov oziroma živil, označb geografskih poimeno-
vanj kmetijskih pridelkov oziroma živil in označb naravnih
mineralnih vod vodi Urad za priznavanje označb kmetijskih
pridelkov oziroma živil (v nadaljnjem besedilu: urad), ki se
ustanovi kot organ v sestavi ministrstva.

53. člen
(naloge urada)

Urad ima naslednje naloge:
– vodi postopek za priznavanje označb višje kakovosti

kmetijskih pridelkov oziroma živil, označb geografskega po-
imenovanja kmetijskih pridelkov oziroma živil ter označb na-
ravnih mineralnih vod in vodi evidence o pridelovalcih oziro-
ma predelovalcih, ki uporabljajo te označbe;

– na podlagi evidenc iz 44. tega zakona, ki jih posre-
dujejo organizacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma
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živil, vodi zbirno evidenco pridelovalcev in predelovalcev
ekoloških ali integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil;

– sodeluje s pooblaščenimi uradi tujih držav;
– opravlja druge naloge s področij uporabe označb

višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, označb
geografskega poimenovanja kmetijskih pridelkov oziroma
živil ter označb naravnih mineralnih vod;

– spremlja uporabo označb kmetijskih pridelkov oziro-
ma živil glede na obseg pridelave oziroma predelave.

Evidence iz prve alinee prejšnjega odstavka vsebujejo
zlasti: ime in priimek oziroma firmo, sedež oziroma naslov s
hišno številko, vrsto označbe in obseg pridelave oziroma
predelave kmetijskega pridelka oziroma živila, označenega
s posamično označbo.

Urad odloča v splošnem upravnem postopku, če ta
zakon ne določa drugače.

54. člen
(vloga)

Postopek za uporabo označbe višje kakovosti kmetij-
skih pridelkov oziroma živil, označbe geografskega poime-
novanja kmetijskih pridelkov oziroma živil ali označbe narav-
nih mineralnih vod se začne na podlagi vloge pridelovalca
oziroma predelovalca.

55. člen
(stroški)

V postopku za uporabo označbe višje kakovosti kme-
tijskih pridelkov oziroma živil, označbe geografskega poi-
menovanja kmetijskih pridelkov oziroma živil ali označbe
naravnih mineralnih vod plačujejo vlagatelji predpisane
stroške.

Stroške iz prejšnjega odstavka predpiše minister.

56. člen
(vsebina vloge)

Vloga za priznanje označbe višje kakovosti kmetijskega
pridelka oziroma živila, označbe geografskega poimenova-
nja kmetijskega pridelka oziroma živila ter označbe naravnih
mineralnih vod mora vsebovati zlasti:

– identifikacijske podatke (ime in priimek oziroma fir-
mo, naslov oziroma sedež s hišno številko in enotno matič-
no številko občana oziroma matično številko) o vlagatelju;

– listine, ki dokazujejo sestavo, lastnosti, izvor oziroma
način pridelave oziroma predelave kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil oziroma njihovih surovin.

Minister predpiše podrobnejšo vsebino vloge iz prejš-
njega odstavka.

57. člen
(odločba)

Če je vloga popolna in če so izpolnjeni predpisani
pogoji, urad z odločbo dovoli uporabo označbe višje kako-
vosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, označbe geografske-
ga poimenovanja kmetijskih pridelkov oziroma živil ali označ-
be naravnih mineralnih vod.

58. člen
(odločitev)

Urad odloči o popolni vlogi za priznanje označbe
višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, označ-
be geografskega poimenovanja kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil ali označbe naravnih mineralnih vod v roku treh
mesecev.

59. člen
(upravni spor)

Zoper odločbo urada o priznanju označbe višje kako-
vosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, označbe geograf-
skega poimenovanja kmetijskih pridelkov oziroma živil ali
označbe naravnih mineralnih vod ni pritožbe, možen pa je
upravni spor.

60. člen
(možnost uporabe)

Z dnem pravnomočnosti odločbe o priznanju označbe
višje kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, označbe
geografskega poimenovanja kmetijskih pridelkov oziroma
živil ali označbe naravnih mineralnih vod lahko vlagatelj prič-
ne z uporabo priznane označbe.

V. PROMET S KMETIJSKIMI PRIDELKI OZIROMA ŽIVILI

61. člen
(promet s kmetijskimi pridelki oziroma živili)

Kmetijski pridelek oziroma živilo je dano v promet v
trenutku, ko ga proizvajalec, ne glede na pravni naslov, da
na razpolago ali v uporabo ali ga odpošlje oziroma je uvožen
kmetijski pridelek oziroma živilo prepuščen v carinski posto-
pek sprostitve blaga v prost promet.

Kmetijski pridelki oziroma živila so lahko v prometu, če
so skladni s predpisanimi zahtevami in označeni v skladu s
predpisi po tem zakonu.

Označbe kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki vsebuje-
jo državni ali drug javni grb, zastavo, emblem, ime ali kratico
imena Republike Slovenije oziroma lokalne skupnosti, se ne
smejo uporabljati brez dovoljenja Vlade Republike Slovenije
oziroma pristojnega organa lokalne skupnosti. Podobe ozi-
roma imena zgodovinske ali druge znamenite osebe se ne
smejo uporabljati v označbah kmetijskih pridelkov oziroma
živil brez njenega dovoljenja; če je že umrla, pa ne brez
dovoljenja njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kole-
na v ravni vrsti ter staršev, če so še živi.

Označevanje kmetijskih pridelkov oziroma živil v pro-
metu v nasprotju s tem zakonom je prepovedano.

Če je kmetijski pridelek oziroma živilo namenjen izvo-
zu, je lahko, ne glede na drugi odstavek tega člena, proizve-
den v skladu z naročilom kupca, vendar ne sme zavajati
glede označb kmetijskih pridelkov oziroma živil, pri čemer
se smiselno uporabljajo določbe 50. člena tega zakona.

62. člen
(prepustitev uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma živil

v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet
in veljavnost listin ter znakov izdanih v tujini)

Uvoženi kmetijski pridelki oziroma živila se lahko pre-
pustijo v carinski postopek sprostitve blaga v prost promet,
če so skladni s predpisanimi zahtevami in označeni v skladu
s predpisi po tem zakonu.

Pri sprostitvi uvoženih kmetijskih pridelkov oziroma živil
v prost promet je potrebno priložiti dovoljenja inšpektorja za
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.

V Republiki Sloveniji veljajo listine o skladnosti in znaki
skladnosti, izdani v tujini, če so izdani v skladu z mednarod-
nimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko minister z odločbo
prizna veljavnost listin o skladnosti, izdanih v tujini, če te
izkazujejo skladnost s predpisanimi zahtevami, ki veljajo v
Republiki Sloveniji in če je bila usposobljenost organov, ki
so sodelovali v postopku ugotavljanja skladnosti, ugotovlje-
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na po enakovrednem postopku in zahtevah, ki so v Republi-
ki Sloveniji predpisane za te vrste organov.

63. člen
(stroški)

Če se pri ugotavljanju skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil v prometu pri opravljanju inšpekcijskega nad-
zorstva ugotovi, da niso skladni s predpisanimi zahtevami,
plača stroške laboratorijskega preizkušanja proizvajalec ali
pravna ali fizična oseba, ki je dala neskladen kmetijski pride-
lek oziroma živilo v promet.

64. člen
(ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil)

Ugotavljanje skladnosti obsega:
– preverjanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma

živil s predpisi oziroma specifikacijami;
– izdajanje listin o skladnosti (izjav o skladnosti, pre-

skusnih poročil, certifikatov ali drugih listin o skladnosti).
Minister podrobneje predpiše metode in postopke ugo-

tavljanja skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ter vse-
bino listin o skladnosti.

65. člen
(organizacije za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov

oziroma živil)
Za ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma

živil oziroma za izdajanje listin o skladnosti, minister v so-
glasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo, določi:

– organizacije za kontrolo kmetijskih pridelkov oziroma
živil;

– organizacije za izdajo listin o skladnosti;
– preskusne laboratorije;
– referenčne laboratorije za kontrolo izmerjenih rezul-

tatov.

66. člen
(določitev organizacije za ugotavljanja skladnosti)
Minister, v soglasju z ministrom, pristojnim za zdrav-

stvo, predpiše tehnične in organizacijske pogoje, ki jih mo-
rajo izpolnjevati organizacije za ugotavljanje skladnosti.

Po opravljenem javnem razpisu, minister z odločbo, ki
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določi orga-
nizacije za ugotavljanje skladnosti in z njimi sklene pogodbe,
s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.

Če organizacija iz prejšnjega odstavka preneha izpol-
njevati predpisane pogoje, se glede nje odločba iz prejšnje-
ga odstavka razveljavi.

67. člen
(spremljanje kakovosti)

Ministrstvo vsako leto sprejme program spremljanja ka-
kovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil.

Sredstva za izvajanje programa iz prejšnjega odstavka
se zagotovijo v proračunu ministrstva.

VI. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

68. člen
(definicija dopolnilne dejavnosti)

Dopolnilna dejavnost na kmetiji je s kmetijstvom oziro-
ma gozdarstvom povezana dejavnost, ki se opravlja na kme-
tiji in omogoča kmetiji boljšo rabo njenih proizvodnih zmog-
ljivosti ter delovne sile družinskih članov.

Za družinske člane se štejejo vsi člani družine, ki prebi-
vajo in delajo na kmetiji in niso najeta delovna sila.

Dohodek iz dopolnilne dejavnosti na polnoletnega dru-
žinskega člana ne sme presegati 1,5 povprečne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, v ob-
močjih iz tretjega odstavka 29. člena tega zakona pa ne sme
presegati 3 povprečne plače na zaposlenega v Republiki
Sloveniji v preteklem letu.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlada za posamez-
ne dejavnosti določi največji dovoljeni fizični obseg dopolnil-
ne dejavnosti na kmetiji.

Vrste dejavnosti, ki se lahko opravljajo kot dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, njihov obseg in pogoje predpiše vlada.
Pri določitvi obsega se lahko upošteva tudi specifične pogo-
je in značilnosti posamezne vrste dopolnilnih dejavnosti.

Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo obrtno de-
javnost, lahko pristojni ministri za osebe iz drugega odstavka
tega člena, ki opravljajo obrtno dejavnost na območjih iz
prve točke tretjega odstavka 29. člena tega zakona, predpi-
šejo milejše:

– minimalne tehnične in druge pogoje, ki se nanašajo
na poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zuna-
nje površine, opreme in naprave,

– minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje, ki se nana-
šajo na poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge
zunanje površine, opremo, naprave in osebe, ki neposred-
no delajo v obratovalnici,

– minimalne pogoje glede zunanjih površin (funkcio-
nalno zemljišče in druge zunanje površine).

69. člen
(nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je fizična ose-
ba, ki je lastnik, zakupnik ali drugačen uporabnik kmetije in
se za svoj račun ukvarja s kmetijsko dejavnostjo ter je za to
ustrezno usposobljen.

Za ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se
šteje:

1. – najmanj poklicna kmetijska izobrazba ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske dejavnosti po

programu kmetijskih poklicnih ali srednjih šol s posebnim
poudarkom na kmetijski dejavnosti, ki jo fizična oseba oprav-
lja oziroma jo namerava opravljati ali

– najmanj petletne delovne izkušnje na kmetiji ali v
posamezni kmetijski dejavnosti in

2. usposobljenost za opravljanje dopolnilne dejavnosti.
Minister predpiše kaj se šteje za usposobljenost za

opravljanje posamezne dopolnilne dejavnosti iz druge točke
prejšnjega odstavka.

70. člen
(dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora
nosilec iz prejšnjega člena pridobiti dovoljenje, ki ga na
njegovo zahtevo izda pristojna upravna enota.

Če gre za dejavnosti domače ali umetne obrti, se dovo-
ljenje iz prejšnjega odstavka izda na podlagi strokovnega
mnenja Obrtne zbornice Slovenije.

Upravna enota odvzame dovoljenje, če niso več izpol-
njeni pogoji iz 68., 69. in 72. člena tega zakona.

Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji mora vsebovati zlasti:

– ime in priimek ter naslov s hišno številko,
– podatke o dohodku iz kmetijske dejavnosti,
– podatke o vrsti in obsegu dopolnilne dejavnosti,
– dokazila o usposobljenosti.
Minister podrobneje predpiše vsebino vloge.
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71. člen
(evidenca dopolnilnih dejavnosti na kmetiji)

Ministrstvo vodi evidenco dopolnilnih dejavnosti na
kmetiji.

V evidenco dopolnilnih dejavnosti na kmetiji se vpišejo:
– identifikacijski podatki o nosilcu dopolnilne dejavno-

sti in kmetiji (ime in priimek ter naslov s hišno številko);
– vrsta dopolnilne dejavnosti;
– drugi podatki o dejavnosti.

72. člen
(drugi pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji)

Veterinarsko-sanitarne pogoje za predelavo živil žival-
skega izvora kot dopolnilne dejavnosti, predpiše minister v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

Sanitarno-zdravstvene pogoje za predelavo živil rastlin-
skega izvora kot dopolnilne dejavnosti, predpiše minister v
soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo.

VII. KMETIJSKA IN GOZDARSKA MEHANIZACIJA
TER OPREMA

73. člen
(pogoji uporabe)

Zaradi varovanja življenja in zdravja ljudi morajo uporab-
niki določene kmetijske in gozdarske mehanizacije ter opre-
me izpolnjevati predpisane pogoje za varno delo in biti za to
ustrezno usposobljeni.

Ustrezno usposobljenost iz prejšnjega odstavka se iz-
kaže s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja o varnem
delu s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo, ki
ga izda od ministra določena organizacija.

Usposabljanje, izvajanje preizkusov znanja ter izdajanje
potrdil iz prejšnjega odstavka se izvaja kot javno pooblastilo.

Po opravljenem javnem razpisu, minister z odločbo
določi organizacije iz prejšnjega odstavka in z njimi sklene
pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja. Sez-
nam teh organizacij se objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

Če organizacija iz prejšnjega odstavka preneha izpol-
njevati predpisane pogoje se odločba glede nje razveljavi.

Za določeno kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo ter
opremo minister predpiše pogoje za varno delo, program
usposabljanja uporabnikov ter pogoje, ki jih morajo izpolnje-
vati organizacije za izvajanje programa usposabljanja upo-
rabnikov.

VIII. ZDRUŽEVANJE

74. člen
(združevanje)

Za uresničevanje ciljev kmetijske politike iz 2. člena
tega zakona se spodbuja prostovoljno proizvodno ali poslov-
no združevanje kmetijskih proizvajalcev v zadrugah in drugih
združenjih.

Pogoji in merila, ki jih morajo izpolnjevati organizacije iz
prejšnjega odstavka za uveljavljanje spodbud in podpor or-
ganiziranju, usposobljenosti za izvajanje ukrepov kmetijske
politike in določanja prednosti pri uveljavljanju ukrepov kme-
tijske politike, se določijo v predpisih in drugih aktih, ki na
podlagi tega zakona urejajo ukrepe kmetijske tržno-cenovne
in kmetijske strukturne politike.

75. člen
(organizacije proizvajalcev)

Organizacija proizvajalcev po tem zakonu je združenje
kmetijskih gospodarstev, ki ima za cilj prilagajati proizvodnjo
in ponudbo tržnim zahtevam.

Organizaciji proizvajalcev se ta status lahko prizna, če
izpolnjuje naslednje pogoje:

– da je ustanovljena kot zadruga, gospodarska družba
ali druga pravna oseba zasebnega prava;

– da njena pravila vsebujejo obveznost članov upošte-
vati določena pravila glede proizvodnje in prodaje ter ponu-
diti celotno tržno proizvodnjo v prodajo preko te organizaci-
je. Izjeme od obveznosti izključne prodaje so dopustne le v
obsegu in ob pogojih, ki jih določajo predpisi, izdani na
podlagi tega zakona;

– da ima določeno najmanjše število članov in najmanj-
ši obseg proizvodnje določenega kmetijskega pridelka ozi-
roma živila ali skupine kmetijskih pridelkov oziroma živil;

– da izkaže dejansko in uspešno poslovanje;
– da ne omejuje konkurence v nasprotju z zakonom.
O priznanju organizacije proizvajalcev odloča minister.

Minister tudi nadzoruje izpolnjevanje predpisanih pogojev.
Priznane organizacije proizvajalcev se vpišejo v eviden-

co, ki jo vodi ministrstvo.
Kmetijske pridelke oziroma živila ali skupine kmetijskih

pridelkov oziroma živil, za katere se lahko prizna organizaci-
ja proizvajalcev, posebne pogoje, ki veljajo za priznanje
organizacije proizvajalcev določenega kmetijskega pridelka
oziroma živila ali skupine kmetijskih pridelkov oziroma živil,
postopek za priznanje oziroma odvzem, nadzor nad delova-
njem organizacij proizvajalcev in vsebino evidence predpiše
minister.

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
združenja organizacij proizvajalcev.

76. člen
(medpanožne organizacije)

Medpanožna organizacija po tem zakonu je združenje
organizacij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, predelavo in pro-
dajo določenih kmetijskih pridelkov oziroma živil in izpolnju-
je naslednje pogoje:

– da ob upoštevanju koristi potrošnikov usklajuje pro-
izvodnjo in prodajo kmetijskih pridelkov oziroma živil ter
izboljšuje preglednost in poznavanje proizvodnje in trga;

– da izkaže dejansko in uspešno poslovanje;
– da ne omejuje konkurence v nasprotju z zakonom.
O priznanju medpanožne organizacije na predlog orga-

nizacije odloča minister. Minister tudi nadzoruje izpolnjeva-
nje predpisanih pogojev.

Priznane medpanožne organizacije se vpišejo v evi-
denco, ki jo vodi ministrstvo.

Kmetijske pridelke oziroma živila ali skupine kmetijskih
pridelkov oziroma živil, za katere se lahko prizna medpanož-
na organizacija, posebne pogoje, ki veljajo za priznanje
medpanožne organizacije določenega kmetijskega pridelka
oziroma živila ali skupine kmetijskih pridelkov oziroma živil,
postopek za priznanje oziroma odvzem, nadzor nad delova-
njem medpanožnih organizacij in vsebino evidence predpi-
še minister.

77. člen
(razširitev obveznosti na nečlane)

Na predlog priznane organizacije proizvajalcev oziroma
priznane medpanožne organizacije, ki se šteje za reprezen-
tativno, se določena pravila, ki jih je sprejela ta organizacija,
s predpisom vlade lahko začasno, najdlje za eno leto, razši-
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rijo tudi na druge kmetijske proizvajalce oziroma nosilce
predelave in prodaje določenih kmetijskih pridelkov oziroma
živil, ki niso člani te organizacije, če je to nujno za učinkovito
uresničevanje tržne ureditve.

Za reprezentativno organizacijo proizvajalcev oziroma
reprezentativno medpanožno organizacijo se šteje organiza-
cija, ki izpolnjuje predpisane pogoje zlasti glede obsega
proizvodnje, območja delovanja in števila članov.

Podrobnejše pogoje glede reprezentativnosti predpiše
vlada.

78. člen
(strojni krožki)

Za učinkovitejšo rabo kmetijske in gozdarske mehani-
zacije ter opreme, delovne sile in drugih proizvodnih zmog-
ljivosti, lahko fizične osebe v skladu s predpisi o društvih,
ustanovijo združenje za medsosesko pomoč (v nadaljnjem
besedilu: strojni krožek). Strojni krožek je pravna oseba
zasebnega prava.

Minister predpiše podrobnejše pogoje za delovanje
strojnih krožkov.

79. člen
(društva v javnem interesu)

Društvom na področju kmetijstva (v nadaljnjem besedi-
lu: društva), katerih namen ustanovitve in delovanja presega
uresničevanje interesov njihovih članov in pomeni delovanje
v javnem interesu na področju kmetijstva, lahko minister
podeli status društva, ki deluje v javnem interesu. Izpolnjeva-
nje pogojev za pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem
interesu, se preverja vsakih pet let.

Ministrstvo vodi evidenco društev iz prejšnjega odstav-
ka, ki vsebuje zlasti podatke o:

– imenu in sedežu društva;
– podatke o dejavnosti društva;
– zakonitem zastopniku društva (ime, priimek in na-

slov);
– podelitvi oziroma izgubi statusa.
Podrobnejše pogoje, kriterije in postopek za pridobitev

statusa društva iz prvega odstavka tega člena predpiše mini-
ster.

IX. JAVNE SLUŽBE NA PODROČJU KMETIJSTVA

1. Skupne določbe

80. člen
(opredelitev)

Javna služba na področju kmetijstva je z zakonom dolo-
čena dejavnost, pri izvajanju katere ima izvajalec v javnem
interesu posebne obveznosti (v nadaljnjem besedilu: obvez-
nosti javne službe).

Za javne službe na področju kmetijstva se uporabljajo
določbe zakona, ki ureja gospodarske javne službe, kolikor
ta ali drug poseben zakon ne določa drugače.

Način izvajanja posamezne javne službe na področju
kmetijstva predpiše vlada v skladu s tem zakonom in zako-
nom, ki ureja gospodarske javne službe.

81. člen
(obveznosti javne službe)

Obveznosti javne službe na področju kmetijstva so:
– trajno in nepretrgano opravljanje dejavnosti in izvaja-

nje storitev;

– omogočanje storitev za vsako fizično ali pravno ose-
bo, ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo po tem zakonu
oziroma izkaže pravni interes;

– izvajanje storitev po določenem programu;
– izvajanje storitev po določeni ceni.
Zakon lahko določi tudi druge obveznosti javne službe.
Obveznosti posamezne javne službe se lahko podrob-

neje uredijo s predpisom vlade ali s koncesijskim aktom.
Če izvajalec javne službe ne zagotovi storitve javne

službe osebi, kateri jo je dolžan zagotoviti, ali ne zagotovi
storitev po predpisani ceni in drugih predpisanih pogojih,
lahko uporabnik storitve od ministrstva zahteva, da odloči o
uporabnikovi pravici z odločbo v upravnem postopku in z njo
izvajalcu javne službe naloži ustrezno ravnanje.

82. člen
(oblike izvajanja javnih služb na področju kmetijstva)
Poleg oblik, določenih z zakonom, ki ureja gospodar-

ske javne službe, lahko opravljajo javne službe na področju
kmetijstva tudi javni zavodi, katerih ustanovitelji so: Republi-
ka Slovenija ali lokalna skupnost ali na podlagi posebnega
zakona druga oseba javnega prava.

Republika Slovenija lahko ustanovi javni zavod za oprav-
ljanje specializiranih in posebnih strokovnih storitev v okviru
javne službe na področju kmetijstva.

83. člen
(financiranje javne službe)

Javna služba na področju kmetijstva se financira iz:
– delnega ali celotnega plačila cene za opravljeno sto-

ritev;
– proračuna Republike Slovenije;
– drugih virov.
Republika Slovenija financira ali sofinancira posamez-

ne storitve javne službe v kmetijstvu v skladu s sprejetim
programom te javne službe in nacionalnim programom.

Izvajalci javnih služb morajo sredstva iz proračuna Re-
publike Slovenije za financiranje programa javnih služb na-
meniti le za izvajanje te javne službe v skladu s programom.

84. člen
(cene storitev javne službe)

Uporabniki storitev javne službe na področju kmetijstva
deloma ali v celoti plačujejo ceno posamezne storitve, lahko
pa so posamezne storitve za uporabnike tudi brezplačne.

Minister predpiše cene storitev javne službe na po-
dročju kmetijstva in določi delež, ki ga plača uporabnik.

85. člen
(program javne službe)

Minister odredi program posamezne javne službe na
področju kmetijstva v skladu z nacionalnim programom.

Z odredbo o programu posamezne javne službe se
določi zlasti:

– vrsta in obseg storitev javne službe;
– način in dinamika izvajanja storitev javne službe,

skladno s predpisi, koncesijskimi akti in koncesijskimi po-
godbami;

– obseg in način financiranja oziroma sofinanciranja
posameznih storitev javne službe.

86. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)

Strokovni nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja
ministrstvo, lahko pa naloge strokovnega nadzora dodeli dru-
gim organizacijam ali posameznikom kot javno pooblastilo.
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Strokovni nadzor kot javno pooblastilo lahko opravljajo
organizacije ali posamezniki, ki so strokovno usposobljene
za nadzor na posameznem področju javne službe.

Minister podrobneje opredeli pogoje glede strokovne
usposobljenosti iz prejšnjega odstavka.

Po opravljenem javnem razpisu določi minister z odloč-
bo, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, organi-
zacije in posameznike iz drugega odstavka tega člena in z
njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna
razmerja.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem javne službe oprav-
lja pristojna inšpekcija.

87. člen
(pogoji za opravljanje javne službe)

Minister lahko predpiše za posamezno javno službo na
področju kmetijstva pogoje glede prostorov, opremljenosti
in kadrov, ki jih mora izpolnjevati izvajalec te javne službe.

88. člen
(osebe, ki izvajajo naloge javne službe)

Strokovno delo pri izvajanju storitev javne službe na
področju kmetijstva lahko opravljajo le osebe, ki imajo us-
trezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljene za
opravljanje dela na svojem delovnem mestu in izpolnjujejo
druge pogoje, določene s predpisi.

Pogoje glede strokovne izobrazbe in drugih zahtev, ki
jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo
pri izvajanju javne službe na področju kmetijstva, predpiše
minister.

Oseba, ki opravlja strokovno delo pri izvajanju storitev
javne službe v neposrednem stiku z uporabniki storitev javne
službe, mora obvladati in pri tem uporabljati slovenski jezik,
na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti.

Osebi, ki pri opravljanju strokovnega dela v okviru izva-
janja storitev javne službe pride v stik z okuženo živaljo,
rastlino ali drugimi predmeti, se prizna morebitna okužba s
to boleznijo za poklicno obolenje.

2. Področja javnih služb

89. člen
(področja javnih služb)

Javne službe na področju kmetijstva so:
– kmetijsko svetovanje;
– strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin;
– strokovne naloge v živinoreji;
– naloge genske banke.

90. člen
(kmetijsko svetovanje)

Naloge na področju kmetijskega svetovanja so zlasti:
– svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in

okoljevarstvenim področjem opravljanja kmetijske dejav-
nosti;

– svetovanje in pomoč pri izdelavi razvojnih načrtov za
kmetijska gospodarstva;

– svetovanje in pomoč pri uveljavljanju ukrepov kmetij-
ske politike;

– svetovanje in pomoč pri organizaciji in delovanju rej-
skih organizacij, organizacij pridelovalcev in drugih oblik
proizvodnega združevanja kmetijskih pridelovalcev;

– svetovanje na področju kmetijskih in s kmetijstvom
povezanih predpisov.

91. člen
(strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin)
Strokovne naloge na področju selekcije, semenarstva

in uvajanja novih sort kmetijskih rastlin so zlasti:
– preverjanje genetskih lastnosti in uporabne vrednosti

novih domačih in tujih sort kmetijskih rastlin v predizbiri in v
postopku registracije oziroma varstva sorte;

– hranjenje uradnih varstvenih vzorcev semenskega
materiala zavarovanih oziroma registriranih sort;

– selekcija in ekološka rajonizacija sort;
– certificiranje semena in sadilnega materiala kmetij-

skih rastlin;
– naknadna kontrola certificiranega semenskega ma-

teriala kmetijskih rastlin.

92. člen
(strokovne naloge v živinoreji)

Strokovne naloge v živinoreji se izvajajo zlasti na po-
dročjih:

– reprodukcije;
– selekcije;
– ocenjevanja plemenske vrednosti;
– ugotavljanja proizvodnih oziroma delovnih sposob-

nosti;
– rodovništva;
– spremljanja in napovedi medenja v čebelarstvu.

93. člen
(naloge genske banke)

Naloge genske banke so zlasti:
– zbiranje in evidentiranje avtohtonega genetskega ma-

teriala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami
kmetijskih rastlin ali avtohtonih pasem rejnih živali in drugih
rastlin ali živali z uporabno vrednostjo;

– ocenjevanje in vrednotenje zbranega genetskega ma-
teriala po mednarodnih deskriptorjih;

– hranjenje in obnavljanje vzorcev zbranega genetske-
ga materiala;

– razmnoževanje in izmenjava genetskega materiala.

X. RAZISKOVALNO DELO, IZOBRAŽEVANJE
IN RAZVOJNO-STROKOVNE NALOGE

94. člen
(raziskovalno delo v kmetijstvu)

Ministrstvo v skladu z nacionalnim programom samo-
stojno ali v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi financira ali
sofinancira raziskovalne in razvojne projekte ter raziskovalno
in razvojno infrastrukturo.

95. člen
(izobraževanje in usposabljanje za potrebe kmetijstva in

razvoja podeželja)
Ministrstvo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbor-

nico Slovenije predlaga in daje pobude za različne oblike
izobraževanja in usposabljanja za potrebe kmetijstva, živil-
stva in podeželja, ter sofinancira vzpostavitev pogojev za
izvajanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja.

96. člen
(analitično-razvojne naloge)

Analitično-razvojne naloge so zlasti:
– izdelava ekonomskih in drugih analiz na področju

kmetijstva in živilstva;
– izvajanje nalog in analiz na področju kmetijske zem-

ljiške politike in razvoja podeželja;
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– druge naloge, ki so pomembne za usmerjanje in
spremljanje razvoja kmetijstva, živilstva in podeželja.

97. člen
(priznanja)

Za dosežke, ki pomembno prispevajo k razvoju kme-
tijstva in živilstva v Republiki Sloveniji se posameznikom,
skupinam posameznikov, društvom, zavodom, gospodar-
skim družbam in drugim organizacijam podeljujejo priznanja
Republike Slovenije na področju kmetijstva in živilstva.

Vrste priznanj iz prejšnjega odstavka, kriterije za pode-
litev in postopek njihovega podeljevanja predpiše minister.

XI. SVET ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE REPUBLIKE
SLOVENIJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA

IN SKLAD ZA RAZVOJ KMETIJSTVA

98. člen
(Svet za kmetijstvo in podeželje)

Vlada Republike Slovenije ustanovi Svet za kmetijstvo
in podeželje Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
svet za kmetijstvo in podeželje).

Naloga sveta za kmetijstvo in podeželje je, da daje
mnenje k pomembnejšim odločitvam na področju kmetijstva
in podeželja, zlasti:

– k predlogu nacionalnega programa;
– k oceni izvajanja nacionalnega programa;
– k predlaganim pomembnejšim predpisom na področ-

ju kmetijstva in podeželja;
– k predlaganim mednarodnim sporazumom s področ-

ja kmetijstva in podeželja;
– k drugim pomembnejšim odločitvam za področje

kmetijstva in podeželja.
Svet za kmetijstvo in podeželje sestavljajo predstavniki:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (3);
– Zadružne zveze (1);
– Gospodarske zbornice (1);
– sindikata delavcev v kmetijstvu (1);
– Sindikata kmetov Slovenije (1);
– kmetijskih fakultet (2);
– kmetijskih inštitutov (1);
– poklicnih in srednjih kmetijskih šol (1).
Organizacije iz prejšnjega odstavka imenujejo svoje

predstavnike. Minister skliče konstitutivno sejo, na kateri
imenovani predstavniki izmed sebe izvolijo predsednika, na-
mestnika predsednika in sekretarja sveta za kmetijstvo in
podeželje. Mandat članov traja štiri leta.

Finančne, prostorske in kadrovske pogoje, potrebne
za delovanje sveta za kmetijstvo in podeželje, zagotovi mini-
strstvo.

99. člen
(Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj

podeželja)
Ukrepe kmetijske politike po tem zakonu izvaja Agenci-

ja Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
(v nadaljnjem besedilu: agencija), kot organizacija v sestavi
ministrstva.

Agencija opravlja zlasti naslednje naloge:
– izvaja ukrepe kmetijske tržno-cenovne politike;
– izvaja ukrepe kmetijske strukturne politike;
– pripravlja ustrezna poročila in analize;
– vzpostavi in izvaja integrirani administrativni in kon-

trolni sistem;

– vzpostavi in izvaja tržno-informacijski sistem;
– vodi druge potrebne zbirke podatkov;
– izvaja ukrepe notranje kontrole in notranje revizije;
– izvaja naloge promocije kmetijskih pridelkov oziroma

živil.
Minister podrobneje predpiše sestavo, organizacijo in

naloge agencije.

100. člen
(sklad za razvoj kmetijstva)

Ustanovi se sklad za razvoj kmetijstva, ki je trajne
narave.

Namen sklada za razvoj kmetijstva je zagotoviti učinko-
vito in kontinuirano izvajanje ukrepov kmetijske politike upo-
števajoč nujnost večletnega načrtovanja in izvajanja projek-
tov in ukrepov.

Sklad za razvoj kmetijstva upravlja ministrstvo.
Viri financiranja sklada za razvoj kmetijstva so:
– proračun Republike Slovenije;
– sredstva odškodnin zaradi spremembe namembno-

sti kmetijskih zemljišč in gozda, ki so določena kot namen-
ska sredstva z zakonom;

– sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov, ki jih
na podlagi zakona zagotavljajo lastniki oziroma uporabniki
kmetijskih zemljišč;

– sredstva, določena z zakonom;
– sredstva namenskih dotacij;
– drugi viri.

XII. ZBIRKE PODATKOV

1. Vodenje zbirk podatkov

101. člen
(zbirke podatkov)

Ministrstvo vzpostavi in vodi:
– evidenco subjektov;
– register kmetijskih gospodarstev;
– evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih

pridelkov oziroma živil;
– evidenco o finančnih podporah;
– evidenco območij z omejenimi možnostmi za kmetij-

sko dejavnost;
– kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč;
– evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih

pridelkov oziroma živil;
– evidenca imetnikov rejnih živali;
– evidenco rejnih živalih;
– kataster čebelje paše,
– pedološko karto.
Poleg zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka vodi mini-

strstvo tudi druge zbirke podatkov, če je tako določeno v
zakonu.

102. člen
(evidenca subjektov)

Za pravne in fizične osebe, ki so vpisane v katerokoli
evidenco iz delovnega področja ministrstva ali uveljavljajo
sredstva, se na enoten način vodijo naslednji podatki:

– firma oziroma ime in priimek ter sedež oziroma na-
slov s hišno številko;

– vrsta subjekta;
– davčna številka;
– enotna matična številka občana oziroma matična šte-

vilka poslovnega subjekta;
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– pravna organizacijska oblika;
– vrste dejavnosti;
– številka računa (le za subjekte, ki uveljavljajo sred-

stva).

103. člen
(register kmetijskih gospodarstev)

V register kmetijskih gospodarstev se morajo vpisati
kmetijska gospodarstva, ki:

1. so v skladu s predpisi iz delovnega področja mini-
strstva vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva ali

2. uveljavljajo finančne podpore po tem zakonu.
Osnova za vodenje registra kmetijskih gospodarstev

ter njegovega povezovanja z drugimi zbirkami podatkov je
identifikacijska številka kmetijskega gospodarstva (v nadalj-
njem besedilu: KMG-MID). Uporaba KMG-MID je obvezna v
vseh zbirkah podatkov ministrstva, ki se navezujejo na kme-
tijsko gospodarstvo.

Register kmetijskih gospodarstev vsebuje poleg podat-
kov iz prejšnjega člena tudi:

– KMG-MID;
– naslov oziroma sedež kmetijskega gospodarstva;
– podatke o nosilcu kmetijskega gospodarstva in v pri-

meru kmetije tudi podatke o družinskih članih, ki so vpisani v
katerokoli evidenco iz delovnega področja ministrstva (po-
datke iz prejšnjega člena razen pravne organizacijske obli-
ke);

– podatke o dejavnosti kmetijskega gospodarstva;
– podatke o kmetijskih zemljiščih in gozdovih v upora-

bi, po parcelah in vrstah rabe: njive in vrtovi, hmeljišča,
vinogradi, sadovnjaki, oljčniki, trajni travniki in drugo;

– podatke o staležu rejnih živali;
– podatke o razvrstitvi v območja z omejenimi možnost-

mi za kmetijsko pridelavo;
– podatke o vključenosti v posebne programe (okoljski

programi, programi razvoja podeželja itd.).
Podatke za vpis v register kmetijskih gospodarstev in

spremembe je dolžan posredovati nosilec kmetijskega go-
spodarstva vsako leto na predpisan način in v predpisanih
rokih.

Vpis v register kmetijskih gospodarstev je obvezen za
vsa kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo ukrepe kmetijske
politike.

104. člen
(evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih

pridelkov oziroma živil)
V evidence pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih

pridelkov oziroma živil se morajo vpisati:
– pridelovalci oljk, ki imajo v uporabi najmanj 0,1 ha

oljčnikov;
– predelovalci oljk;
– pridelovalci sadja, ki imajo v uporabi najmanj 0,2 ha

intenzivnih sadovnjakov;
– pridelovalci hmelja.
V evidencah pridelovalcev in predelovalcev kmetijskih

pridelkov oziroma živil se poleg podatkov iz 102. člena tega
zakona vodijo tudi podatki o nasadu in podatki o pridelavi
oziroma predelavi posameznih kmetijskih pridelkov oziroma
živil.

Pravne in fizične osebe iz prvega odstavka tega člena
so se dolžne prvič vpisati v evidence pridelovalcev in prede-
lovalcev kmetijskih pridelkov oziroma živil najkasneje v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.

105. člen
(evidenca o finančnih podporah)

Evidenca o finančnih podporah se vodi na podlagi
podatkov iz vlog upravičencev do sredstev po tem zakonu.

Evidenca o finančnih podporah vsebuje poleg podat-
kov iz tretjega odstavka 103. člena tega zakona tudi podat-
ke o ukrepih kmetijske politike (zlasti: vrsta ukrepa, izvedba
ukrepa, izplačana sredstva, omejitve).

106. člen
(evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko

dejavnost)
Evidenca območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko

dejavnost vsebuje:
– meje posameznih območij;
– razvrstitev kmetijskih gospodarstev v posameznem

območju.

107. člen
(kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč)

Kataster dejanske rabe kmetijskih zemljišč je enotna
državna evidenca o dejanski rabi kmetijskih zemljišč, ki se
vzpostavi za namene izvajanja administrativnih kontrol in
vzpostavitev katastrov trajnih nasadov (vinogradi, sadovnja-
ki, hmeljišča in oljčniki).

V katastru rabe kmetijskih zemljišč se vodijo naslednje
vrste rabe kmetijskih zemljišč:

– njive in vrtovi;
– hmeljišča;
– vinogradi;
– intenzivni sadovnjaki;
– ekstenzivni sadovnjaki;
– oljčniki;
– trajni travniki;
– plantaže gozdnega drevja;
– zemljišča v zaraščanju.
Vrste rabe kmetijskih zemljišč iz prejšnjega odstavka

prevzame zemljiški kataster.
Obnavljanje podatkov se izvede najmanj vsakih 7 let.
Minister predpiše metodo določanja rabe kmetijskih

zemljišč. V katastru rabe kmetijskih zemljišč se lahko vodijo
tudi podrobnejše vrste rabe kmetijskih zemljišč, ki jih pred-
piše minister.

Način povezovanja katastra rabe kmetijskih zemljišč z
zemljiškim katastrom predpiše minister, pristojen za geodet-
sko dejavnost, v soglasju z ministrom.

108. člen
(evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih

pridelkov oziroma živil)
V evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih

pridelkov oziroma živil se morajo vpisati fizične in pravne
osebe, za katere je to določeno v ureditvi kmetijskih trgov iz
6. člena tega zakona.

V evidenco trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih
pridelkov oziroma živil se vpisujejo:

– podatki iz 102. člena tega zakona in
– podatki o prodaji in uvozu kmetijskih pridelkov oziro-

ma živil, po vrsti, vrednosti in količini.

109. člen
(evidenca imetnikov rejnih živalih)

V evidenco rejnih živalih se morajo vpisati vsi imetniki,
ki redijo:

– eno ali več govedi ali
– enega ali več kopitarjev ali
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– štiri ali več živali iz vrst drobnice ali
– dva ali več prašičev.
Evidenca imetnikov rejnih živali vsebuje poleg podat-

kov o imetniku rejnih živali iz 102. člena tega zakona tudi
podatke o staležu po vrstah rejnih živali.

Imetniki iz prvega odstavka se morajo vpisati v eviden-
co imetnikov rejnih živali najkasneje do 31. 12. 2002.

110. člen
(evidenca rejnih živali)

Evidenca rejnih živali vsebuje zlasti:
– podatke o imetnikih rejnih živali iz 102. člena tega

zakona;
– podatke o lokacijah rejnih živali;
– identifikacijske oznake in druge podatke o rejnih ži-

valih;
– podatke o premikih in prometu rejnih živali;
– podatke o izdanih dokumentih.
Imetniki morajo vpisati govedo v evidenco rejnih živali

najkasneje do 31. 12. 2002. Za druge vrste rejnih živali je
vpis obvezen le, če je tako določeno z zakonom.

111. člen
(kataster čebelje paše)

Kataster čebelje paše vsebuje zlasti grafične in opisne
podatke o čebeljih pasiščih.

112. člen
(pedološka karta)

Pedološka karta je geokodirana, grafična in opisna
zbirka podatkov o tleh, ki vsebuje zlasti kartografski prikaz
talnih tipov in podatke o pedoloških profilih in analizah.

113. člen
(pridobivanje in uporaba podatkov)

Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk lahko
ministrstvo pridobiva in uporablja podatke, ki jih v okviru
predpisanih zbirk podatkov vodijo državni organi, javni za-
vodi in agencije, koncesionarji ter drugi pooblaščeni orga-
ni, zlasti iz:

– registra prostorskih enot;
– davčnega registra (davčna številka);
– centralnega registra prebivalstva (ime in priimek, enot-

na matična številka občana, prebivališče);
– zemljiškega katastra (parcelna številka, meja parce-

le, površina, lastnik, upravljalec, najemnik);
– zemljiške knjige (lastninska in zakupna pravica na

posameznih parcelah);
– poslovnega registra Slovenije;
– zbirk statističnih podatkov s področja kmetijstva;
– zbirk carinskih podatkov o uvozu in izvozu kmetijskih

pridelkov oziroma živil;
– zbirk podatkov Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov

Republike Slovenije (podatki o zemljiščih, ki so v lasti Re-
publike Slovenije in zakupnikih teh zemljišč);

– zbirk podatkov v živinoreji;
– zbirk podatkov v veterini in gozdarstvu;
– zbirk podatkov Hidrometeorološkega zavoda Slove-

nije;
– zbirk podatkov o vodah;
– zbirk podatkov o ekološko pomembnih območjih;
– zbirk podatkov o onesnaženosti zemljišč in vod.
Za vodenje in vzdrževanje podatkovnih zbirk lahko mi-

nistrstvo uporablja tudi temeljne topografske načrte, topo-
grafske karte, pregledne karte in digitalne ortofoto načrte.

Upravljalci podatkov, kart in digitalnih ortofoto načrtov
iz prejšnjega odstavka, posredujejo ministrstvu podatke brez-
plačno, zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške
za potrebne dodatne izvode oziroma obdelave.

Podatke iz prvega odstavka tega člena, ki imajo naravo
osebnih podatkov, posredujejo upravljalci v skladu s predpi-
si o varstvu osebnih podatkov.

Ministrstvo lahko posreduje podatke iz svojih zbirk po-
datkov in podatke, karte ter načrte iz prvega odstavka tega
člena, vključno z osebnimi podatki, pooblaščenim organiza-
cijam in izvajalcem javnih služb, če jih ti potrebujejo za
izvajanje nalog iz delovnega področja ministrstva ter drugim
državnim organom in organom lokalnih skupnosti, če jih ti
potrebujejo za izvajanje zakonsko določenih nalog.

114. člen
(predpisi ministra)

Zbirke podatkov po tem zakonu se vodijo v računalniški
obliki.

Za posamezne zbirke podatkov po tem zakonu minister
podrobneje predpiše pogoje za vpis in način njihovega vo-
denja.

Način povezovanja z drugimi zbirkami podatkov in na-
čin pridobivanja podatkov iz drugih zbirk podatkov predpiše
minister v sodelovanju s pristojnimi ministri.

115. člen
(financiranje zbirk podatkov)

Zbirke podatkov, ki jih po tem zakonu vzpostavi in vodi
ministrstvo, se financirajo iz proračuna Republike Slovenije.

116. člen
(posredovanje podatkov)

Podatki iz zbirk podatkov po tem zakonu so javni, razen
podatkov, ki se štejejo za osebne podatke in podatkov, ki
pomenijo poslovno skrivnost.

Podatki, ki se štejejo za osebne podatke, se posredu-
jejo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi
podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo proti plačilu
stroškov posredovanja in se smejo uporabljati samo za na-
mene, za katere so bili dani in se jih ne sme spreminjati ali
posredovati drugim osebam.

2. Tržno informacijski sistem

117. člen
(tržno informacijski sistem)

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo
in objavljanje podatkov o količinah in cenah določenih kme-
tijskih pridelkov oziroma živil in kmetijskih zemljišč ter goz-
dov na reprezentativnih trgih. Tržno informacijski sistem se
vzpostavi v okviru agencije.

Minister določi reprezentativne trge kmetijskih pridel-
kov oziroma živil in kmetijskih zemljišč ter gozdov, fizične in
pravne osebe, ki so dolžne posredovati predpisane podatke
in predpiše vrsto, obseg ter pogostnost zbiranja podatkov.

3. Kmetijsko knjigovodstvo

118. člen
(kmetijsko knjigovodstvo)

Za sprejemanje in analiziranje ukrepov kmetijske politi-
ke se na določenih kmetijah vodi kmetijsko knjigovodstvo.
Sodelovanje kmetij je prostovoljno.

Kriteriji za določitev kmetij so: proizvodna usmeritev,
velikost in regionalna zastopanost kmetij.
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Minister na podlagi kriterijev iz prejšnjega odstavka in
soglasja nosilcev kmetijskega gospodarstva določi kmetije
na katerih se vodi kmetijsko knjigovodstvo.

Ministrstvo je odgovorno za strokovno in organizacij-
sko izvajanje kmetijskega knjigovodstva in izvajanje sodelo-
vanja s strokovnimi institucijami in upravnimi organi.

Minister ustanovi komisijo za spremljanje in izvajanje
kmetijskega knjigovodstva, ki jo sestavljajo strokovnjaki za
kmetijsko svetovanje, državno statistiko, izobraževanje, raz-
iskovanje in predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slo-
venije ter Zadružne zveze Slovenije.

Podatke, pridobljene z vodenjem kmetijskega knjigo-
vodstva posameznih kmetij, je dovoljeno uporabljati v skladu
s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Minister predpiše vrste in obseg knjigovodskih podat-
kov ter način njihove obdelave.

Sredstva za izvajanje kmetijskega knjigovodstva zago-
tovi ministrstvo.

XIII. NADZOR NAD IZVAJANJEM DOLOČB TEGA ZAKONA

119. člen
(inšpekcijski nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpi-
sov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo kmetijski inšpek-
torji, razen določb, ki se nanašajo na nadzor v pridelavi,
predelavi, prometu in pri izbiri carinskega postopka sprosti-
tve blaga v prost promet ter carinskem postopku za izvoz
kmetijskih pridelkov oziroma posameznih živil, ki jih nadzo-
rujejo inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov
in živil.

Inšpektorji za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in
živil delujejo v okviru Inšpektorata Republike Slovenije za
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki se ustanovi
kot organ v sestavi ministrstva.

Kmetijski inšpektor in inšpektor za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil morata poleg splošnih po-
gojev za delo v državni upravi izpolnjevati še naslednje pogo-
je: da imata univerzitetno ali visokostrokovno izobrazbo in
najmanj pet let delovnih izkušenj v kmetijski, veterinarski,
živilski ali sanitarni stroki ter opravljen strokovni izpit za inš-
pektorja.

Pravne osebe in posamezniki morajo kmetijskemu inš-
pektorju ali inšpektorju za kontrolo kakovosti kmetijskih pri-
delkov oziroma živil omogočiti nemoteno opravljanje inšpek-
cijskega nadzorstva in ga pri tem ne smejo ovirati ter mu
morajo dati zahtevane listine, podatke, pojasnila ali potreb-
ne predmete.

Pravne osebe in posamezniki morajo v določenem ro-
ku ravnati v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je kmetijski
inšpektor ali inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pri-
delkov oziroma živil odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta
zakon.

120. člen
(pooblastila)

Kmetijski inšpektor ima poleg pooblastil, ki jih ima po
splošnih predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja poob-
lastila in pristojnosti:

– pregledovati kmetijska zemljišča, poslovne in pro-
izvodne prostore, objekte, naprave, predmete, blago ter
poslovanje in dokumentacijo državnih organov ter fizičnih in
pravnih oseb, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilne
dejavnosti na kmetiji ali druge dejavnosti, če gre za izvajanje
ukrepov kmetijske politike;

– pregledovati stanovanjske prostore, v katerih se izva-
ja kmetijska ali dopolnilna dejavnost oziroma druge dejavno-
sti, če gre za izvajanje ukrepov kmetijske politike;

– ugotavljati nezakonito pridobitev oziroma nenamen-
sko porabo sredstev po tem zakonu;

– ugotavljati ali izvajalci javnih služb po tem zakonu
izpolnjujejo predpisane pogoje;

– nadzor nad izvajanjem nalog javnih služb;
– dostop do zbirk podatkov, ki so potrebne za izvajanje

nadzora;
– predlagati izbris iz zbirk podatkov po tem zakonu;
– predlagati pristojnemu organu, da zahteva vračilo ne-

zakonito oziroma nenamensko porabljenih sredstev;
– predlagati pristojnemu organu zadržanje izplačila

sredstev;
– nadzirati izpolnjevanje pogojev za opravljanje dopol-

nilnih dejavnostih na kmetiji.
Inšpektor za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov

oziroma živil ima poleg pooblastil, ki jih ima po splošnih
predpisih, ki urejajo inšpekcijo, še naslednja pooblastila in
pristojnosti:

– pregledovati listine o skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil, ki so v prometu;

– nadzirati predpisano kakovost kmetijskih pridelkov
oziroma živil;

– jemati vzorce blaga za analize, za kar mora izdati
potrdilo;

– nadzirati izpolnjevanje pogojev za označevanje in
skladnosti označb kmetijskih pridelkov oziroma živil s pred-
pisanimi zahtevami;

– dostop do zbirk podatkov, ki so potrebne za izvajanje
nadzora;

– predlagati izbris iz zbirk podatkov po tem zakonu;
– ugotavljati, če organizacije za ugotavljanje skladnosti

iz prve in druge alinee 65. člena tega zakona izpolnjujejo
predpisane pogoje.

121. člen
(ukrepi)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko kmetijski
inšpektor poleg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o
inšpekcijah, odredi še naslednje ukrepe:

– delno ali v celoti prepove uveljavljanje oziroma izvaja-
nje ukrepov po tem zakonu, če ugotovi kršitve predpisov;

– odredi ukrepe, da se nepravilnosti in pomanjkljivosti
po tem zakonu in predpisih, izdanih na njegovi podlagi od-
pravijo v roku, ki ga določi;

– odvzame dokumentacijo oziroma predmete za ugo-
tavljanje dejanskega stanja v zvezi z ugotovljenim sumom
storitve prekrška;

– do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje
dopolnilne dejavnosti in zahteva odvzem dovoljenja ter izbris
te dejavnosti iz evidence dopolnilnih dejavnosti;

– do odločitve pristojnega organa prepove opravljanje
javne službe izvajalcem javnih služb, če ne izpolnjujejo pred-
pisanih pogojev ter predlaga odvzem koncesije;

– odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora lahko inšpektor
za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil po-
leg ukrepov, določenih s splošnimi predpisi o inšpekcijah,
odredi še naslednje ukrepe:

– odvzame dokumentacijo oziroma predmete za ugo-
tavljanje dejanskega stanja v zvezi z ugotovljenim sumom
storitve prekrška;

– prepove uporabo označb in promet kmetijskih pridel-
kov oziroma živil, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev;
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– odredi preizkus skladnosti s predpisi za kmetijske
pridelke oziroma živila, ki so v prometu;

– prepove promet ali odredi neškodljivo uničenje kme-
tijskih pridelkov oziroma živil, če njihova kakovost ne ustreza
predpisani;

– prepove prepustitev uvoženih kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil v carinski postopek sprostitve blaga v prost pro-
met, če niso skladni s predpisanimi zahtevami;

– prepove uporabo listin o skladnosti za kmetijske pri-
delke oziroma živila, ki niso v skladu s predpisi;

– prepove promet oziroma oglaševanje kmetijskih pri-
delkov oziroma živil, ki zavajajo ali bi lahko zavajali potro-
šnika;

– odredi druge ukrepe in opravi dejanja, za katera je
pooblaščen z zakonom, drugim predpisom ali aktom.

Ukrepe iz prvega in drugega odstavka tega člena odre-
di kmetijski inšpektor oziroma inšpektor za kontrolo kakovo-
sti kmetijskih pridelkov oziroma živil z odločbo izdano v
upravnem postopku. Pritožba zoper odločbo v primerih iz
druge, tretje, četrte in pete alinee prvega odstavka in iz prve,
druge, četrte, pete, šeste in sedme alinee prejšnjega od-
stavka tega člena ne zadrži izvršitve.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE

122. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 1,200.000

tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če z namenom pridobitve sredstev po tem zakonu

posreduje neresnične podatke (tretji odstavek 13. člena);
– če ne posreduje podatkov, ki jih mora po tem zakonu

posredovati ali jih ne posreduje v predpisanem roku (četrti
odstavek 103. člena in drugi odstavek 117. člena);

– če se ne vpiše v zbirke podatkov za katere je to po
tem zakonu obvezno ali se ne vpiše v predpisanem roku
(prvi in peti odstavek 103. člena, 104. člen, 108. člen in
109. člen);

– če kmetijski pridelek oziroma živilo, ki ne izpolnjuje
predpisanih pogojev, označi z označbo “višja kakovost” (39.
člen);

– če kmetijski pridelek oziroma živilo za katerega ni
izdan certifikat, da izpolnjuje predpisane pogoje in pridelo-
valec oziroma predelovalec ni vpisan v evidence ekoloških
ali integriranih pridelovalcev in predelovalcev, označi z oz-
načbo “ekološki” oziroma “integriran (40. člen);

– če z označbo “tradicionalni ugled” označi kmetijski
pridelek oziroma živilo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev
glede sestavin oziroma postopka pridelave oziroma predela-
ve (45. člen);

– če uporablja označbo geografskega poimenovanja
za kmetijski pridelek oziroma živilo, ki za to ne izpolnjuje
predpisanih pogojev (46. člen, 47. člen in prvi odstavek 48.
člena);

– če z označevanjem oziroma drugimi elementi trženja
kmetijskih pridelkov oziroma živil zavaja potrošnika v zmoto
glede resničnega geografskega poimenovanja (50. člen);

– če vodo, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev, označi
z označbo “naravna mineralna voda” (51. člen);

– če da v promet kmetijski pridelek oziroma živilo, ki ni
v skladu s predpisanimi zahtevami oziroma označen v skladu
s predpisi (drugi odstavek 61. člena);

– če označbe kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki
vsebujejo državni ali drug javni grb, zastavo, emblem ime
ali kratico imena Republike Slovenije oziroma lokalne
skupnosti, uporablja brez dovoljenja Vlade Republike Slo-
venije oziroma pristojnega organa lokalne skupnosti; ali
če podobe oziroma imena zgodovinske ali druge zname-

nite osebe uporablja v označbah kmetijskih pridelkov ozi-
roma živil brez njenega dovoljenja, če pa je ta že umrla,
pa brez dovoljenja njenega zakonca in sorodnikov do
tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi (tretji
odstavek 61. člena);

– če se kmetijska in gozdarska mehanizacija uporablja
v nasprotju s predpisanimi pogoji varnega dela ali brez potr-
dila o opravljenem preizkusu znanja o varnem delu s kmetij-
sko in gozdarsko mehanizacijo ter opremo (73. člen);

– če strokovno delo pri izvajanju storitev javne službe
na področju kmetijstva opravljajo osebe, ki ne izpolnjujejo
predpisanih zahtev (88. člen).

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 600.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje
iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.

Z denarno kaznijo od 20.000 tolarjev do 120.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik:

– če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena;
– če opravlja dopolnilno dejavnost brez predpisanega

dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem (70. člen);
– če ne izpolnjuje drugih pogojev za opravljanje dopol-

nilne dejavnosti (72. člen).
Z denarno kaznijo od 20.000 tolarjev do 120.000

tolarjev se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba prav-
ne osebe, če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.

123. člen
Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1,500.000

tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba:
– če kmetijskemu inšpektorju ali inšpektorju za kon-

trolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil ne omo-
goči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva
ali ga pri tem ovira ali če mu ne da zahtevanih listin,
podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (četrti odsta-
vek 119. člena);

– če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo
odločbo, s katero je kmetijski inšpektor ali inšpektor za
kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov oziroma živil odre-
dil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon (peti odstavek
119. člena).

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1,000.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje
iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti.

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000
tolarjev se za prekršek kaznuje posameznik ali odgovorna
oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prvega odstavka
tega člena.

124. člen
(mandatne kazni)

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja na
kraju samem, se za prekršek kaznuje pravna oseba ali posa-
meznik, ki stori dejanje v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti:

– če ne hrani dokumentacije, ki je bila podlaga za
pridobitev sredstev, štiri leta od dneva pridobitve sredstev
(14. člen);

– če ne hrani specifikacije v roku, ki je predpisan
(38. člen).

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izterja na
kraju samem, se za prekršek kaznuje posameznik ali odgo-
vorna oseba pravne osebe, če stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
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XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

125. člen
(rok za izdajo izvedbenih predpisov)

Vlada in pristojni ministri izdajo izvršilne predpise iz 5.,
29., 38., 39., 41., 42., 45., 51., 55., 56., 64., 66., 68.,
69., 70., 72., 73., 75., 76., 77., 78., 79., 80., 84., 88.,
97., 99., 107., 114., 117. in 118. člena tega zakona
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

126. člen
(neposredno urejanje)

Dokler ni sprejet nacionalni program vlada neposredno
s predpisi ureja kmetijske trge po 6. členu tega zakona in
sprejema programe kmetijske strukturne politike po 7. čle-
nu tega zakona.

127. člen
(ustanovitev sveta kmetijstvo in podeželje)

Svet za kmetijstvo in podeželje (98. člen tega zakona)
se konstituira najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega
zakona.

128. člen
(naloge inšpektorjev za kontrolo kakovosti kmetijskih

pridelkov oziroma živil)
Dokler ne bodo imenovani inšpektorji za kontrolo kako-

vosti kmetijskih pridelkov oziroma živil, opravljajo njihove
naloge po tem zakonu tržni inšpektorji.

129. člen
(odmik)

Do uveljavitve usklajenih predpisov o kakovosti kme-
tijskih pridelkov oziroma živil s predpisi Evropske unije
lahko minister za posamezen kmetijski pridelek oziroma
živilo izda časovno in količinsko omejen odmik od predpi-
sane kakovosti.

130. člen
(začetek delovanja sklada za razvoj kmetijstva)

Sklad za razvoj kmetijstva (100. člen tega zakona) zač-
ne delovati s proračunskim letom 2001.

131. člen
(označbe geografskega poimenovanja)

Za označbe porekla blaga kmetijskih pridelkov oziroma
živil, ki so vpisane v register označb porekla blaga pri Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino, minister pred-
piše izvedbene predpise iz 46. in 47. člena tega zakona v
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

Postopki za pridobitev in varstvo označb porekla kme-
tijskih pridelkov oziroma živil, ki so se pričeli pred uveljavitvi-
jo tega zakona in še niso končani, se dokončajo po določ-
bah zakona o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 13/92,
27/93, 34/97 – odl. US in 75/97).

V primerih iz prejšnjega odstavka minister v roku šestih
mesecev po končanju postopka predpiše izvedbene predpi-
se iz 46. in 47. člena tega zakona.

Priznane označbe porekla blaga za kmetijske pridelke
in živila iz registra označb porekla blaga pri Uradu Republike
Slovenije za intelektualno lastnino se uporabljajo do uveljavi-
tve predpisov iz 46. in 47. člena tega zakona, po uveljavitvi
teh predpisov pa se glede na vsebino vloge za priznanje
označbe porekla blaga po zakonu o industrijski lastnini in
predpisanih pogojev po tem zakonu štejejo za geografsko
označbo ali označbo geografskega porekla.

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino mo-
ra za priznane označbe porekla blaga za kmetijske pridelke
oziroma živila, v roku enega meseca po uveljavitvi tega zako-
na uradu posredovati vso dokumentacijo, ki se nanaša na te
označbe porekla blaga, v primerih iz drugega odstavka tega
člena pa mora uradu posredovati to dokumentacijo v roku
enega meseca po priznanju označbe porekla blaga.

132. člen
(izvajalci javne službe)

Do ustanovitve oziroma izbire izvajalcev javnih služb na
področju kmetijstva opravlja naloge iz 90. člena tega zakona
Kmetijska svetovalna služba, naloge iz 91. in 92. člena tega
zakona opravljajo pooblaščene organizacije v smislu 16.
člena zakona o semenu in sadikah (Uradni list SRS, št.
42/73, 45/73 – popr. in 29/86) in pooblaščene organiza-
cije v smislu 8., 14., 20. in 25. člena zakona o ukrepih v
živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86), naloge iz
93. člena tega zakona pa opravljata Kmetijski inštitut Slove-
nije in Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.

Izvajalec javne službe, ki opravlja strokovne naloge po
91. členu tega zakona, se šteje za pooblaščeno organizaci-
jo v smislu 16. člena zakona o semenu in sadikah.

Izvajalec javne službe, ki opravlja strokovne naloge po
92. členu tega zakona, se šteje za pooblaščeno organizaci-
jo v smislu 8., 14., 20. in 25. člena zakona o ukrepih v
živinoreji.

133. člen
(veljavnost dosedanjih predpisov)

Ob uveljavitvi tega zakona prenehajo veljati:
– zakon o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvod-

njo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91),
– zakon o ukrepih za zagotavljanje prireje, predelave in

oskrbe z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list SRS, št.
42/89 in Uradni list RS, št. 14/90),

– 10. člen zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
RS, št. 59/96 in 31/98 – odl. US),

– 21. in 22. člen zakona o tehničnih zahtevah za pro-
izvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99),
v delu, ki se nanaša na kmetijske pridelke, živila in krmo,

– odlok o višini in načinu plačevanja povračila za stro-
ške kontrole kakovosti kmetijskih in živilskih proizvodov v
zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list RS, št. 23/92),
razen določb, ki se nanašajo na krmo.

Ob uveljavitvi tega zakona se prenehajo uporabljati:
– zakon o kontroli kakovosti kmetijskih in živilskih proi-

zvodov v zunanjetrgovinskem prometu (Uradni list SFRJ, št.
28/75, 70/78, 54/86 in 30/91),

– odlok o kmetijskih in živilskih proizvodih in njihovih
izdelkih, ki so pod kontrolo kakovosti v zunanjetrgovinskem
prometu (Uradni list SFRJ, št. 55/79, 61/80, 47/81).

Za kmetijske pridelke oziroma živila se v delu, ki se
nanaša na označbe porekla blaga, razen poglavja, ki ureja
sodno varstvo pravic, zakon o industrijski lastnini ne uporab-
lja, razen v primerih iz drugega odstavka 131. člena tega
zakona.

Do uveljavitve aktov iz 5. člena tega zakona se še
naprej uporabljajo predpisi izdani na podlagi zakona o fi-
nančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo
hrane.

134. člen
(uporaba določb, ki se nanašajo na označbe in promet)

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na označbe kme-
tijskih pridelkov in živil in promet s kmetijskimi pridelki oziro-
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ma živili, se ne uporabljajo za tiste kmetijske pridelke oziro-
ma živila, katerih označevanje oziroma promet sta urejena s
posebnimi zakoni.

135. člen
(izvajanje ukrepov v ribištvu)

Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali ukrepe v ribi-
štvu, se sredstva za ukrepe v ribištvu dodeljujejo na podlagi
tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov.

136. člen
(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-
nem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01/00-7/2
Ljubljana, dne 2. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2498. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Na podlagi 130. člena ustave Republike Slovenije,
prvega odstavka 28. člena zakona o sodiščih (Uradni list
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99 in 28/00), osme alinee
drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Držav-
nega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike
Slovenije na seji dne 13. 6. 2000 sprejel

O D L O K
o izvolitvi v sodniško funkcijo

V sodniško funkcijo se izvoli:
Roman Pulko, na sodniško mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Novem mestu.

Št. 700-04/90-15/23
Ljubljana, dne 13. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2499. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu s 14. členom zakona o
poslancih

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) se je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 7. 6. 2000 seznanil z na-
slednjim

S K L E P O M

Igor Bavčar je bil dne 8. 4. 2000, z izglasovanjem
nezaupnice Vladi Republike Slovenije na podlagi 117. člena
Ustave Republike Slovenije, razrešen funkcije ministra brez

resorja, odgovornega za evropske zadeve in je dne 7. 6.
2000, z odločitvijo Državnega zbora Republike Slovenije o
imenovanju liste ministrov, in prisego nove vlade, prenehal
opravljati tekoče posle ter v skladu s prvim odstavkom
14. člena zakona o poslancih ponovno opravlja funkcijo
poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo po-
slanca Richard Beuermann.

Št. 020-02/92-27/114
Ljubljana, dne 7. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2500. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu s 14. členom zakona o
poslancih

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) se je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 7. 6. 2000 seznanil z na-
slednjim

S K L E P O M

Marjan Podobnik je bil dne 8. 4. 2000, z izglasova-
njem nezaupnice Vladi Republike Slovenije na podlagi
117. člena Ustave Republike Slovenije, razrešen funkcije
ministra brez resorja, ki nadomešča predsednika vlade in
korodinira državotvorna ministrstva, in je dne 7. 6. 2000, z
odločitvijo Državnega zbora Republike Slovenije o imeno-
vanju liste ministrov, in prisego nove vlade, prenehal oprav-
ljati tekoče posle ter v skladu s prvim odstavkom 14. člena
zakona o poslancih ponovno opravlja funkcijo poslanca,
zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo poslanca Leon
Gostiša.

Št. 020-02/92-27/114
Ljubljana, dne 7. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2501. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu s 14. členom zakona o
poslancih

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) se je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 7. 6. 2000 seznanil z na-
slednjim

S K L E P O M

Dr. Janez Drnovšek je bil dne 8. 4. 2000, z izglasova-
njem nezaupnice Vladi Republike Slovenije na podlagi
117. člena Ustave Republike Slovenije, razrešen funkcije
predsednika vlade in je dne 7. 6. 2000, z odločitvijo Držav-
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nega zbora Republike Slovenije o imenovanju liste mini-
strov, in prisego nove vlade, prenehal opravljati tekoče po-
sle ter v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o
poslancih ponovno opravlja funkcijo poslanca, zato s tem
dnem preneha opravljati funkcijo poslanca Ciril Metod Pun-
gartnik.

Št. 020-02/92-27/114
Ljubljana, dne 7. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2502. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu s 14. členom zakona o
poslancih

Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list
RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US) se je Državni zbor
Republike Slovenije na seji dne 7. 6. 2000 seznanil z na-
slednjim

S K L E P O M

Jožef Školč je bil dne 8. 4. 2000, z izglasovanjem
nezaupnice Vladi Republike Slovenije na podlagi 117. člena
Ustave Republike Slovenije, razrešen funkcije ministra za
kulturo in je dne 7. 6. 2000, z odločitvijo Državnega zbora
Republike Slovenije o imenovanju liste ministrov, in prisego
nove vlade, prenehal opravljati tekoče posle ter v skladu s
prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih ponovno
opravlja funkcijo poslanca, zato s tem dnem preneha oprav-
ljati funkcijo poslanca Stana Stopar.

Št. 020-02/92-27/114
Ljubljana, dne 7. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2503. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena
zakona o poslancih

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o po-
slancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US)
se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. 6.
2000 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je posla-
nec Jožef Školč dne 7. 6. 2000 podal odstopno izjavo, zato
mu v skladu s tretjim odstavkom 248. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije ter v skladu z zadnjo
alineo prvega odstavka in drugim odstavkom 9. člena zako-
na o poslancih preneha mandat s 13. 6. 2000.

Št. 020-02/92-27/114
Ljubljana, dne 13. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2504. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena
zakona o poslancih

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o po-
slancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US)
se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. 6.
2000 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je posla-
nec dr. Janez Drnovšek dne 7. 6. 2000 podal odstopno
izjavo, zato mu v skladu s tretjim odstavkom 248. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ter v skla-
du z zadnjo alineo prvega odstavka in drugim odstavkom 9.
člena zakona o poslancih preneha mandat s 13. 6. 2000.

Št. 020-02/92-27/114
Ljubljana, dne 13. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

2505. Sklep o prenehanju opravljanja funkcije
poslanca v skladu z drugim odstavkom 9. člena
zakona o poslancih

Na podlagi drugega odstavka 9. člena zakona o po-
slancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 – odločba US)
se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 13. 6.
2000 seznanil z naslednjim

S K L E P O M

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je posla-
nec Marjan Podobnik dne 8. 6. 2000 podal odstopno izja-
vo, zato mu v skladu s tretjim odstavkom 248. člena poslov-
nika Državnega zbora Republike Slovenije ter v skladu z
zadnjo alineo prvega odstavka in drugim odstavkom 9. čle-
na zakona o poslancih preneha mandat s 13. 6. 2000.

Št. 020-02/92-27/114
Ljubljana, dne 13. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
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2506. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s
17. členom zakona o volitvah v Državni zbor
postane poslanec namesto poslanca, ki mu je
prenehal mandat

Na podlagi 7. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92 in 44/94 – odločba US) je Državni zbor Republi-
ke Slovenije na seji dne 13. 6. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

Potrdi se poslanski mandat Richardu Beuermannu, ro-
jenemu 20. 4. 1954, stanujočemu Raskovec 11, Vrhnika.

Št. 020-02/92-27/115
Ljubljana, dne 13. junija 2000.

Predsednik
Državnega zbora

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

PREDSEDNIK REPUBLIKE

2507. 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 dolgoletno delo med avstralskimi Slovenci podelju-
jem Častni znak svobode Republike Slovenije patru Baziliju
Albinu Valentinu, posmrtno.

Št. 996-01-22/00
Ljubljana, dne 2. junija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2508. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega
veleposlanika Republike Slovenije v Državi Katar

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 Katar

Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republi-
ke Slovenije v Državi Katar s sedežem v Kairu imenujem
Andreja Žlebnika.

Št. 001-09-12/00
Ljubljana, dne 9. junija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

2509. Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene
veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški
republiki

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 imenovanju izredne in pooblaščene

veleposlanice Republike Slovenije v Slovaški
republiki

Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike
Slovenije v Slovaški imenujem Ado Filip Slivnik.

Št. 001-09-11/00
Ljubljana, dne 8. junija 2000.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

VLADA

2510. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe prenos električne energije in
gospodarske javne službe upravljanje
prenosnega omrežja

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe

prenos električne energije in gospodarske javne
službe upravljanje prenosnega omrežja

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne služ-

be prenos električne energije (v nadaljnjem besedilu: pre-
nos) in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega
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omrežja (v nadaljnjem besedilu: upravljanje prenosnega
omrežja), zlasti pa določa:

– pravice in obveznosti izvajalca javne službe (v nadalj-
njem besedilu: obveznost javne službe);

– organizacijsko zasnovo opravljanja obeh javnih služb;
– način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sestavljajo

javno službo;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– način financiranja posamezne javne službe.

2. člen
Prenos in upravljanje prenosnega omrežja po tej uredbi

predstavljata dve ločeni javni gospodarski službi, ki se v
smislu energetskega zakona štejeta za ločeni energetski
dejavnosti.

3. člen
Poleg pomenov, določenih v energetskem zakonu, ima-

jo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– poslovno občutljiv podatek: je posamezen podatek

ali sklop povezanih podatkov, ki kaže na značilnost ali oko-
liščino gospodarskega poslovanja pravne ali fizične osebe,
kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in njihovi
vsebini, obsegu poslovanja, poslovnih rezultatih, in podob-
no;

– odklop: je prekinitev električne povezave med pri-
ključkom in prenosnim omrežjem;

– priključek: je sklop električnih vodov in naprav, s
katerimi so objekti proizvajalca ali odjemalca električne ener-
gije povezani z objekti in napravami prenosnega omrežja;

– upravljalec omrežja: je upravljalec prenosnega omrež-
ja električne energije;

– uporabnik prenosnega omrežja: je pravna ali fizična
oseba, ki ima po določbah energetskega zakona in te ured-
be pravico dostopa do omrežja.

2. SKUPNE DOLOČBE ZA OBE GOSPODARSKI
JAVNI SLUŽBI

4. člen
Gospodarsko javno službo po tej uredbi mora izvajalec

opravljati nepretrgano ves čas.
Izvajalec prenosa mora začeti opravljati javno službo

s sprejemom pogodbi podobnega internega akta, s kate-
rim so urejena razmerja med ustreznima organizacijskima
enotama po prvem odstavku 12. člena te uredbe, ali z
dnem dokončnosti odločbe, ki uredi njuna razmerja po
tretjem odstavku 12. člena te uredbe in traja ves čas
veljavnosti tega internega akta ali odločbe, oziroma do-
kler je izvajalec v skladu s predpisi upravičen in dolžan
izvajati javno službo.

Upravljalec prenosnega omrežja mora začeti upravljati
javno službo z dnem dokončnosti sklepa o določitvi uprav-
ljalca omrežja oziroma datumom, določenem v tem sklepu,
in traja ves čas veljavnosti tega sklepa, oziroma dokler je
izvajalec v skladu s predpisi upravičen in dolžan izvajati javno
službo.

Izvajalec javne službe po tej uredbi lahko začasno pre-
kine izvajanje javne službe le iz razlogov, ki jih določa ener-
getski zakon in splošni pogoji za dobavo in odjem električne
energije iz omrežja za prenos električne energije, ki jih pred-
piše Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vla-
da) v skladu z drugim odstavkom 70. člena energetskega
zakona.

5. člen
Izvajalec javne službe je dolžan pri gradnji, vzdrževanju

ali upravljanju prenosnega omrežja ravnati v skladu z nače-
lom najboljše dosegljive tehnologije, zlasti s tem, da uporab-
lja take gradbene in tehnične rešitve, ki brez nesorazmernih
stroškov v največji možni meri zagotavljajo varnost preno-
snega omrežja in zanesljivost njegovega delovanja ter vars-
tvo okolja.

6. člen
Če opravlja gospodarski javni službi, ki ju ureja ta ured-

ba, ista pravna oseba, mora za vsako od njiju uporabljati
določbe energetskega zakona o:

– pripravljanju, revidiranju in objavi letnih računovod-
skih izkazov na način, ki velja za velike gospodarske družbe
(37. člen tega zakona);

– pripravljanju ločenih računovodskih izkazov za vsako
od teh dveh javnih služb in ločeno od ostalih energetskih
dejavnosti in od drugih gospodarskih dejavnosti, ki jih oprav-
lja (prvi in drugi odstavek 38. člena tega zakona);

– oblikovanju in predložitvi pravil o razporeditvi sred-
stev, obveznosti do virov sredstev, prihodkov in odhodkov v
okviru letnega poročila na posamezni gospodarski javni služ-
bi iz te uredbe, drugi energetski dejavnosti in na drugi go-
spodarski dejavnosti (tretji odstavek 38. člena tega zakona);

– vključitvi vsake transakcije s povezano družbo ali druž-
bo z istimi lastniki v letno poročilo;

– zagotovitvi ločenega izvrševanja teh dveh javnih služb
v posebnih organizacijskih enotah.

Pravna oseba ne sme navzkrižno subvencionirati eno
ali drugo javno službo, ki jo ureja ta uredba, kakor tudi ne
subvencionirati javni službi po tej uredbi iz druge dejavnosti.

Pravna oseba mora tudi zagotoviti, da med organizacij-
skima enotama, v katerih se ločeno izvršujeta javni službi, ne
prehaja do nikakršne izmenjave ali posredovanja poslovno
občutljivih podatkov, do katerih je posamezna enota prišla
pri izvajanju svoje javne službe, razen kolikor je to nujno
potrebno za izvrševanja javne službe v drugi enoti. Ta prepo-
ved velja tudi za morebitno izmenjavo ali posredovanje teh
podatkov drugim delom pravne osebe, ali drugim pravnim
osebam.

Pravna oseba, ki opravlja eno od gospodarskih javnih
služb po tem zakonu, ne sme opravljati dejavnosti trgovanja
z električno energijo.

Določbe druge, tretje, četrte in pete alinee prvega
odstavka, določbe drugega in tretjega odstavka tega člena
se uporabljajo tudi za fizične osebe, ki opravljajo obe gospo-
darski javni službi iz te uredbe.

3. PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE

3.1. Opredelitev javne službe

7. člen
Gospodarska javna služba prenos električne energije

obsega:
– prenos električne energije po prenosnem omrežju;
– odgovornost za vzdrževanje primarnega in sekundar-

nih sistemov prenosnega omrežja;
– odgovornost za razvoj in gradnjo primarnega in se-

kundarnih sistemov prenosnega omrežja.
Ni gospodarska javna služba:
– prenos električne energije po neposrednem visoko-

napetostnem oskrbovalnem vodu izključno za lastno pora-
bo, bodisi od prenosnega omrežja bodisi od proizvajalca;
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– prenos električne energije po neposrednem visoko-
napetostnem vodu v lasti proizvajalca od mesta proizvodnje
do prenosnega omrežja;

– vzdrževanje visokonapetostnih vodov iz prve in druge
alinee tega odstavka.

3.2. Organizacijska zasnova izvajanja prenosa
električne energije

8. člen
Za opravljanje prenosa električne energije ustanovi dr-

žava eno javno podjetje, ki opravlja prenos na vsem območ-
ju Republike Slovenije.

Javno podjetje pridobi izključno pravico izvajanja javne
službe prenosa na celotnem območju Republike Slovenije.

9. člen
Če izvajalec javne službe prenosa električne energije

nima interesa za izgradnjo neposredne oskrbovalne linije za
prenos električne energije, jo imata pravico zgraditi upravi-
čeni odjemalec ali proizvajalec.

V primeru zahtev tarifnih odjemalcev morata upravičeni
odjemalec in proizvajalec prodati neposredno oskrbovalno
linijo za prenos električne energije upravljalcu prenosnega
omrežja.

10. člen
Pogoje za pridobitev energetskega dovoljenja za iz-

gradnjo neposredne oskrbovalne linije za prenos električne
energije predpiše minister, pristojen za energetiko.

3.3. Način zagotavljanja prenosa električne energije

11. člen
Če opravlja prenos in upravljanje prenosnega omrežja

ista pravna oseba, mora razmerja med organizacijskima eno-
tama urediti s pogodbi podobnim internim aktom, ki obsega
tudi ceno, po kateri ena organizacijska enota notranje obra-
čunava prenos električne energije drugi v skladu z določbo
19. člena te uredbe.

Sklenjen interni akt iz prejšnjega odstavka tega člena
morajo stranke poslati v soglasje Agenciji za energijo.

Če do sklenitve pogodbi podobnega internega akta iz
prvega odstavka tega člena ne pride v roku določenem v
sklepu o določitvi upravljalca prenosnega omrežja, predpiše
interni akt Agencija za energijo.

12. člen
Izvajalec prenosa električne energije je dolžan priklju-

čiti na omrežje, s katerim izvaja to javno službo vsako pravno
ali fizično osebo, ki pridobi soglasje upravljalca prenosnega
omrežja.

Izvajalec prenosa električne energije je dolžan dopusti-
ti in omogočiti upravljalcu omrežja izvedbo vseh ukrepov na
in v zvezi s prenosnim omrežjem, ki omogočajo varno, za-
nesljivo in učinkovito vodenje ter obratovanje tega omrežja.

13. člen
Izvajalec prenosa električne energije je dolžan prenesti

oziroma omogočiti prenos vse električne energije, glede
katere ni bil zavrnjen dostop do omrežja v skladu z zakonom
in to uredbo, kot to nalaga vodenje upravljalca omrežja.

Izvajalec prenosa električne energije je dolžan omogo-
čiti tranzit električne energije na način in pod pogoji iz prejš-
njega odstavka tega člena, če tako zahtevajo mednarodni
sporazumi ali meddržavne pogodbe, ki jih je sklenila Repub-
lika Slovenija.

3.4. Vzdrževanje prenosnega omrežja

14. člen
Izvajalec prenosa električne energije je dolžan investi-

cijsko in tekoče vzdrževati oziroma zagotavljati tekoče vzdr-
ževanje prenosnega omrežja, s katerim izvaja to javno služ-
bo tako, da je ves čas ohranjena njegova nezmanjšana
funkcionalnost, obratovalna usposobljenost in varnost delo-
vanja.

Upravljalec omrežja lahko zahteva, da izvajalec prenosa
opravi posamezna vzdrževalna dela na prenosnem omrežju.

15. člen
Izvajalec prenosa električne energije mora nemudoma

in v najkrajšem možnem času popraviti in odpraviti vse poš-
kodbe in okvare, do katerih pride na prenosnem omrežju.

V ta namen mora izvajalec prenosa električne energije
organizirati stalno službo, ki mora razpolagati z ustreznim
številom usposobljenih ljudi in opremo za takojšnje posege v
zvezi z odpravljanjem poškodb in okvar na prenosnem
omrežju.

3.5. Skrb za razvoj prenosnega omrežja

16. člen
Izvajalec prenosa električne energije je dolžan vsaki

2 leti pripraviti načrt razvoja prenosnega omrežja za nasled-
njih 10 let na območju, na katerem izvaja to javno službo,
upoštevaje podatke o zasedenosti omrežja oziroma njihove
analize, ki jih zagotavlja upravljalec omrežja v skladu s
53. členom energetskega zakona, in ga uskladiti z nacional-
nim energetskim programom.

Izvajalec prenosa električne energije si je tudi dolžan
prizadevati za vključitev načrta razvoja prenosnega omrežja
v prostorske planske akte, če pa to ni mogoče pa spremeniti
načrt razvoja prenosnega omrežja in zagotoviti usklajenost
med temi prostorskimi planskimi akti ter tem načrtom.

17. člen
Načrt razvoja prenosnega omrežja mora izvajalec pre-

nosa električne energije takoj po sprejemu poslati ministru,
pristojnemu za energetiko.

Če minister ugotovi, da je načrt razvoja prenosnega
omrežja v določenih delih neskladen z nacionalnim energet-
skim programom, lahko zahteva, da ga izvajalec prenosa
električne energije v teh delih spremeni.

18. člen
Izvajalec prenosa električne energije skladno s predpi-

si izdaja soglasja k nameravanim posegom v prostor, ki
vplivajo ali bi lahko vplivali na objekte in naprave, ki sestavlja-
jo omrežje za prenos električne energije, s katerim izvaja to
javno službo.

Pri izdajanju soglasja iz prejšnjega odstavka tega člena
in določitvi pogojev za izvedbo nameravanega posega v
prostor mora izvajalec prenosa skrbeti za tako stanje preno-
snega omrežja, da je omogočeno njegovo varno, zanesljivo
in učinkovito obratovanje.

3.6. Financiranje prenosa električne energije

19. člen
Izvajalec prenosa električne energije pridobiva sreds-

tva za financiranje javne službe s plačili cene prenosa elek-
trične energije, ki jo upravljalec omrežja interno obračuna iz
cene za uporabo omrežja.
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20. člen
Ceno prenosa električne energije določita izvajalec pre-

nosa in upravljalec prenosnega omrežja v internem aktu iz
prvega odstavka 11. člena te uredbe.

Višino cene in način njenega obračunavanja ter plače-
vanja določa splošni akt Agencije za energijo.

4. UPRAVLJANJE PRENOSNEGA OMREŽJA

4.1. Opredelitev javne službe

21. člen
Gospodarska javna služba upravljanje prenosnega

omrežja obsega:
– vodenje in obratovanje prenosnega omrežja;
– zagotavljanje sistemskih storitev;
– zagotavljanje dostopa do omrežja upravičenim odje-

malcem in proizvajalcem električne energije;
– priprava sistemskih obratovalnih navodil.
Upravljalec prenosnega omrežja lahko kupuje in proda-

ja električno energijo, kolikor je to potrebno za izravnavo
odstopanj med dobavo in porabo električne energije in za
izvajanje prednostnega dispečiranja po 40. členu te ured-
be, ali za izvajanje drugih obveznosti javne službe po tej
uredbi.

22. člen
Vodenje in obratovanje prenosnega omrežja obsega

zlasti:
– skrb za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega

sistema;
– skrb za usklajeno delovanje prenosnega sistema s

sosednjimi omrežji;
– koordiniranje dela v prenosnem omrežju;
– izvedba predpisanih ukrepov v primeru nenadnega in

nepredvidenega pomanjkanja električne energije na trgu;
– ustavitev dobave električne energije v primerih, ki jih

navaja zakon;
– skrb za sistemsko zaščito in naprave;
– skrb za obratovalne in števčne meritve v prenosnem

omrežju;
– oblikovanje obratovalne statistike;
– predlaga vladi v sprejem akte, ki urejajo nenadno in

nepredvideno pomanjkanje električne energije na trgu.

23. člen
Zagotavljanje sistemskih storitev obsega zlasti:
– zagotavljanje sistemskega ravnotežja;
– postavljanje tehničnih zahtev prenosnega omrežja;
– zagotavljanje trenutne rezerve moči v skladu s pravili;
– vzdrževanje rezerve moči za regulacijo frekvence;
– zagotavljanje hitre rezerve;
– zagotavljanje optimalne restavracije sistema po mot-

nji;
– skrb za ustrezne napetostne razmere.
Podrobneje določijo sistemske storitve ter način njiho-

vega zagotavljanja sistemska obratovalna navodila.

24. člen
Upravljalec prenosnega omrežja je dolžan zagotavljati

upravičenim odjemalcem in proizvajalcem električne ener-
gije dostop do omrežja na način in pod pogoji, določenimi
v energetskem zakonu in na njegovi podlagi izdanih pred-
pisih.

4.2. Organizacijska in prostorska zasnova izvajanja
javne službe

25. člen
Upravljanje prenosnega omrežja lahko opravlja eno jav-

no podjetje, ki opravlja prenos električne energije na vsem
območju Republike Slovenije.

Javno podjetje pridobi izključno pravico izvajanja te
javne službe na celotnem območju Republike Slovenije.

26. člen
Vlada določi javno podjetje, ki opravlja prenos električ-

ne energije na vsem območju Republike Slovenije, za uprav-
ljalca prenosnega omrežja s sklepom o določitvi upravljalca
prenosnega omrežja iz 27. člena te uredbe.

Javno podjetje določi vlada za upravljalca prenosnega
omrežja za določen čas, ki ni krajši od 10 in ne daljši od
15 let.

27. člen
S sklepom o določitvi upravljalca prenosnega omrežja

vlada določi zlasti:
– prenosno omrežje, ki ga upravljalec omrežja uprav-

lja;
– rok, v katerem mora upravljalec prenosnega omrežja

prevzeti v upravljanje obstoječe prenosno omrežje s tem, da
sprejme interni akt o ureditvi razmerij med organizacijskima
enotama iz prvega odstavka 11. člena te uredbe;

– rok, v katerem mora pripraviti sistemska obratovalna
navodila,

– čas trajanja upravljanja prenosnega omrežja.
Roka iz druge in tretje alinee prejšnjega odstavka in

čas upravljanja omrežja iz četrte alinee prejšnjega odstavka
začnejo teči z dnem dokončnosti sklepa o določitvi uprav-
ljalca prenosnega omrežja.

4.3. Priključitev na omrežje in odklop od prenosnega
omrežja

28. člen
Vsak proizvajalec ali upravičeni odjemalec električne

energije, ki se glede na napetostni nivo svoje proizvodnje ali
odjema lahko priključi na prenosno omrežje, ima pravico do
priključitve na to omrežje. Ta določba ne velja za proizvajal-
ca ali upravičenega odjemalca, ki se mora v skladu s predpi-
si zaradi obsega svoje proizvodnje oziroma odjema in nape-
tostni nivo priključka priključiti na distribucijsko omrežje.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za posrednika,
ki v skladu s 73. členom energetskega zakona oskrbuje
odjemalce na zaokroženem gospodarskem območju, ki je
obstajalo ob uveljavitvi energetskega zakona.

Tehnične in druge pogoje za priključitev določajo si-
stemska obratovalna navodila.

29. člen
Pred začetkom izdelave priključka mora proizvajalec ali

upravičeni odjemalec pridobiti soglasje upravljalca preno-
snega omrežja za priključitev.

Pogoji in merila za izdajo soglasja se določijo s splošni-
mi pogoji za dobavo in odjem električne energije iz preno-
snega omrežja, izdanimi v skladu z drugim odstavkom 70.
člena energetskega zakona.

O izdaji soglasja odloči upravljalec omrežja z odločbo v
upravnem postopku, o pritožbi zoper to odločbo pa odloča
minister, pristojen za energetiko.
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Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan izvajalec
prenosa električne energije omogočiti priključitev upraviče-
nega odjemalca ali proizvajalca na prenosno omrežje, če
priključek izpolnjuje tehnične in druge pogoje, določene s
sistemskimi obratovalnimi navodili.

30. člen
Upravljalec prenosnega omrežja sme odklopiti upra-

vičenega odjemalca od prenosnega omrežja iz razlogov
za prenehanje dobave energije, navedenih v 75., 76. in
77. členu energetskega zakona.

Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno
uporablja tudi za odklop proizvajalca od prenosnega
omrežja.

4.4. Dostop do prenosnega omrežja

31. člen
Upravičeni odjemalci in proizvajalci električne energije

imajo pravico do dostopa do omrežja za izvršitev pogodb,
evidentiranih na organiziranem trgu z električno energijo, ali
sklenjenih na tem trgu, razen če jim upravljalec omrežja
dostop zavrne.

Vsako oddajanje električne energije v prenosno omrež-
je ali odjem električne energije s prenosnega omrežja brez
evidentirane ali na trgu sklenjene pogodbe zaračuna uprav-
ljalec omrežja kot plačilo za izravnavo odstopanj.

V imenu in za račun upravičenega odjemalca ali pro-
izvajalca lahko dostop do omrežja uveljavljajo tudi trgovec z
električno energijo in tržni zastopnik.

32. člen
Dostop do omrežja za tranzit električne energije lahko

uveljavlja vsaka pravna ali fizična oseba, ki izkaže, da ga
potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti.

Dostop do omrežja za tranzit električne energije se
uveljavlja na enak način in pod enakimi pogoji, kot določa ta
uredba za dostop upravičenih odjemalcev ali proizvajalcev
do omrežja.

33. člen
Dostop do omrežja se uveljavlja na dva načina:
– s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja;
– s trenutnim dostopom do omrežja v okviru izravnave

odstopanj.

34. člen
S pogodbo o dostopu do omrežja, ki jo skleneta upo-

rabnik omrežja in upravljalec omrežja, pridobi uporabnik
omrežja za določen čas zagotovljen dostop do prenosnega
omrežja za določeno količino energije ob določenem času
in v določeni prenosni smeri.

Sklenjeno pogodbo iz prvega odstavka tega člena je
treba nemudoma, najkasneje pa do začetka njihovega izvr-
ševanja, poslati Agenciji za energijo. Agencija lahko odloči,
da se ji namesto celotnih pogodb pošljejo le določeni bis-
tveni podatki iz teh pogodb, in določi te podatke.

35. člen
Pogodba se sklene na podlagi zahteve uporabnika

omrežja, kateri mora biti priložena pogodba ali pogodbe o
nakupu in prodaji električne energije, zaradi katere ali kate-
rih se zahteva dostop do omrežja.

Če upravljalec omrežja v skladu z energetskim zako-
nom in to uredbo ne zavrne zahteve za dostop do omrežja,
je dolžan skleniti pogodbo.

Upravljalec omrežja je dolžan skleniti pogodbo tudi v
primeru, ko tako odloči agencija v skladu s tretjim odstav-
kom 27. člena energetskega zakona v postopku odločanja
o pritožbi uporabnika omrežja, ki je vložil zahtevo za skleni-
tev pogodbe.

Če ni s pogodbo drugače določeno, je dolžan upo-
rabnik omrežja plačati pogodbeno zagotovljeni dostop do
omrežja v celoti, ne glede na to, koliko električne energi-
je je bilo v okviru tega dostopa ob posameznem času
preneseno.

36. člen
Trenutni dostop do omrežja pridobi uporabnik omrežja

s tem, da izpolni pogoje za dostop, ki so določeni v sistem-
skih obratovalnih navodilih.

37. člen
Upravljalec omrežja lahko zavrne dostop do omrežja

le zaradi tehničnih in obratovalnih omejitev v prenosnem
omrežju.

Pri odločanju o dostopu do omrežja mora upravljalec
omrežja upoštevati razvidne in nediskriminatorne kriterije,
kot so: vrstni red prispetja zahtev za dostop do omrežja;
sorazmerno zmanjšanje dostopa vsem uporabnikom, ki zah-
tevajo dostop; javna dražba in podobno. Te kriterije, ki so
lahko za posamezne dele omrežja različni in jih upravljalec
omrežja določi v soglasju z Agencijo za energijo.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko upravljalec zavrne dostop do omrežja, če bi onemogo-
čilo ali otežilo oskrbo odjemalcev na distribucijskem omrež-
ju, ki niso upravičeni odjemalci.

4.5. Financiranje upravljanja prenosnega omrežja

38. člen
Upravljanje prenosnega omrežja se financira iz cene

za uporabo omrežja, ki jo plačujejo uporabniki omrežja
upravljalcu prenosnega omrežja za vsak posamezen do-
stop do omrežja. Cena za uporabo omrežja obsega ceno
prenosa skladno z 19. členom te uredbe in ceno upravlja-
nja prenosnega omrežja, za dejavnosti določene v 20.
členu te uredbe.

4.6. Druge določbe o načinu upravljanja prenosnega
omrežja

39. člen
Upravljalec omrežja mora zagotavljati drugim omrež-

jem, s katerimi je povezano omrežje njegovega izvajanja
javne službe, zadostne podatke, da je zagotovljeno varno in
učinkovito obratovanje vseh omrežij in njihovo vzajemno
delovanje.

Upravljalec omrežja mora zagotavljati organizatorju trga
električne energije vse podatke, ki jih le-ta potrebuje za
delovanje trga električne energije.

Upravljalec omrežja mora varovati zaupne ali poslovno
občutljive podatke, do katerih je prišel pri izvajanju svoje
javne službe. Ta določba pa ne velja za podatke, ki jih je v
skladu z zakonom dolžan zagotavljati Agenciji za energijo ali
ministru, pristojnemu za energetiko.

40. člen
Upravljalec omrežja je dolžan izvajati odločitve, ki jih

organizator trga sprejema pri prednostnem izravnavanju po-
nudb po drugi alinei četrtega odstavka 22. člena energet-
skega zakona (prednostno dispečiranje).



Stran 7134 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Proizvajalce električne energije s pravico prednostne-
ga dispečiranja, ki uporabljajo domača goriva, količino in
ceno proizvedene električne energije določi vlada ob spre-
jemu letne energetske bilance v skladu s 15. členom ener-
getskega zakona. Pri določitvi količine in cene električne
energije, ki je predmet prednostnega dispečiranja, mora
vlada zagotoviti, da ne pride zaradi prednostnega dispečira-
nja do anomalij na trgu električne energije in izkrivljanja
konkurence na tem trgu.

Energijo iz drugega odstavka tega člena mora upravlja-
lec omrežja prodati na organiziranem trgu z električno ener-
gijo po trenutni tržni ceni.

Vlada določi tudi največjo količino električne energije,
ki jo upravljalec omrežja lahko uvozi za prodajo na organizi-
ranem trgu z električno energijo. Stroške za nakup električ-
ne energije krije upravljalec prenosnega omrežja.

Dejavnost iz četrtega odstavka tega člena sme uprav-
ljalec prenosnega omrežja opravljati izključno do 1. 1. 2003,
razen če vlada, v skladu s 115. členom energetskega zako-
na, ta rok skrajša.

Upravljalec omrežja sklene dolgoročno pogodbo s proi-
zvajalcem energije, ki je predmet prednostnega dispečira-
nja v skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega
člena, v kateri stranki določita njeno količino in dinamiko
dobave ter roke plačila te energije.

Stroške prednostnega dispečiranja krije upravljalec
omrežja iz plačil cene, po kateri jo lahko proda na trgu ter
dela cene za uporabo omrežja.

Poračun stroškov prednostnega dispečiranja mora iz-
delati upravljalec omrežja v 15 dneh po izteku koledarskega
leta in ga predložiti agenciji.

41. člen
Vlada lahko v skladu s predpisom, s katerim naloži

najmanjše deleže porabe energije iz obnovljivih virov ali od-
padkov po četrtem odstavku 19. člena energetskega zako-
na, upravljalcu omrežja naloži, da razpiše nakup določene
količine energije iz obnovljivih virov ali odpadkov za določen
čas, ki ni daljši od 10 oziroma 15 let. Za izvedbo razpisa se
uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo javna naročila.

Energijo iz prejšnjega odstavka tega člena mora uprav-
ljalec omrežja prodati na organiziranem trgu z električno
energijo po trenutni tržni ceni.

Stroške za nakup električne energije krije upravljalec
omrežja iz plačil cene, po kateri jo lahko proda na trgu ter
dela cene za uporabo omrežja.

42. člen
Upravljalec omrežja je dolžan najmanj enkrat dnevno

na svoje stroške na elektronski način objaviti podatke o
zasedenosti prenosnega omrežja po posameznih prenosnih
smereh.

Podatke o zasedenosti omrežja mora upravljalec omrež-
ja hraniti 2 leti.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
Elektro Slovenije – javno podjetje za prenos električne

energije, Hajdrihova 2, Ljubljana, katerega status je urejen z
uredbo o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro – Sloveni-
ja, p.o., v Javno podjetje Elektro – Slovenija, d.o.o. (Uradni
list RS, št. 28/96), je javno podjetje v smislu 8. člena te
uredbe, ustanovljeno za opravljanje prenosa električne ener-
gije na vsem ozemlju Republike Slovenije.

44. člen
Določbe 6. člena te uredbe o ločitvi opravljanja obeh

javnih služb po tej uredbi se začnejo uporabljati 1. januarja
2001.

Določbe o dostopu do omrežja se začnejo za upraviče-
ne odjemalce uporabljati v 18 mesecih od uveljavitve ener-
getskega zakona in se do 1. 1. 2003 uporabljajo le za
dostop do omrežja za električno energijo, proizvedeno v
Republiki Sloveniji, razen če v skladu s 115. členom ener-
getskega zakona vlada ta rok skrajša.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 312-32/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2511. Uredba o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb s področja distribucije električne energije

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb

s področja distribucije električne energije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne služ-

be distribucija električne energije (v nadaljnjem besedilu:
distribucija), gospodarske javne službe dobava električne
energije tarifnim odjemalcem (v nadaljevanju: dobava tarif-
nim odjemalcem) in gospodarske javne službe upravljanje
distribucijskega omrežja (v nadaljnjem besedilu: upravljanje
omrežja), zlasti pa določa:

– pravice in obveznosti izvajalcev javne službe (obvez-
nosti javne službe);

– organizacijsko zasnovo opravljanja teh javnih služb;
– način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sestavljajo

javno službo;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– način financiranja posamezne javne službe.

2. člen
Gospodarske javne službe po tej uredbi štejejo v smi-

slu energetskega zakona za ločene energetske dejavnosti.
Distribucijo električne energije in dobavo tarifnim odje-

malcem lahko opravlja na določenem območju le ista pravna
ali fizična oseba.
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3. člen
Poleg pomenov, določenih v energetskem zakonu, ima-

jo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– distributer: je izvajalec javne službe distribucija elek-

trične energije;
– dobavitelj električne energije: je izvajalec javne služ-

be dobava električne energije tarifnim odjemalcem;
– javno omrežje: je sistem povezanih naprav, ki so

namenjene prenosu in distribuciji električne energije do od-
jemalcev;

– odklop: je prekinitev električne povezave med pri-
ključkom in distribucijskim omrežjem;

– poslovno občutljiv podatek: je posamezen podatek
ali sklop povezanih podatkov, ki kaže na značilnost ali
okoliščino gospodarskega poslovanja pravne ali fizične
osebe, kot so podatki o cenah, sklenjenih pogodbah in
njihovi vsebini, obsegu poslovanja, poslovnih rezultatih, in
podobno;

– prekinitev dobave: je začasna prekinitev oskrbe z
električno energijo v primerih in pod pogoji, ki jih določa
energetski zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi;

– ustavitev dobave: je odklop in prekinitev oskrbe z
električno energijo v primerih in pod pogoji, ki jih določa
energetski zakon in na njegovi podlagi izdani predpisi;

– priključek: je sklop električnih vodov in naprav, s
katerimi so objekti proizvajalca ali odjemalca električne
energije povezani z objekti in napravami distribucijskega
omrežja;

– tarifni odjemalec: je odjemalec električne energije, ki
po določbah energetskega zakona ni upravičeni odjemalec;

– upravljalec omrežja: je upravljalec distribucijskega
omrežja električne energije;

– uporabnik distribucijskega omrežja: je pravna ali fi-
zična oseba, ki ima po določbah zakona in te uredbe pravi-
co dostopa do omrežja.

II. SKUPNE DOLOČBE ZA VSE TRI JAVNE SLUŽBE

4. člen
Gospodarsko javno službo po tej uredbi mora izvajalec

opravljati nepretrgano ves čas.
Obveznost po prvem odstavku tega člena začne za

distributerja teči s trenutkom sklenitve pogodbe z upravljal-
cem omrežja v skladu s prvim in drugim odstavkom
12. člena te uredbe ali v primeru, da opravlja distribucijo in
upravljanje distribucijskega omrežja ista pravna ali fizična
oseba, s sprejemom internega akta, s katerim so urejena
razmerja med ustreznima organizacijskima enotama po tret-
jem odstavku 12. člena te uredbe, ali z dnem dokončnosti
odločbe, ki uredi njuna razmerja po četrtem odstavku
12. člena te uredbe, in traja ves čas veljavnosti te pogodbe
ali odločbe, oziroma dokler je izvajalec v skladu s predpisi
upravičen in dolžan izvajati javno službo.

Obveznost po prvem odstavku tega člena začne za
upravljalca omrežja teči z dnem dokončnosti sklepa o dolo-
čitvi upravljalca omrežja in traja ves čas veljavnosti tega
sklepa, oziroma dokler je izvajalec v skladu s predpisi upra-
vičen in dolžan izvajati javno službo.

Javni službi distribucija električne energije in dobava
tarifnim odjemalcem je treba izvajati na določenem območ-
ju hkrati. Obveznost po prvem odstavku tega člena začne
za dobavitelja tarifnim odjemalcem hkrati, ko začne po
drugem odstavku tega člena obveznost za distributerja. Če
izvajalcu preneha pravica in dolžnost opravljati eno od teh
dveh javnih služb, preneha tudi pravica in dolžnost oprav-
ljati drugo.

Izvajalec javne službe po tej uredbi lahko začasno pre-
kine izvajanje javne službe le iz razlogov, ki jih določa ener-
getski zakon in splošni pogoji za dobavo in odjem električne
energije iz omrežja za distribucijo električne energije, ki jih
predpiše vlada v skladu z drugim odstavkom 70. člena ener-
getskega zakona.

5. člen
Izvajalec javne službe je dolžan pri gradnji, vzdrževanju

ali upravljanju distribucijskega omrežja in izvedbi priključkov
tarifnih odjemalcev ter merjenju električne energije ravnati v
skladu z načelom najboljše dosegljive tehnologije, zlasti s
tem, da uporablja take gradbene in tehnične rešitve, ki brez
nesorazmernih stroškov v največji možni meri zagotavljajo
varnost distribucijskega omrežja in priključkov, zanesljivost
njegovega delovanja in dobave električne energije tarifnim
odjemalcem ter varstvo okolja.

6. člen
Pravna oseba, ki opravlja dve ali vse tri gospodarske

javne službe po tej uredbi, mora za vsako od njih uporabljati
določbe energetskega zakona o:

– pripravljanju, revidiranju in objavi letnih računovod-
skih izkazov na način, ki velja za velike gospodarske družbe
(37. člen energetskega zakona);

– pripravljanju ločenih računovodskih izkazov za vsako
od teh javnih služb in ločeno od ostalih energetskih dejavno-
sti in od drugih gospodarskih dejavnosti, ki jih opravlja (prvi
in drugi odstavek 38. člena energetskega zakona);

– oblikovanju in predložitvi v okviru letnega poročila
pravil o razporeditvi sredstev, obveznosti do virov sredstev,
prihodkov in odhodkov na posamezno gospodarsko javno
službo iz te uredbe, drugo energetsko dejavnost in na drugo
gospodarsko dejavnost (tretji odstavek 38. člena energet-
skega zakona);

– vključitvi vsake transakcije s povezano družbo ali druž-
bo z istimi lastniki v letno poročilo;

– zagotoviti ločeno izvrševanje teh javnih služb v po-
sebnih organizacijskih enotah.

Pravna oseba iz prvega odstavka tega člena ne sme
navzkrižno subvencionirati posamezne javne službe, ki jo
ureja ta uredba, iz druge ali drugih dveh, kakor tudi ne
subvencionirati javne službe po tej uredbi iz druge dejav-
nosti.

Pravna oseba mora tudi zagotoviti, da med organizacij-
skimi enotami, v katerih se ločeno izvršujejo javne službe,
ne prehaja do nikakršne izmenjave ali posredovanja poslov-
no občutljivih podatkov, do katerih je posamezna enota
prišla pri izvajanju svoje javne službe, razen kolikor je to
nujno potrebno za izvrševanja javne službe v drugi enoti. Ta
prepoved velja tudi za morebitno izmenjavo ali posredovanje
teh podatkov drugim delom pravne osebe, ali drugim prav-
nim osebam.

Določbe druge, tretje, četrte in pete alinee prvega
odstavka, določbe drugega in tretjega drugega odstavka
tega člena se uporabljajo tudi za fizične osebe, ki opravljajo
dve ali vse tri gospodarske javne službe iz te uredbe.

III. DISTRIBUCIJA ELEKTRIČNE ENERGIJE

3.1. Opredelitev javne službe

7. člen
Gospodarska javna služba distribucija električne ener-

gije obsega:
– transport električne energije po distribucijskem

omrežju;
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– odgovornost za tekoče in investicijsko vzdrževanje
distribucijskega omrežja;

– odgovornost za razvoj in graditev distribucijskega
omrežja.

Ni gospodarska javna služba:
– transport električne energije po neposrednem oskr-

bovalnem vodu upravičenega odjemalca izključno za lastno
porabo, bodisi od prenosnega oziroma distribucijskega
omrežja bodisi od proizvajalca;

– transport električne energije po neposrednem vodu
v lasti proizvajalca od mesta proizvodnje do prenosnega
oziroma distribucijskega omrežja;

– vzdrževanje vodov iz prve in druge alinee tega od-
stavka.

3.2. Organizacijska zasnova izvajanja distribucije
električne energije

8. člen
Za opravljanje distribucije električne energije na dolo-

čenem območju lahko ustanovi država javno podjetje.
Območje, na katerem javno podjetje opravlja distribu-

cijo električne energije se določi z aktom o ustanovitvi javne-
ga podjetja.

Javno podjetje iz prvega odstavka tega člena mora
opravljati na istem območju tudi javno službo dobave elek-
trične energije tarifnim odjemalcem.

9. člen
Če za opravljanje distribucije na določenem območju

država ne ustanovi javnega podjetja ali javno podjetje prene-
ha oziroma preneha njegova pravica opravljati to javno služ-
bo, se za opravljanje distribucije na tem območju na podlagi
javnega razpisa podeli koncesija.

Koncesijo za opravljanje distribucije je mogoče podeliti
le hkrati v istem postopku s koncesijo za opravljanje javne
službe dobave električne energije tarifnim odjemalcem.

10. člen
Koncesija v skladu z 9. členom te uredbe se podeli

pred pridobitvijo energetskega dovoljenja za zgraditev distri-
bucijskega omrežja, ki je predmet koncesije.

V koncesijskem aktu ali razpisu koncesije je treba med
pogoji za pridobitev koncesije določiti tudi pogoje, ki jih je
treba izpolniti za pridobitev energetskega dovoljenja za di-
stribucijsko omrežje.

Koncesionar lahko pridobi energetsko dovoljenje za
distribucijsko omrežje, ki je predmet koncesije, po dokonč-
nosti odločbe o izbiri koncesionarja.

11. člen
Javno podjetje iz 8. člena ali koncesionar iz 9. člena te

uredbe pridobita izključno pravico opravljati javno službo
distribucije električne energije na območju, za katero je
javno podjetje ustanovljeno oziroma na katerem je podelje-
na koncesija.

3.3. Način zagotavljanja distribucije električne
energije

12. člen
Izvajalec distribucije električne energije mora pred za-

četkom izvajanja te gospodarske javne službe skleniti z
upravljalcem distribucijskega omrežja pogodbo, s katero le-
ta prevzame upravljanje distribucijskega omrežja, s katerim
distributer opravlja to javno službo.

Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan skleniti
pogodbo o prevzemu distribucijskega omrežja v upravljanje
z vsako pravno ali fizično osebo, ki ima v skladu s predpisi
pravico opravljati distribucijo električne energije.

Če opravlja distribucijo in upravljanje distribucijskega
omrežja ista pravna ali fizična oseba, mora razmerja med
organizacijskima enotama v zvezi s prevzemom distribucij-
skega omrežja v upravljanje iz 13. člena te uredbe urediti s
pogodbi podobnim internim aktom, ki obsega tudi ceno, po
kateri ena organizacijska enota notranje obračunava distri-
bucijo električne energije drugi v skladu z merili iz 23. člena
te uredbe.

Če do sklenitve pogodbe iz prvega in drugega odstav-
ka tega člena ne pride v roku, določenem v sklepu o določi-
tvi upravljalca omrežja, ali če pogodba preneha in ni sklenje-
na nova, lahko na zahtevo distributerja ali upravljalca distri-
bucijskega omrežja minister, pristojen za energetiko, na
predhodno mnenje Agencije za energijo z odločbo naloži
drugi stranki oddajo ali prevzem upravljanja distribucijskega
omrežja in uredi medsebojna razmerja med obema stranka-
ma. Določbe tega odstavka se uporabljajo tudi v primeru, če
ni v navedenem roku sestavljen interni akt med organizacij-
skima enotama iz tretjega odstavka tega člena.

Distributer ne sme začeti z izvajanjem javne službe
distribucije električne energije, dokler ni sklenjena pogodba
iz prvega in drugega odstavka tega člena oziroma sprejet
interni akt iz tretjega odstavka tega člena, ali dokler ni do-
končna odločba iz četrtega odstavka tega člena uredbe.

Sklenjeno pogodbo iz prvega in drugega odstavka tega
člena oziroma sprejet interni akt iz tretjega odstavka tega
člena morajo stranke poslati Agenciji za energijo.

13. člen
Distributer in upravljalec distribucijskega omrežja v po-

godbi iz prvega in drugega odstavka 12. člena te uredbe
uredita vse medsebojne pravice in obveznosti v zvezi z zago-
tavljanjem distribucije električne energije in upravljanjem
omrežja, ki je predmet pogodbe, zlasti pa:

– način prevzema distribucijskega omrežja v upravlja-
nje;

– obveznosti distributerja v zvezi z zagotavljanjem take-
ga stanja distribucijskega omrežja, ki omogoča varno, za-
nesljivo in učinkovito obratovanje tega omrežja;

– pravice in obveznosti distributerja v zvezi s priključi-
tvijo proizvajalcev in odjemalcev na distribucijsko omrežje;

– način usklajevanja vzdrževalnih posegov v distribucij-
sko omrežje ter izvajanja poskusov in kontrolnih meritev;

– ureditev medsebojnih razmerij glede širitve distribu-
cijskega omrežja;

– pravice in obveznosti strank v zvezi z medsebojnim
obveščanjem;

– razmerja med strankama v zvezi s prekinitvijo obrato-
vanja distribucijskega omrežja;

– ceno za distribucijo električne energije, ki jo upravlja-
lec omrežja plačuje iz cene za uporabo omrežja distributerju
oziroma interno obračuna, če opravlja distribucijo električne
energije in upravljanje distribucijskega omrežja ista pravna
ali fizična oseba.

Če opravlja distribucijo in upravljanje distribucijskega
omrežja ista pravna ali fizična oseba, mora razmerja med
organizacijskima enotama, ki opravljata posamezno javno
službo, urediti v internem aktu iz tretjega odstavka 12. člena
te uredbe tako, da ostali izvajalci distribucije električne ener-
gije niso v manj ugodnem položaju od te pravne ali fizične
osebe.

Če minister, pristojen za energetiko, ugotovi kršitev
drugega odstavka tega člena, izda po uradni dolžnosti
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odločbo iz četrtega odstavka 12. člena te uredbe, s kateri
naloži upravljalcu distribucijskega omrežja, da zagotovi ena-
ko ugodne pogoje tudi drugim distributerjem električne
energije.

14. člen
Distributer je dolžan priključiti na omrežje, s katerim

izvaja to javno službo, vsako pravno ali fizično osebo, ki
pridobi soglasje upravljalca distribucijskega omrežja.

Pravna ali fizična oseba, ki želi odjemati električno ener-
gijo iz javnega omrežja, se mora priključiti na distribucijsko
omrežje, če gre za tarifnega odjemalca električne energije.

15. člen
Distributer je dolžan dopustiti in omogočiti upravljalcu

omrežja izvedbo vseh ukrepov na in v zvezi z distribucijskim
omrežjem, ki omogočajo varno, zanesljivo in učinkovito vo-
denje ter obratovanje tega omrežja.

16. člen
Distributer je dolžan distribuirati oziroma omogočiti di-

stribucijo vse električne energije, glede katere ni bil zavrnjen
dostop do omrežja v skladu z zakonom in to uredbo, kot to
nalaga vodenje upravljalca omrežja.

3.4. Vzdrževanje distribucijskega omrežja

17. člen
Distributer je dolžan investicijsko in tekoče vzdrževati

oziroma zagotavljati tekoče vzdrževanje distribucijskega
omrežja, s katerim izvaja to javno službo tako, da je ves čas
ohranjena njegova nezmanjšana funkcionalnost, obratoval-
na usposobljenost in varnost delovanja.

Upravljalec omrežja lahko zahteva, da izvajalec distri-
bucije opravi posamezna vzdrževalna dela na distribucij-
skem omrežju.

Če distributer ne opravi zahtevanih vzdrževalnih del,
lahko upravljalec omrežja zahteva, da minister, pristojen za
energetiko, z odločbo naloži izvajalcu distribucije potrebna
vzdrževalna dela.

18. člen
Distributer mora organizirati stalno službo, ki mora raz-

polagati z ustreznim številom usposobljenih ljudi in opremo
za takojšnje posege v zvezi z odpravljanjem poškodb in
okvar na distribucijskem omrežju in priključkih tarifnih odje-
malcev.

3.5. Odgovornost za razvoj distribucijskega omrežja

19. člen
Distributer je dolžan vsaki 2 leti pripraviti načrt razvoja

distribucijskega omrežja za naslednjih 10 let na območju,
na katerem izvaja to javno službo, upoštevaje podatke o
zasedenosti omrežja oziroma njihove analize, ki jih zagotav-
lja upravljalec omrežja, in ga uskladiti z nacionalnim energet-
skim programom.

Distributer si je tudi dolžan prizadevati za vključitev
načrta razvoja distribucijskega omrežja v prostorske planske
akte, če pa to ni mogoče pa spremeniti načrt razvoja preno-
snega omrežja in zagotoviti usklajenost med prostorskimi
planskimi akti ter tem načrtom.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je
dolžan distributer, ki opravlja javno službo na podlagi konce-
sije, pripravljati načrte distribucijskega omrežja le za čas
trajanja koncesije.

20. člen
Načrt razvoja distribucijskega omrežja mora distributer

električne energije takoj po sprejemu poslati ministru, pri-
stojnemu za energetiko.

Če minister ugotovi, da je načrt razvoja distribucijskega
omrežja v določenih delih neskladen z nacionalnim energet-
skim programom, lahko zahteva, da ga distributer v teh delih
spremeni.

21. člen
Distributer skladno s predpisi, ki urejajo poseganje v

prostor izdaja soglasja k nameravanim posegom v prostor,
ki vplivajo ali bi lahko vplivali na objekte in naprave, ki sestav-
ljajo omrežje za distribucijo električne energije, s katerim
izvaja to javno službo.

Pri izdajanju soglasja iz prvega odstavka tega člena in
določitvi pogojev za izvedbo nameravanega posega v pro-
stor mora distributer skrbeti za tako stanje distribucijskega
omrežja, da je omogočeno njegovo varno, zanesljivo in učin-
kovito obratovanje.

3.6. Financiranje distribucije električne energije

22. člen
Distributer pridobiva sredstva za financiranje javne služ-

be s plačili cene distribucije električne energije, ki jo uprav-
ljalec omrežja plačuje iz cene za uporabo omrežja izvajalcu
distribucije oziroma interno obračuna, če opravlja distribuci-
jo in upravljanje distribucijskega omrežja ista pravna ali fizič-
na oseba.

23. člen
Ceno distribucije električne energije določita distribu-

ter in upravljalec distribucijskega omrežja v pogodbi o prev-
zemu upravljanja tega omrežja iz prvega in drugega odstav-
ka 12. člena te uredbe oziroma v internem aktu iz tretjega
odstavka 12. člena te uredbe, če opravlja distribucijo in
upravljanje distribucijskega omrežja ista pravna ali fizična
oseba.

Višino cene in način njenega obračunavanja ter plače-
vanja določa splošni akt Agencije za energijo.

24. člen
Agencija za energijo z odločbo iz četrtega odstavka

12. člena te uredbe nadomesti pogodbo oziroma interni akt
iz 12. člena te uredbe.

IV. DOBAVA TARIFNIM ODJEMALCEM

4.1. Opredelitev javne službe

25. člen
Gospodarska javna služba dobave električne energije

tarifnim odjemalcem obsega:
– zagotavljanje električne energije tarifnim odjemalcem;
– prodajo električne energije tarifnim odjemalcem v

skladu s tarifnim sistemom
– za prodajo električne energije na distribucijskem

omrežju;
– informiranje tarifnih odjemalcev o gibanjih in značil-

nostih njihove porabe.
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4.2. Organizacijska zasnova izvajanja
javne službe

26. člen
Če je za izvajanje distribucije električne energije usta-

novljeno na določenem območju javno podjetje v skladu z
9. členom te uredbe, mora to javno podjetje na istem ob-
močju izvajati tudi javno službo dobave električne energije
tarifnim odjemalcem.

Obveznost hkratnega izvajanja obeh javnih služb iz
prejšnjega odstavka tega člena določi ustanovitelj v aktu o
ustanovitvi javnega podjetja.

27. člen
Če se za opravljanje distribucije na določenem območ-

ju podeli koncesija, mora koncedent v koncesijskem aktu
zagotoviti, da se hkrati na istem območju in za isti čas istemu
koncesionarju podeli tudi koncesija za opravljanje javne služ-
be dobave električne energije.

Za podelitev obeh koncesij iz prejšnjega odstavka tega
člena se izvede en razpis in izda ena odločba o izbiri konce-
sionarja, prav tako pa koncedent in koncesionar za obe
koncesiji skleneta eno koncesijsko pogodbo.

28. člen
Javno podjetje iz 26. člena in koncesionar iz 27. člena

te uredbe pridobita izključno pravico opravljati javno službo
dobave električne energije tarifnim odjemalcem na območ-
ju, za katero je javno podjetje ustanovljeno oziroma na kate-
rem je podeljena koncesija.

4.3. Način izvajanja javne službe

29. člen
Dobavitelj električne energije mora poskrbeti za to, da

imajo tarifni odjemalci ves čas zagotovljeno vso električno
energijo v skladu s pogodbo o dobavi.

V ta namen mora dobavitelj električne energije zagoto-
viti varnost dobave, zlasti s sklepanjem ustreznih dolgoroč-
nih pogodb o dostopu do distribucijskega in prenosnega
omrežja, dolgoročnih pogodb o nakupu električne energije,
nakupom električne energije na organiziranem trgu električ-
ne energije ter v primerih izravnave odstopanja dobave in
porabe električne energije neposredno od upravljalca pre-
nosnega omrežja.

Minister, pristojen za energetiko, lahko z odločbo v
upravnem postopku naloži dobavitelju električne energije
posamezne ukrepe iz drugega odstavka tega člena, če je
zaradi dobaviteljevega ravnanja pri nakupu električne ener-
gije (na primer prevelik delež nakupov na dnevnem ali kraj-
šem trgovanju v okviru organiziranega trga, prevelika veza-
nost na nezanesljive proizvajalce, in podobno) ogrožena
varnost dobave električne energije tarifnim odjemalcem.

30. člen
Dobavitelj električne energije je dolžan, v skladu s splo-

šnimi pogoji za dobavo in odjem iz distribucijskega omrežja
po drugem odstavku 70. člena energetskega zakona, skle-
niti pogodbo o dobavi električne energije z vsakim tarifnim
odjemalcem, ki je priključen na distribucijsko omrežje distri-
buterja iz 26. oziroma 27. člena te uredbe.

Pogodba se praviloma sklene za nedoločen čas, razen
če tarifni odjemalec ne zahteva drugače.

Tarifni odjemalec sme vsak čas odstopiti od pogodbe o
dobavi energije, dobavitelj pa le, če mu preneha pravica in
dolžnost opravljati gospodarsko javno službo dobave tarif-
nim odjemalcem.

Koncesionar sme v pogodbi o dobavi energije tarifnim
odjemalcem predvideti določbe, ki mu omogočajo odstop
od pogodbe s potekom časa koncesije, če le-ta ne bo
podaljšana ali če ne pridobi nove koncesije za to gospodar-
sko javno službo na istem območju.

Pogodbe o dobavi električne energije tarifnim odjemal-
cem se sklepajo v standardni obliki (adhezijska pogodba).

Podrobneje določajo pravice in obveznosti tarifnega
odjemalca in dobavitelja splošni pogoji za dobavo in odjem
električne energije iz distribucijskega omrežja, ki jih sprejme
vlada v skladu z drugim odstavkom 70. člena energetskega
zakona.

31. člen
Dobavitelj mora najmanj enkrat letno informirati posa-

meznega tarifnega odjemalca o gibanju in značilnostih pora-
be električne energije značilnih skupin tarifnih odjemalcev.

Pri tem mora dobavitelj opozarjati tarifne odjemalce na
obstoječe in načrtovane programe vzpodbujanja teh odje-
malcev k učinkoviti rabi energije, bodisi tiste, ki jih izvaja
dobavitelj ali tiste, ki jih na njegovem območju izvajanja
javne službe izvajajo druge pravne ali fizične osebe.

4.4. Financiranje javne službe

32. člen
Javna služba dobave električne energije tarifnim odje-

malcem se financira iz plačil tarifnih odjemalcev.
Tarifni sistem in tarifne postavke za električno energijo

sprejme vlada, in sicer tako, da cena električne energije za
tarifne odjemalce obsega tudi ceno uporabe prenosnega in
distribucijskega omrežja.

V. UPRAVLJANJE DISTRIBUCIJSKEGA OMREŽJA

5.1. Opredelitev javne službe

33. člen
Gospodarska javna služba upravljanje distribucijskega

omrežja obsega:
– vodenje in obratovanje distribucijskega omrežja;
– zagotavljanje dostopa do omrežja upravičenim odje-

malcem in proizvajalcem električne energije;
– izvajanje sistemskih obratovalnih navodil.

 34. člen
Upravljanje, vodenje in obratovanje distribucijskega

omrežja obsega zlasti:
– upravljanje pretoka električne energije po distribucij-

skem omrežju, upoštevaje tudi izmenjave energije z ostalimi
povezanimi omrežji;

– skrb za varno in zanesljivo obratovanje distribucijske-
ga omrežja;

– zagotavljanje optimalne restavracije sistema po mot-
njah;

– skrb za usklajeno delovanje distribucijskega omrežja
s sosednjimi omrežji;

– skrb za sistemske zaščitne naprave;
– skrb za števčne in obratovalne meritve v distribucij-

skem omrežju;
– oblikovanje obratovalne statistike.

35. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan zagotav-

ljati upravičenim odjemalcem in proizvajalcem električne
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energije dostop do omrežja na način in pod pogoji, določe-
nimi v energetskem zakonu in na njegovi podlagi izdanih
predpisih ter v skladu s sklenjenimi pogodbami o dostopu
do omrežja.

Vsi upravljalci distribucijskega omrežja v Republiki Slo-
veniji so dolžni pri zajemanju in vodenju operativnih podat-
kov o upravičenih odjemalcih:

– zbirati in voditi iste podatke in na enak način;
– uporabljati enak format zajemanja podatkov;
– uporabljati za zbiranje in vodenje teh podatkov isto

programsko opremo,
– uporabljati enotne parametre, načine in postopke

zbiranja ter vodenja podatkov, tako da je omogočena takojš-
nja in nemotena izmenjava teh podatkov o vsakem upraviče-
nem odjemalcu med posameznimi distributerji.

Če distributerji ne uporabljajo enakih načinov in po-
stopkov iz drugega odstavka tega člena, jih določi Agencija
za energijo.

Vsak distributer mora na zahtevo upravičenega odje-
malca operativne podatke o njem v 10 dneh od prejema
zahteve posredovati drugemu distributerju, kadar je to po-
trebno za izvršitev pogodbe o nakupu in prodaji električne
energije

5.2. Organizacijska zasnova izvajanja javne službe

36. člen
Javno službo upravljanja distribucijskega omrežja lah-

ko na določenem območju opravlja:
– javno podjetje, ki opravlja distribucijo električne ener-

gije na tem območju;
ali
– koncesionar, ki pridobi koncesijo za opravljanje te

javne službe na določenem območju.
Javno podjetje ali koncesionar pridobita izključno pra-

vico izvajanja te javne službe na območju, za katero je javno
podjetje ustanovljeno oziroma na katerem je podeljena kon-
cesija.

37. člen
Vlada lahko določi javno podjetje, ki opravlja distribuci-

jo električne energije na določenem območju za upravljalca
distribucijskega omrežja na tem območju s sklepom o dolo-
čitvi upravljalca distribucijskega omrežja iz 39. člena te ured-
be.

Javno podjetje iz prejšnjega odstavka tega člena določi
vlada za upravljalca distribucijskega omrežja za določen čas,
ki ni krajši od 10 in ne daljši od 15 let.

38. člen
Če vlada ne določi za upravljalca distribucijskega

omrežja javnega podjetja v skladu z 37. členom te uredbe,
lahko na določenem območju podeli koncesijo koncesio-
narju po javnem razpisu.

Trajanje koncesije ne sme biti krajše od 10 in ne daljše
od 15 let.

Po sklenitvi koncesijske pogodbe določi vlada s skle-
pom o določitvi upravljalca distribucijskega omrežja iz 39.
člena te uredbe koncesionarja za upravljalca distribucijske-
ga omrežja za čas trajanja koncesije.

39. člen
S sklepom o določitvi upravljalca distribucijskega

omrežja vlada določi zlasti:
– distribucijsko omrežje, ki ga upravljalec omrežja

upravlja;

– obveznost upravljalca omrežja, da prevzame v uprav-
ljanje tudi drugo distribucijsko omrežje;

– rok, v katerem mora upravljalec distribucijskega
omrežja prevzeti v upravljanje obstoječe distribucijsko omrež-
je s tem, da sklene pogodbe iz prvega in drugega odstavka
12. člena te uredbe ali izdela interni akt o ureditvi razmerij
med organizacijskima enotama iz tretjega odstavka 12. čle-
na te uredbe;

– čas trajanja upravljanja distribucijskega omrežja.
Rok iz tretje alinee prejšnjega odstavka in čas upravlja-

nja omrežja iz četrte alinee prejšnjega odstavka začneta teči
z dokončnostjo sklepa o določitvi upravljalca distribucijske-
ga omrežja.

5.3. Priključitev na omrežje in odklop
od distribucijskega omrežja

40. člen
Vsak proizvajalec ali upravičeni odjemalec električne

energije, ki se glede na napetostni nivo svoje proizvodnje ali
odjema lahko priključi na distribucijsko omrežje, ima pravico
do priključitve na to omrežje.

Določba prejšnjega odstavka velja tudi za posrednika,
ki v skladu s 73. členom energetskega zakona oskrbuje
odjemalce na zaokroženem gospodarskem območju, ki je
obstajalo ob uveljavitvi energetskega zakona.

Tehnične in druge pogoje za priključitev določajo si-
stemska obratovalna navodila.

41. člen
Pred začetkom izdelave priključka mora proizvajalec ali

upravičeni odjemalec pridobiti soglasje upravljalca distribu-
cijskega omrežja za priključitev.

Pogoje in merila za izdajo soglasja določajo splošni
pogoji za dobavo in odjem električne energije iz distribucij-
skega omrežja, izdani v skladu z drugim odstavkom
70. člena energetskega zakona.

O izdaji soglasja odloči upravljalec omrežja z odločbo v
upravnem postopku, o pritožbi zoper to odločbo pa odloča
minister, pristojen za energetiko.

Po dokončnosti odločbe o soglasju je dolžan distribu-
ter omogočiti priključitev upravičenega odjemalca ali pro-
izvajalca na distribucijsko omrežje, če priključek izpolnjuje
tehnične in druge pogoje, določene s sistemskimi obrato-
valnimi navodili.

42. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja prekine ali ustavi

dobavo tarifnemu odjemalcu oziroma odklopi upravičenega
odjemalca od distribucijskega omrežja iz razlogov za prene-
hanje dobave energije, navedenih v 75., 76. in 77. členu
energetskega zakona.

Določba prejšnjega odstavka tega člena se smiselno
uporablja tudi za odklop proizvajalca od distribucijskega
omrežja.

5.4. Dostop do distribucijskega omrežja

43. člen
Upravičeni odjemalci in proizvajalci električne energije

imajo pravico do dostopa do distribucijskega omrežja za
izvršitev pogodb, evidentiranih na organiziranem trgu z elek-
trično energijo, ali sklenjenih na tem trgu, razen če jim
upravljalec omrežja dostop zavrne.

V imenu in za račun upravičenega odjemalca ali pro-
izvajalca lahko dostop do omrežja uveljavljajo tudi trgovec z
električno energijo, zastopnik in posrednik.



Stran 7140 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Pravna ali fizična oseba, ki opravlja v skladu s to ured-
bo hkrati javni službi distribucije in dobave tarifnim odjemal-
cem, uveljavlja dostop do distribucijskega in do prenosnega
omrežja za distributerja kot upravičenega odjemalca. Stroš-
ke tega dostopa do omrežja mora ta pravna ali fizična oseba
vključiti v ločeni račun za izvajanje javne službe dobave
tarifnim odjemalcem.

44. člen
Če opravlja pravna oseba, ki je upravljalec distribucij-

skega omrežja, tudi drugo energetsko dejavnost, zaradi ka-
tere je upravičen uveljavljati dostop do omrežja, mora ta
dostop uveljavljati na enak način in pod enakimi pogoji, kot
to velja za ostale upravičence do dostopa, kar zlasti velja za
ceno dostopa, vrstni red in postopek uveljavljanja dostopa
in način njegovega plačevanja.

Določba prejšnjega odstavka tega člena ne velja za
prednost pri dostopu, ki jo upravljalec distribucijskega
omrežja zagotovi dobaviteljem tarifnih odjemalcev po
52. členu te uredbe.

45. člen
Dostop do omrežja se uveljavlja na dva načina:
– s sklenitvijo pogodbe o dostopu do omrežja;
– s trenutnim dostopom do omrežja v okviru izravnava-

nja odstopanj.

46. člen
S pogodbo o dostopu do omrežja, ki jo skleneta upo-

rabnik omrežja in upravljalec omrežja, pridobi uporabnik
omrežja za določen čas zagotovljen dostop do distribucij-
skega omrežja za določeno količino energije ob določenem
času in v določeni smeri.

Če opravlja upravljalec distribucijskega omrežja tudi
drugo energetsko dejavnost, zaradi katere želi uveljaviti
dostop do omrežja s sklenitvijo pogodbe po prvem odstav-
ku tega člena, mora dostop pridobiti na enak način kot
drug uporabnik omrežja, namesto pogodbe pa sprejeti in-
terni akt o ureditvi razmerij med organizacijskima enotama,
za katerega veljajo določbe te uredbe o pogodbi o dostopu
do omrežja.

Sklenjene pogodbe iz prvega odstavka tega člena in
interne akte iz drugega odstavka tega člena je treba nemu-
doma, najkasneje pa do začetka njihovega izvrševanja,
poslati Agenciji za energijo. Agencija lahko odloči, da se ji
namesto celotnih pogodb oziroma internih aktov pošljejo
le določeni bistveni podatki iz teh pogodb, in določi te
podatke.

47. člen
Pogodba se sklene na podlagi zahteve uporabnika

omrežja, kateri mora biti priložena pogodba ali pogodbe o
nakupu in prodaji električne energije, zaradi katere ali kate-
rih se zahteva dostop do omrežja.

Če upravljalec omrežja v skladu z energetskim zako-
nom in to uredbo ne zavrne zahteve za dostop do omrežja,
je dolžan skleniti pogodbo iz prvega odstavka tega člena.

Upravljalec omrežja je dolžan skleniti pogodbo iz prve-
ga odstavka tega člena tudi v primeru, ko tako odloči agen-
cija v skladu s tretjim odstavkom 27. člena energetskega
zakona v postopku odločanja o pritožbi uporabnika omrežja,
ki je vložil zahtevo za sklenitev pogodbe.

Če ni s pogodbo iz prvega odstavka tega člena druga-
če določeno, je dolžan uporabnik omrežja plačati pogodbe-
no zagotovljeni dostop do omrežja v celoti, ne glede na to,
koliko električne energije je bilo v okviru tega dostopa ob
posameznem času preneseno.

48. člen
Trenutni dostop do omrežja dobi uporabnik omrežja s

tem, da izpolni pogoje za dostop, ki jih določajo sistemska
obratovalna navodila.

49. člen
Upravljalec omrežja lahko zavrne dostop do omrežja le

zaradi tehničnih in obratovalnih omejitev v distribucijskem
omrežju.

Pri odločanju o dostopu do omrežja mora upravljalec
omrežja upoštevati razvidne in nediskriminatorne kriterije
kot so vrstni red prispetja zahtev za dostop do omrežja;
sorazmerno zmanjšanje dostopa vsem uporabnikom, ki zah-
tevajo dostop; javna dražba in podobno. Te kriterije, ki so
lahko za posamezne dele omrežja različni in jih upravljalec
omrežja določi v soglasju z Agencijo za energijo, mora upo-
rabljati tudi za trenutni dostop do omrežja po 48. členu te
uredbe.

Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena
lahko upravljalec zavrne dostop do omrežja, če bi onemogo-
čilo ali otežilo oskrbo tarifnih odjemalcev.

5.5. Financiranje upravljanja distribucijskega omrežja

50. člen
Upravljanje distribucijskega omrežja se financira iz ce-

ne za uporabo distribucijskega omrežja, ki jo plačujejo upo-
rabniki omrežja upravljalcu distribucijskega omrežja za vsak
posamezen dostop do omrežja.

Višino cene in način njenega obračunavanja ter plače-
vanja določa splošni akt Agencije za energijo.

5.6. Druge določbe o načinu upravljanja
distribucijskega omrežja

51. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je na zahtevo kva-

lificiranega proizvajalca električne energije, ki:
– ima nazivno moč na mestu priključitve na distribucij-

sko omrežje največ 1 MW in
– je priključen na distribucijsko omrežje s katerim uprav-

lja ta upravljalec,
dolžan skleniti za nedoločen čas pogodbo o odkupu

vse električne energije, ki jo tak kvalificirani proizvajalec
proizvede, in sicer po ceni, ki jo določi minister, pristojen za
energetiko, v soglasju z Agencijo za energijo.

Stroške odkupa električne energije po tem členu se
upošteva pri določitvi cene za uporabo distribucijskega
omrežja.

Poračun stroškov prednostnega dispečiranja mora iz-
delati upravljalec omrežja v 15 dneh po izteku koledarskega
leta in ga predložiti agenciji.

52. člen
Upravljalec omrežja mora zagotavljati upravljalcu pre-

nosnega omrežja, s katerimi je povezano omrežje njegove-
ga izvajanja javne službe, vse potrebne podatke, da je zago-
tovljeno varno in učinkovito obratovanje vseh omrežij in nji-
hovo vzajemno delovanje.

Upravljalec omrežja mora zagotavljati organizatorju trga
električne energije vse podatke, ki jih le-ta potrebuje za
delovanje trga električne energije.

Upravljalec omrežja mora varovati zaupne ali poslovno
občutljive podatke, do katerih je prišel pri izvajanju svoje
javne službe. Ta določba pa ne velja za podatke, ki jih je v
skladu z zakonom dolžan zagotavljati Agenciji za energijo.
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53. člen
Upravljalec omrežja je dolžan najmanj enkrat mesečno

na svoje stroške objaviti podatke o zasedenosti distribucij-
skega omrežja po posameznih distribucijskih smereh.

Če upravljalec omrežja zagotovi trajno objavo podatkov
o zasedenosti distribucijskega omrežja na elektronski način,
mora podatke ažurirati najmanj enkrat na dan.

54. člen
Upravljalec distribucijskega omrežja je dolžan pripraviti

in skrbeti za izvedbo spodbujevalnih programov učinkovite
rabe energije v skladu s 67. členom energetskega zakona.
Upravljalci omrežja morajo sodelovati pri pripravi teh progra-
mov, lahko pa pripravijo tudi skupne programe. Programi
morajo biti usklajeni z nacionalnim energetskim programom,
načrtom razvoja distribucijskega omrežja in drugimi progra-
mi učinkovite rabe energije.

Posamezen program pripravi upravljalec omrežja na
lastno pobudo, dolžan pa ga je pripraviti, če tako zahteva za
učinkovito rabo energije pristojni državni organ ali organiza-
cija. Če upravljalec omrežja takega programa ne pripravi, ga
pripravi za učinkovito rabo energije pristojni državni organ na
stroške upravljalca omrežja, in mu naloži, da poskrbi za
njegovo izvedbo.

Stroški za izvedbo programa se lahko po pridobljenem
soglasju Agencije za energijo deloma ali v celoti krijejo iz
cene za uporabo omrežja.

K posameznemu programu, višini njegovih stroškov in
načinu njegovega pokrivanja mora pred začetkom njegove-
ga izvajanja dati soglasje minister, pristojen za energetiko.

VI. OBSTOJEČI ZAOKROŽENI GOSPODARSKI
KOMPLEKSI

55. člen
Posrednik na obstoječem zaokroženem gospodarskem

kompleksu po 73. členu energetskega zakona lahko ne
glede na 9. člen te uredbe brez razpisa pridobi skupno
koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe distribu-
cije električne energije in dobave tarifnim odjemalcem. Ra-
zen glede razpisa se za podelitev te koncesije uporabljata 9.
in 27. člen te uredbe. Posrednik ne more opravljati javne
službe upravljanje distribucijskega omrežja.

Do pridobitve koncesije mora posrednik:
– prodajati tarifnim odjemalcem električno energijo po

tarifi, ki je predpisana za dobavo električne energije tem
odjemalcem na distribucijskem omrežju;

– omogočiti upravičenim odjemalcem na obstoječem
zaokroženem gospodarskem kompleksu, da se priključi ne-
posredno na distribucijsko ali prenosno omrežje, po potrebi
z zgraditvijo neposrednega oskrbovalnega voda.

56. člen
Če posrednik ne pridobi koncesije v 10 mesecih po

uveljavitvi uredbe iz drugega odstavka 7. člena energetske-
ga zakona, mora v nadaljnjih 3 mesecih skleniti z upravljal-
cem distribucijskega omrežja najemno ali drugo ustrezno
pogodbo, s katero se zagotovi, da upravljalec distribucijske-
ga omrežja:

– pridobi posest omrežja na obstoječem zaokroženem
gospodarskem kompleksu,

–  prevzame odgovornost za njegovo vzdrževanje na
stroške posrednika in

– začne na njem izvajati javno službo distribucije.
Če v tem nadaljnjem roku ni sklenjena pogodba iz

prejšnjega odstavka tega člena, ali če ta pogodba preneha

pa v tem roku ne pride do sklenitve nove, ima pravico
upravljalec distribucijskega omrežja odklopiti omrežje v lasti
posrednika in mu prenehati z dobavo električne energije.

Če so v primeru iz drugega odstavka tega člena izpol-
njeni pogoji za razlastitev, se tak del omrežja razlasti. Po
razlastitvi se v skladu s to uredbo razpiše skupno koncesijo
za opravljanje gospodarske javne službe distribucije elek-
trične energije in dobave tarifnim odjemalcem na zaokrože-
nem gospodarskem kompleksu.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

57. člen
Javna podjetja za distribucijo električne energije:
– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, Maribor,
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2, Celje,
– Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova cesta 6, Kranj,
– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,
so javna podjetja v smislu 8. člena te uredbe, ustanov-

ljena za opravljanje distribucije električne energije na ob-
močjih, kot so določena v njihovih dosedanjih aktih.

58. člen
Določbe 6. člena te uredbe o ločitvi opravljanja obeh

javnih služb po tej uredbi se začnejo uporabljati 1. 1. 2001.
Določbe o dostopu do omrežja se začnejo za upraviče-

ne odjemalce uporabljati v 18 mesecih od uveljavitve ener-
getskega zakona in se do 1. 1. 2003 uporabljajo le za
dostop do omrežja za električno energijo, proizvedeno v
Republiki Sloveniji, razen če v skladu s 115. členom ener-
getskega zakona vlada ta rok skrajša.

59. člen
Dobavitelji morajo skleniti adhezijske pogodbe o doba-

vi električne energije s tarifnimi odjemalci v skladu s to
uredbo najkasneje do 1. 1. 2003.

60. člen
Dobavitelji so dolžni pogodbe veljavne na dan 14. 4.

2001 avtomatsko podaljšati do 15. 10. 2001.
Upravičeni odjemalec lahko vsak čas odstopi od po-

godbe o nadaljnji dobavi po prejšnjem odstavku z odpoved-
nim rokom, ki ni daljši od enega meseca.

Dobavitelj, ki je dobavljal električno energijo do 1. 1.
2001, je dolžan upravičene odjemalce pisno obvestiti o
pravici in pogojih nadaljnje dobave po tem členu uredbe
najkasneje do 15. 2. 2001.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 312-30/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
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2512. Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne
službe organiziranje trga z električno energijo

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena
zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu izvajanja gospodarske javne službe

organiziranje trga z električno energijo

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta uredba ureja način izvajanja gospodarske javne služ-

be organiziranje trga z električno energijo (v nadaljnjem be-
sedilu: borza), zlasti pa določa:

– pravice in obveznosti izvajalca javne službe (v nadalj-
njem besedilu: obveznosti javne službe);

– organizacijsko zasnovo opravljanja javne službe;
– način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sestavljajo

javno službo;
– pravice in obveznosti uporabnikov;
– način financiranja javne službe.

2. člen
Borza opravlja gospodarsko javno službo organiziranje

trga z električno energijo, ki zajema:
– zagotavljanje delovanja borze z električno energijo;
– zagotavljanje prednosti pri izravnavanju ponudb v skla-

du z zakonom in to uredbo.
Naloge borze so:
– evidentiranje vseh pogodbeno dogovorjenih obvez-

nosti o prodaji in nakupu električne energije;
– sprejemanje in potrditev ponudb za nakup in za pro-

dajo električne energije;
– izravnavanje ponudb za prodajo in ponudb za nakup

začenši s ponudbo z najnižjo ceno za kupca za določen
časovni okvir do zadostitve povpraševanja;

– obveščanje udeležencev trgovanja in upravljalca
omrežja o rezultatih izravnavanja;

– načrtovanje vstopa v omrežje kot posledica izravna-
vanja in cene preostale ponujene energije;

– sprejemanje povratnih informacij od upravljalca
omrežja glede potrebnih sprememb izravnave, zaradi teh-
ničnih možnosti in izjemnih situacij v prenosnem ali distribu-
cijskem omrežju;

– določanje končne cene proizvedene energije za vsak
določen časovni okvir in informiranje vseh vpletenih v trgo-
vanje;

– vzpostavljanje sistema obračunavanja trgovanja po
končni doseženi ceni in informiranje o dejanskem obratova-
nju proizvajalcev in razpoložljivosti proizvodnih kapacitet za
vsak časovni okvir;

– pridobivanje informacij od upravljalca omrežja na zah-
tevo vpletenih v trgovanje, v primerih, da niso bili vključeni v
trgovanje v določenem časovnem okviru;

– javno objavljanje tržnih gibanj za katerokoli zahteva-
no obdobje.

V okviru gospodarske javne službe borze mora organi-
zator trga pri izravnavanju ponudb zagotavljati prednost kva-
lificiranih proizvajalcev.

Prednostno dispečiranje proizvajalcev, ki uporabljajo
domača goriva, vendar največ v skupnem obsegu 15% pri-
marne energije, potrebne za proizvodnjo v koledarskem letu

porabljene električne energije po energetski bilanci Repub-
like Slovenije, zagotavlja upravljalec prenosnega omrežja
električne energije na način, določen v uredbi o načinu
izvajanja te javne službe.

3. člen
Poleg pomenov, določenih v energetskem zakonu, ima-

jo izrazi v tej uredbi še naslednji pomen:
– uporabnik: je proizvajalec električne energije, upravi-

čeni odjemalec, trgovec, tržni zastopnik ali tržni posrednik,
ki ima pravico trgovati na borzi,

– domače gorivo: je premog, nafta ali zemeljski plin,
pridobljen na območju Republike Slovenije.

II. SPLOŠNE OBVEZNOSTI JAVNE SLUŽBE

4. člen
Gospodarsko javno službo po tej uredbi mora borza

opravljati nepretrgano v času trgovanja, ki ga bo določila
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z
uredbo o pravilih za delovanje trga z električno energijo (v
nadaljnjem besedilu: pravila za delovanje trga), izdana na
podlagi tretjega odstavka 25. člena energetskega zakona.

Obveznost iz prejšnjega odstavka tega člena začne
teči z dnem dokončnosti sklepa o določitvi borze v skladu z
zakonom in to uredbo ter traja ves čas veljavnosti tega
sklepa, oziroma dokler je izvajalec v skladu s predpisi upra-
vičen in dolžan izvajati javno službo.

Borza lahko začasno prekine z opravljanjem javne služ-
be oziroma omeji opravljanje te javne službe:

– zaradi prekinitve obratovanja omrežja za prenos
električne energije za več kot 24 ur – za čas prekinitve
obratovanja;

– če vlada zaradi nenadnega in nepredvidenega po-
manjkanja na trgu električne energije uvede omejitvene ukre-
pe po 42. členu energetskega zakona – za čas trajanja
ukrepov.

5. člen
Organizator trga je dolžan omogočati trgovanje na bor-

zi vsakemu uporabniku, ki izpolnjuje pogoje za nastopanje
na tem trgu.

Za nastopanje na borzi se šteje tudi evidentiranje po-
godbeno dogovorjenih obveznosti med prodajalci in upravi-
čenimi odjemalci.

Uporabnik mora za nastopanje na trgu izpolnjevati na-
slednje pogoje:

– imeti ustrezno licenco za opravljanje energetske de-
javnosti, kadar je taka licenca predpisana z energetskim
zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom;

– izkazovati izpolnjevanje pogojev za upravičenega od-
jemalca, kadar je uporabnik upravičeni odjemalec;

– izpolnjevati pogoje za sklenitev pristopne pogodbe,
ki jih določajo pravila za delovanje trga.

Organizator trga je dolžan skleniti pristopno pogodbo z
vsakim uporabnikom, ki izpolnjuje predpisane pogoje.

Sklenjene pristopne pogodbe mora organizator trga
takoj ob sklenitvi poslati ministru, pristojnemu za energetiko
in Agenciji za energijo.

6. člen
Borza mora storitve v okviru javne službe izvajati nedi-

skriminatorno in za vse uporabnike enako ter pri tem ne sme
dajati prednosti posameznemu uporabniku.

Borza mora izvajati storitve v okviru javne službe po
cenah, določenih v internem aktu, na katerega da soglasje
Agencija za energijo.
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III. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA
JAVNE SLUŽBE

7. člen
Naloge borze opravlja na celotnem območju Republike

Slovenije na podlagi koncesije gospodarska družba (v na-
daljnjem besedilu: koncesionar), ki jo ustanovi javno podjet-
je, ki opravlja prenos električne energije na vsem območju
Republike Slovenije, kot edini ustanovitelj in katere osnovni
kapital sestavlja le osnovni vložek tega javnega podjetja.

Koncesionar sme opravljati samo tiste dejavnosti, ki so
neposredno povezane z nalogami borze.

Javno podjetje, ki opravlja prenos električne energije
na vsem območju Republike Slovenije, ne sme privatizirati
svoje lastniške naložbe v koncesionarju.

Koncesionar pridobi izključno pravico izvajanja te javne
službe na celotnem območju Republike Slovenije.

8. člen
Vlada s sklepom podeli koncesijo za opravljanje javne

službe po tej uredbi koncesionarju brez javnega razpisa.
Medsebojna razmerja med vlado in koncesionarjem se

natančneje določijo s koncesijsko pogodbo v skladu s pred-
pisi.

Trajanje koncesije iz prejšnjega odstavka ne sme biti
krajše od 3 in ne daljše od 5 let.

9. člen
S sklepom o določitvi organizatorja trga vlada določi

zlasti:
– rok, v katerem mora organizator trga začeti izvajati

javno službo;
– čas trajanja izvajanja javne službe.
Rok in čas trajanja izvajanja javne službe začneta teči z

dnem dokončnosti sklepa o določitvi organizatorja trga.

IV. NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

10. člen
Način zagotavljanja delovanja organiziranega trga z

električno energijo urejajo pravila za delovanje trga z elek-
trično energijo, ki temeljijo na določbah te uredbe in morajo
biti usklajena z določili uredbe o načinu izvajanja gospodar-
ske javne službe prenos in gospodarske javne službe uprav-
ljanje s prenosnim omrežjem. Način zagotavljanja prednosti
pri dispečiranju iz tretjega odstavka 2. člena te uredbe pa je
določen v uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne služ-
be prenos in gospodarske javne službe upravljanje s preno-
snim omrežjem.

11. člen
Organizator trga je dolžan enkrat dnevno na elektron-

ski način objavljati tržna gibanja na področju električne ener-
gije.

V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

12. člen
Organizator trga se financira iz plačil uporabnikov za

storitve.
Uporabniki so dolžni plačati predvsem naslednje stori-

tve:
– evidentiranje pogodb o prodaji in nakupu električne

energije;

– sprejem ponudb za nakup in ponudb za prodajo na
organiziranem trgu električne energije.

13. člen
Vrste storitev in ceno storitev iz prejšnjega člena te

uredbe in način njihovega plačevanja vlada določi s tarifo.
Pri določitvi cene v okviru tarife se uporablja načelo

limitirane cene.

14. člen
Organizator trga najmanj enkrat letno poroča o delova-

nju borze Agenciji za energijo in ministrstvu, pristojnem za
energetiko.

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Javno podjetje, ki opravlja prenos električne energije

na celotnem ozemlju Republike Slovenije, ustanovi, na pod-
lagi sklepa svoje skupščine, gospodarsko družbo iz prvega
odstavka 7. člena te uredbe najkasneje v treh mesecih po
uveljavitvi te uredbe.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 312-31/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2513. Uredba o načinu in postopku prodaje
kapitalskih naložb

Na podlagi 73. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 23. člena zakona o izvrševanju prora-
čuna Republike Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS, št.
9/00) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o načinu in postopku prodaje kapitalskih naložb

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S to uredbo se določajo obvezne sestavine programa,

način in postopek prodaje kapitalskih naložb države fizičnim
in pravnim osebam.

2. člen
Pojem kapitalske naložbe po tej uredbi je enak pojmu

kapitalske naložbe po 3. točki drugega odstavka 2. člena
zakona o izvrševanju proračuna za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 9/00).

Pojmi organiziran trg, borzni trg in prosti trg po tej
uredbi so enaki pojmom organiziran trg, borzni trg in prosti
trg, kot so opredeljeni v prvem, četrtem in petem odstavku
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9. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS,
št. 56/99).

Pojem pravila trgovanja po tej uredbi je enak pojmu
pravila trgovanja iz 246. člena zakona o trgu vrednostnih
papirjev (Uradni list RS, št. 56/99).

3. člen
Kapitalske naložbe ni mogoče odtujiti neodplačno, po-

goji za odplačni način odtujitve pa so podrobneje določeni v
tej uredbi.

4. člen
Postopke prodaje kapitalskih naložb v imenu države

vodi pristojno ministrstvo, ki upravlja s kapitalskimi naložba-
mi in sklene s kupcem pogodbo o prodaji.

II. PROGRAM PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB

5. člen
Postopki za prodajo kapitalske naložbe se lahko prič-

nejo, ko Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada)
sprejme posamezni program prodaje kapitalske naložbe in
je le-ta vključena v program prodaje finančnega in stvarnega
premoženja v lasti države za leto 2000.

Pristojno ministrstvo mora skupaj s programom proda-
je posamezne kapitalske naložbe vladi predložiti tudi poroči-
lo Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija) o uporabi
in razpolaganju s sredstvi in viri sredstev družbe, v kateri ima
država kapitalsko naložbo, ki je predmet prodaje, za zadnja
tri leta.

6. člen
Pristojno ministrstvo je dolžno pred predložitvijo pro-

grama o prodaji kapitalske naložbe predložiti vladi v sprejem
predlog imenovanja medresorske komisije, ki uskladi pro-
gram s sprejetimi izhodišči strategije privatizacije državnega
premoženja in izhodišči ter cilji prodaje finančnega premo-
ženja države za leto 2000.

Tehnično pomoč in posamezna administrativna dela
lahko medresorski komisiji nudi Agencija Republike Sloveni-
je za prestrukturiranje in privatizacijo.

7. člen
Program prodaje kapitalske naložbe mora vsebovati:
– pravno podlago za prodajo kapitalske naložbe;
– opredelitev ciljev prodaje kapitalske naložbe;
– predmet prodaje;
– način in postopke prodaje kapitalske naložbe;
– morebitne omejitve prodaje skupnega števila delnic

oziroma višine deleža, ki ga lahko pridobi posamezni kupec;
– sestavo komisije za izvedbo programa prodaje kapi-

talske naložbe;
– oceno stroškov, povezanih z njeno prodajo.

III. POSTOPEK PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB

8. člen
Prodaja kapitalske naložbe se lahko izvede samo na

podlagi javne prodaje.

9. člen
Javna prodaja po tej uredbi je:
– javna ponudba;

– javno zbiranje ponudb;
– javna dražba.
Javna ponudba je na nedoločen krog oseb naslovljeno

javno vabilo k nakupu pod vnaprej objavljenimi pogoji.
Javno zbiranje ponudb je na nedoločen krog oseb

naslovljeno javno vabilo k dajanju ponudb za nakup.
Javna dražba je javna prodaja, pri kateri je prodajna

pogodba sklenjena s tistim, ki ponudi največ nad izklicno
ceno.

Javno prodajo objavi pristojno ministrstvo v Uradnem
listu Republike Slovenije in enem od dnevnih časopisov, ki
se prodajajo na območju cele države, ali tujem časopisu v
primeru mednarodne prodaje.

10. člen
V primeru, da se z vrednostnim papirjem trguje na

borznem ali prostem trgu, če so predmet prodaje delnice, ki
predstavljajo manj kot 1% osnovnega kapitala izdajatelja, se
prodaja lahko opravi na organiziranem trgu v skladu s pravili
trgovanja tega trga.

IV. POGOJI PRODAJE

1. Izhodiščna cena

11. člen
Kadar so predmet prodaje delnice, ki kotirajo na borz-

nem trgu, se izhodiščna cena določi na podlagi ponderira-
nega povprečja enotnih tečajev za 6 mesecev.

V drugih primerih se izhodiščna cena posamezne kapi-
talske naložbe ugotovi na osnovi ocenjene vrednosti, ki jo
opravi pooblaščeni ocenjevalec, ki ima licenco preizkuše-
nega ocenjevalca vrednosti pri Slovenskem inštitutu za revi-
zijo.

Ocenjevalec je dolžan pri določitvi izhodiščne cene
upoštevati poročilo agencije.

2. Kupnina

12. člen
Kupnina, pridobljena s prodajo kapitalske naložbe, se

po plačilu stroškov izvedbe postopka prodaje v celoti vplača
v proračun Republike Slovenije.

V. POSTOPEK PRODAJE KAPITALSKIH NALOŽB
PODJETIJ, KATERIH VEČINSKI LASTNIK JE DRŽAVA

13. člen
Pravne osebe, v katerih ima država več kot 50-odstotni

poslovni delež ali več kot 50 odstotkov vseh delnic, so pri
prodaji lastnih kapitalskih naložb – hčerskih družb dolžni
pripraviti program prodaje na enak način, kot je to oprede-
ljeno v tej uredbi, pri čemer program posredujejo pristojne-
mu ministrstvu, ki ga po odobritvi predloži v potrditev Vladi
Republike Slovenije.

VI. KONČNA DOLOČBA

14. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.
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Št. 460-19/2000-1
Ljubljana, dne 1. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2514. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih
telefonskih storitev

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih

storitev

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišje cene osnov-

nih telefonskih storitev in sicer:

Vrsta storitve Cena v SIT

Telefonski impulz
– naročniški telefon 3,45
Telefonska naročnina
– enojčni priključek 1013,20
– dvojčni priključek 825,50

Cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišjih cen osnovnih telefonskih storitev (Uradni
list RS, št. 102/99).

3. člen
Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 384-08/99-2
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2515. Uredba o določitvi najvišje povprečne prodajne
cene zemeljskega plina iz transportnega
omrežja

Na podlagi 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list
RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o določitvi najvišje povprečne prodajne cene
zemeljskega plina iz transportnega omrežja

1. člen
Vlada Republike Slovenije določa najvišjo povprečno

prodajno ceno zemeljskega plina iz transportnega omrežja
brez davčnih obremenitev, največ na ravni 31,58 tolarjev za
Sm3.

2. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

določitvi najvišje povprečne prodajne cene zemeljskega pli-
na iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 42/00).

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 382-14/99-4
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

2516. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih
storitev

Na podlagi 8. točke 9. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o predhodni prijavi cen komunalnih

storitev

1. člen
Pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: zaveza-

nec), ki opravlja storitve, razvrščene v uredbi o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99) v pod-
razredih:

– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.001 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.002 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini

odstranjevanja trdnih odpadkov,
– 90.004 kanalizacija in delovanje čistilnih naprav,
mora predhodno prijaviti cene na Ministrstvo za eko-

nomske odnose in razvoj (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

2. člen
Zavezanec lahko uporabi cene po preteku enega me-

seca od prijave cen na ministrstvu.

3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 383-10/2000-1
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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2517. Uredba o določitvi najvišjih cen učbenikov

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 najvišjih cen učbenikov

1. člen
Cene učbenikov in drugih učnih gradiv (delovni zvezki,

delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in karte,
priročniki, učna sredstva), ki so bile oblikovane in uporab-
ljene na trgu na dan uveljavitve te uredbe, se določijo kot
najvišje.

Ta uredba zajema tiste učbenike in druga učna gradi-
va, ki jih je s sklepom potrdil pristojni strokovni svet in so
edini učbeniki oziroma učna gradiva za posamezen pred-
met v določenem razredu, letniku ali programu.

2. člen
S to uredbo se določi tudi ukrep določitve najvišje

cene za nove učbenike in druga učna gradiva (delovni
zvezki, delovni učbeniki, zbirke nalog oziroma vaj, atlasi in
karte, priročniki, učna sredstva).

Ta uredba ne velja v primerih, ko sta za isti predmet v
določenem razredu, letniku ali programu na volja dva ali
več učbenikov oziroma drugih učnih gradiv.

Ta uredba določa tudi način in postopek pri določitvi
najvišje cene novih učbenikov in drugih učnih gradiv.

3. člen
Novi učbeniki in druga učna gradiva so po tej uredbi

tisti učbeniki in druga učna gradiva, ki jih s sklepom potrdi
pristojni strokovni svet in se na trgu pojavljajo prvič ter
ponatisnjeni učbeniki in druga učna gradiva, katerih dopol-
njena oziroma spremenjena izdaja pomeni pomembno
spremembo vsebine.

4. člen
Sklep o določitvi najvišje cene iz 2. člena te uredbe

izda Vlada Republike Slovenije.

5. člen
Pravne osebe, ki opravljajo dejavnost zalaganja učbe-

nikov (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), vložijo vlogo za
postopek določitve najvišje cene novih učbenikov in dru-
gih učnih gradiv na Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 5.

6. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika ozi-

roma drugega učnega gradiva, ki ga s sklepom potrdi
pristojni strokovni svet in se na trgu pojavlja prvič, mora
vsebovati naslednje podatke:

– ime in sedež pravne osebe,
– naslov učbenika oziroma drugega učnega gradiva,
– vrsta učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, de-

lovni učbenik, zbirka nalog oziroma vaj, atlas ali karta,
priročnik, učno sredstvo),

– razred ali letnik, predmet in program, za katerega je
učbenik oziroma drugo učno gradivo potrjen,

– vrsta izdaje (v 1 ali več delih),
– ime in priimek avtorja ali avtorjev in število avtorskih

pol,
– leto izdaje,
– čas veljavnosti učbenika oziroma drugega učnega

gradiva,

– število izvodov – naklade,
– tehnični opis (vrsta tiska, papirja, vezave, število

strani, format in podobno),
– navedba tiskarne,
– navedba kalkulativnih elementov drobnoprodajne

cene z navedbo normativov:
– papir in drugi material,
– stroški tiska in grafičnih storitev,
– avtorski honorarji,
– nabavna cena za založbo (fco založba),
– stroški založnika (razčlenitev in klasifikacija),
– lastna cena,
– rabati, marže,
– davek na dodano vrednost.
Kalkulacija mora vsebovati prikaz in obračun odbitih

vstopnih davkov na dodano vrednost.
– pogodbe, sklenjene s tiskarno,
– pogodbe, sklenjene z avtorjem ali avtorji,
– fotokopijo sklepa o potrditvi učbenika oziroma dru-

gega učnega gradiva, izdanega na pristojnem strokovnem
svetu.

7. člen
Vloga za določitev najvišje cene novega učbenika ozi-

roma drugega učnega gradiva, katerega dopolnjena oziro-
ma spremenjena izdaja predstavlja pomembno spremem-
bo učbenika oziroma drugega učnega gradiva, mora poleg
podatkov iz prejšnjega člena vsebovati tudi naslednje po-
datke:

– datum prve izdaje učbenika oziroma drugega učne-
ga gradiva,

– mnenje komisije za učbenike pri pristojnem stro-
kovnem svetu,

– kratko opredelitev dopolnil in sprememb vsebine
učbenika oziroma drugega učnega gradiva,

– opredelitev deleža vsebine učbenika oziroma dru-
gega učnega gradiva, ki se dopolnjuje oziroma spreminja
glede na prvotno vsebino,

– navedbo drobnoprodajne cene prvotnega učbenika
oziroma drugega učnega gradiva na dan vložitve zahtevka,

– datum izida dopolnjene oziroma spremenjene iz-
daje.

8. člen
Če Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj ugoto-

vi, da vloga ni popolna, o tem obvesti zavezanca. Zaveza-
nec mora na način in v roku, ki ga določi ministrstvo, vlogo
dopolniti, sicer se šteje, da vloga ni bila vložena. Ministrs-
tvo za ekonomske odnose in razvoj lahko zahteva tudi
dodatne podatke, če oceni, da so ti potrebni za rešitev
zahtevka zavezanca.

9. člen
Ta uredba začne veljati 21. junija 2000.

Št. 387-04/98-6
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik
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2518. Sklep o določitvi upravljalca prenosnega
omrežja električne energije v Republiki Sloveniji

Na podlagi 21. člena energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 79/99 in 8/00) in 27. člena uredbe o načinu izvaja-
nja gospodarske javne službe prenos električne energije in
gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
(Uradni list RS, št. 54/00) je Vlada Republike Slovenije na
159. seji dne 25. maja 2000 sprejela naslednji

S K L E P

1. Za upravljalca prenosnega omrežja električne ener-
gije v Republiki Sloveniji se določi za čas 15 let Javno
podjetje Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.

2. Upravljalec omrežja mora gospodarsko javno službo
upravljanje prenosnega omrežja električne energije oprav-
ljati v skladu z zakonom in uredbo o načinu izvajanja gospo-
darske javne službe prenos električne energije in gospodar-
ske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (v nadalje-
vanju: uredba) na vsem ozemlju Republike Slovenije.

3. Upravljalec prenosnega omrežja mora prevzeti v
upravljanje vse ob izdaji tega sklepa obstoječe prenosno
omrežje najkasneje do 1. januarja 2001 v skladu z uredbo.

4. Upravljalec prenosnega omrežja mora pripraviti si-
stemska obratovalna navodila prenosnega omrežja najka-
sneje do 1. januarja 2001.

5. Upravljalec prenosnega omrežja mora uskladiti svo-
jo organizacijo in delovanje z zakonom in uredbo najkasneje
do 1. januarja 2001.

6. Ta sklep se objavi skupaj z uredbo o načinu izvajanja
gospodarske javne službe prenos električne energije in gos-
podarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja in
začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

Št. 312-32/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

2519. Sklep o določitvi upravljalcev distribucijskih
omrežij električne energije v Republiki Sloveniji

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in 39. člena
uredbe o načinu izvajanja gospodarskih javnih služb s po-
dročja distribucije električne energije (Uradni list RS, št.
54/00) je Vlada Republike Slovenije na 159. seji dne 25.
maja 2000 sprejela naslednji

S K L E P

1. Za upravljalce distribucijskih omrežij električne
energije v Republiki Sloveniji se za dobo 15 let določijo
naslednja javna podjetja, ki opravljajo distribucijo električ-
ne energije:

– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56, Ljubljana, za
omrežje na območju, določenem v Prilogi 1 tega sklepa;

– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, Maribor, za
omrežje na območju, določenem v Prilogi 2 tega sklepa;

– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2, Celje, za omrežje na
območju, določenem v Prilogi 3 tega sklepa;

– Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova cesta 6, Kranj,
za omrežje na območju, določenem v Prilogi 4 tega sklepa;

– Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica,
za omrežje na območju, določenem v Prilogi 5 tega sklepa.

2. Posamezni upravljalec omrežja mora gospodarsko
javno službo upravljanje distribucijskega omrežja električne
energije opravljati v skladu z zakonom in uredbo o načinu
izvajanja gospodarskih javnih služb s področja distribucije
električne energije (v nadaljevanju: uredba) na celotnem
območju, za katerega je določen v 1. točki tega sklepa.

3. Posamezni upravljalec distribucijskega omrežja mo-
ra prevzeti v upravljanje vse ob izdaji tega sklepa obstoječe
distribucijsko omrežje na območju, za katerega je določen v
1. točki tega sklepa najkasneje do 1. januarja 2001 v skladu
z uredbo, nova distribucijska omrežja pa mora prevzemati v
upravljanje na način, kot to določa uredba.

4. Vsak od upravljalcev distribucijskega omrežja mora
uskladiti svojo organizacijo in delovanje z zakonom in ured-
bo najkasneje do 1. januarja 2001.

5. Ta sklep se objavi skupaj z uredbo o načinu izvajanja
gospodarskih javnih služb s področja distribucije električne
energije in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Št. 312-30/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

PRILOGA 1

Občine, ki jih ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., v celoti
oskrbujejo z električno energijo:

1. Borovnica
2. Brezovica
3. Cerklje na Gorenjskem (del napaja Elektro

Gorenjska)
4. Cerknica
5. Črnomelj
6. Dobrepolje
7. Dobrova – Polhov Gradec
8. Dol pri Ljubljani
9. Domžale
10. Gorenja vas – Poljane
11. Gornji Grad
12. Grosuplje
13. Hrastnik
14. Idrija (del napaja Elektro

Primorska)
15. Ig
16. Ivančna Gorica
17. Kamnik
18. Kočevje
19. Krško (del napaja Elektro

Celje)
20. Laško (del napaja Elektro

Celje)
21. Litija
22. Ljubljana
23. Logatec
24. Loška dolina



Stran 7148 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

25. Loški Potok
26. Lukovica
27. Medvode (del napaja Elektro

Gorenjska)
28. Mengeš
29. Metlika
30. Moravče
31. Novo mesto
32. Osilnica
33. Radeče (del napaja Elektro

Celje)
34. Ribnica
35. Semič
36. Sevnica (del napaja Elektro

Celje)
37. Šenčur (del napaja Elektro

Gorenjska)
38. Šentjernej
39. Škocjan
40. Škofja Loka (del napaja Elektro

Gorenjska)
41. Škofljica
42. Trbovlje
43. Trebnje
44. Velike Lašče
45. Vodice
46. Vrhnika
47. Zagorje ob Savi
48. Žiri
49. Bloke
50. Dolenjske Toplice
51. Horjul
52. Komenda
53. Kostel
54. Mirna Peč
55. Prebold (del napaja Elektro

Celje)
56. Sodražica
57. Tabor (del napaja Elektro

Celje)
58. Trzin
59. Vransko (del napaja Elektro

Celje)
60. Žalec (del napaja Elektro

Celje)
61. Žužemberk

Občine, ki jih ELEKTRO LJUBLJANA, d.d., v celoti
oskrbujejo z električno energijo (pregled po PE):

PE KOČEVJE
1. Kočevje
2. Loški Potok
3. Osilnica
4. Kostel
5. Ribnica
6. Sodražica
7. Velike Lašče
8. Dobrepolje
9. Črnomelj (del napaja Elektro NM)
10. Grosuplje (del napaja ELO)
11. Ig (del napaja ELO)
12. Ivančna Gorica (del napaja ELO)
13. Žužemberk (del napaja Elektro NM)

PE ELM
1. Ljubljana
2. Medvode (del napaja Elektro

Gorenjska in ELO)

PE ELO
1. Loška dolina
2. Cerknica
3. Bloke
4. Logatec
5. Žiri
6. Idrija (del napaja Elektro

Primorska)
7. Gorenja vas – Poljane
8. Dobrova – Polhov gradec
9. Horjul
10. Vrhnika
11. Borovnica
12. Brezovica
13. Ig
14. Grosuplje (del napaja Elektro

Kočevje)
15. Ivančna Gorica (del napaja Elektro

Kočevje)
16. Žužemberk (del napaja Elektro NM)
17. Litija (del napaja Elektro

Trbovlje in Elektro Novo
mesto)

18. Moravče
19. Lukovica (del napaja Elektro

Trbovlje)
20. Kamnik
21. Komenda
22. Vodice
23. Mengeš
24. Domžale
25. Trzin
26. Škofljica (del napaja Elektro

Kočevje)
27. Dol pri Ljubljani
28. Ljubljana (del napaja ELM)
29. Šenčur (del napaja Elektro

Gorenjska)
30. Medvode (del napaja Elektro

Gorenjska in ELM)
31. Škofja Loka (del napaja Elektro

Gorenjska)
32. Trebnje (del napaja Elektro NM)
33. Gornji Grad (del napaja Elektro

Celje)
34. Zagorje ob Savi (del napaja Elektro

Trbovlje)
35. Cerklje na Gorenjskem (del napaja Elektro

Gorenjska)

PE Novo mesto
1. Metlika
2. Semič
3. Črnomelj
4. Dolenjske Toplice
5. Novo mesto
6. Šentjernej
7. Trebnje
8. Krško (del napaja Elektro

Celje)
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9. Škocjan
10. Litija (del napaja ELO in

Elektro Trbovlje)
11. Mirna Peč

PE Trbovlje
1. Trbovlje
2. Hrastnik
3. Zagorje ob Savi (del napaja ELO)
4. Radeče (del napaja Elektro

Celje)
5. Laško (del napaja Elektro

Celje)
6. Žalec (del napaja Elektro

Celje)
7. Žalec (del napaja Elektro

Celje)
8. Prebold (del napaja Elektro

Celje)
9. Litija (del napaja ELO)
10. Lukovica (del napaja ELO)
11. Sevnica (del napaja Elektro

Celje)
12. Tabor (del napaja Elektro

Celje)
13. Vransko (del napaja Elektro

Celje)

PRILOGA 2
Občine, ki jih ELEKTRO MARIBOR, d.d., v celoti oskr-

bujejo z električno energijo:
1. Beltinci
2. Benedikt
3. Cankova
4. Cerkvenjak
5. Črenšovci
6. Destrnik
7. Dobrovnik
8. Dornova
9. Duplek
10. Gorišnica
11. Gornja Radgona
12. Gornji Petrovci
13. Grad
14. Hajdina
15. Hoče Slivnica
16. Hodoš
17. Juršinci
18. Kidričevo
19. Kobilje
20. Križevci
21. Kungota
22. Kuzma
23. Lenart
24. Lendava
25. Ljutomer
26. Lovrenc na Pohorju
27. Majšperk
28. Maribor
29. Markovci
30. Miklavž
31. Moravske Toplice
32. Murska Sobota
33. Odranci
34. Oplotnica
35. Ormož

36. Pesnica
37. Podlehnik
38. Podvelka
39. Ptuj
40. Puconci
41. Rače Fram
42. Radenci
43. Radlje ob Dravi
44. Razkrižje
45. Ribnica na Pohorju
46. Rogašovci
47. Ruše
48. Selnica ob Dravi
49. Slovenska Bistrica
50. Slovenske Konjice
51. Starše
52. Sv. Andraž v Slovenskih Goricah
53. Sveta Ana
54. Sveti Jurij
55. Šalovci
56. Šentilj
57. Tišina
58. Trnovska vas
59. Turnišče
60. Velika Polana
61. Veržej
62. Videm
63. Vitanje
64. Zavrč
65. Zreče
66. Žetale

PRILOGA 3
Občine, ki jih ELEKTRO CELJE, d.d., v celoti oskrbu-

jejo z električno energijo:
1. Bistrica ob Sotli
2. Braslovče
3. Brežice
4. Celje
5. Črna na Koroškem
6. Dobje
7. Dobrna
8. Dravograd
9. Gornji Grad
10. Kozje
11. Krško
12. Laško
13. Ljubno
14. Luče
15. Mežica
16. Mislinja
17. Mozirje
18. Muta
19. Nazarje
20. Podčetrtek
21. Polzela
22. Prebold
23. Prevalje
24. Radlje ob Dravi
25. Ravne na Koroškem
26. Rogaška Slatina
27. Rogatec
28. Slovenj Gradec
29. Solčava
30. Šentjur pri Celju
31. Šmarje pri Jelšah



Stran 7150 / Št. 54 / 16. 6. 2000 Uradni list Republike Slovenije

32. Šmartno ob Paki
33. Šoštanj
34. Štore
35. Tabor
36. Velenje
37. Vojnik
38. Vransko
39. Vuzenica
40. Žalec

PRILOGA 4
Občine, ki jih ELEKTRO GORENJSKA, d.d., v celoti

oskrbujejo z električno energijo:
1. Bled
2. Bohinj
3. Cerklje na Gorenjskem
4. Jesenice
5. Jezersko
6. Kranj
7. Kranjska Gora
8. Medvode
9. Naklo
10. Preddvor
11. Radovljica
12. Šenčur
13. Škofja Loka
14. Tržič
15. Železniki
16. Žirovnica

PRILOGA 5
Občine, ki jih ELEKTRO PRIMORSKA, d.d., v celoti

oskrbujejo z električno energijo:
1. Ajdovščina
2. Bovec
3. Brda
4. Cerkno
5. Divača
6. Hrpelje – Kozina
7. Idrija
8. Ilirska Bistrica
9. Izola
10. Kanal
11. Kobarid
12. Komen
13. Koper
14. Miren – Kostanjevica
15. Nova Gorica
16. Šempeter – Vrtojba
17. Piran
18. Pivka
19. Postojna
20. Sežana
21. Tolmin
22. Vipava

2520. Sklep o ustanovitvi Agencije za energijo

Na podlagi prvega odstavka 116. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in določb zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) je Vlada Repub-
like Slovenije na 159. seji dne 25. 5. 2000 sprejela

S K L E P
o ustanovitvi Agencije za energijo

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
S tem sklepom se ustanovi Agencija za energijo (v

nadaljevanju: agencija) kot neodvisna organizacija za nadzor
nad delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim
plinom.

Ta sklep ureja tudi nekatera vprašanja organizacije,
delovanja in financiranja agencije.

II. STATUSNE DOLOČBE

2. člen
Agencija je pravna oseba javnega prava in je proračun-

ski uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s
predpisi s področja javnih financ in statusa javnih agencij.

Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu
in za svoj račun v okviru z zakonom določenih nalog in
dejavnosti samostojno z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev.

Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija, ustanovi-
teljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slove-
nije.

3. člen
Ime agencije je: agencija za energijo Republike Slove-

nije.
S statutom agencije se določi znak oziroma logotip

agencije.

4. člen
Agencija ima okrogel žig s premerom štiri centimetre z

besedilom: “Republika Slovenija” (spodaj) in “Agencija za
energijo” (zgoraj), v sredini pa je državni grb.

Agencija lahko uporablja pomanjšan žig premera dva
centimetra z enako vsebino.

5. člen
Sedež agencije je v Mariboru, lahko pa se spremeni s

statutom agencije. Sprememba sedeža ne pomeni spre-
membe ustanovitvenega akta.

III. NALOGE IN DEJAVNOST AGENCIJE

6. člen
Agencija je neodvisna organizacija, ki opravlja z zako-

nom določene naloge in za izvajanje teh nalog potrebne
aktivnosti v zvezi z nadzorom nad delovanjem trga z električ-
no energijo in zemeljskim plinom.

Agencija odloča o cenah za uporabo elektroenerget-
skih omrežij na podlagi kriterijev, določenih s splošnim ak-
tom agencije.

Agencija odloča o upravičenosti stroškov in drugih ele-
mentov cen za uporabo elektroenergetskih omrežij na pod-
lagi podatkov in kriterijev za ocenjevanje upravičenosti stroš-
kov. Del navedenih podatkov, ki so jih izvajalci energetskih
dejavnosti po 89. členu energetskega zakona dolžni dajati
Agenciji periodično, njihova vsebina in oblika ter pogostost
javljanja, bodo določeni v splošnem aktu agencije.

Agencija odloča v sporih, ki izvirajo iz:
– zavrnitve dostopa do elektroenergetskih ali plinskih

omrežij,
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– obračunane cene za uporabo elektroenergetskih
omrežij ali cene za uporabo plinskih omrežij.

Agencija izdaja licence za izvajanje energetskih dejav-
nosti v skladu z določbami energetskega zakona.

Razen nalog iz prejšnjih odstavkov tega člena izvaja
agencija še naslednje naloge:

– sodelovanje s pristojnimi organi in inšpekcijami,
– izdajanje letnih poročil in informacij za javnost,
– opravljanje drugih nalog, povezanih z nadzorom nad

delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom.
Agencija sodeluje v bilateralnih odnosih in mednarod-

nih organizacijah s področja nadzora nad delovanjem trga z
električno energijo in zemeljskim plinom.

7. člen
Agencija izvaja tudi druge aktivnosti, kolikor so poveza-

ne z opravljanjem z zakonom določenih nalog s področja
reguliranih dejavnosti.

IV. VODENJE IN ORGANIZACIJA AGENCIJE

8. člen
Organ agencije je direktor, ki ga na podlagi javnega

razpisa za dobo 5 let imenuje Vlada Republike Slovenije.
Javni razpis izvede posebna komisija, ki jo imenuje

ministrstvo, pristojno za energetiko.
Vlada Republike Slovenije imenuje in razrešuje direk-

torja agencije pod pogoji, določenimi z zakonom.

9. člen
Direktor agencije organizira in vodi njeno delo ter po-

slovanje, jo zastopa in predstavlja in je odgovoren za zakoni-
tost njenega dela.

Direktor agencije lahko samostojno sklepa posle v ok-
viru finančnega načrta.

V odsotnosti direktorja agencije zastopa agencijo ose-
ba, ki jo pooblasti direktor agencije, in sicer v okviru pravic
in dolžnosti, za katere jo pooblasti direktor.

Direktor lahko določi delavce s posebnimi pooblastili.

10. člen
Notranja organizacija agencije se določi s statutom

agencije tako, da je omogočeno učinkovito in smotrno oprav-
ljanje nalog agencije.

Sistemizacijo delovnih mest, s katero se določi število
delovnih mest in pogoji za posamezno delovno mesto, dolo-
či direktor agencije s posamičnim aktom.

V. AKTI AGENCIJE

11. člen
Direktor izdaja splošne in posamične akte agencije.

12. člen
Splošni akti agencije so statut in splošni akti, s katerimi

agencija podrobneje uredi v skladu z zakonom in drugim
predpisom izvrševanje z zakonom določenih nalog.

S statutom agencije se uredi v skladu s predpisi in tem
sklepom:

– način izvrševanja nalog in dejavnost agencije;
– naloge in odgovornost direktorja agencije;
– sredstva agencije in njeno poslovanje;
– notranjo organizacije agencije;
– položaj, pravice in odgovornosti ter disciplinske krši-

tve zaposlenih v agenciji;

– javnost dela agencije in obveščanje javnosti o tem;
– druga vprašanja delovanja agencije.
Splošni akti agencije se objavijo v Uradnem listu Re-

publike Slovenije.

13. člen
S posamičnim aktom direktor agencije odloča v posa-

mičnih zadevah iz pristojnosti agencije, določa sistemizacijo
delovnih mest, odloča o pravicah in obveznostih ter odgo-
vornosti zaposlenih in o drugih vprašanjih vodenja agencije.

Posamične akte, s katerimi odloča v posamičnih zade-
vah iz pristojnosti agencije, izdaja direktor agencije v uprav-
nem postopku.

VI. SREDSTVA AGENCIJE IN NJENO POSLOVANJE

14. člen
Nepremičnine, potrebne za delo agencije, zagotavlja

Republika Slovenija.
Nepremičnine iz prejšnjega odstavka tega člena so

lastnina Republike Slovenije, z njimi pa upravlja agencija, pri
čemer mora agencija ravnati s skrbnostjo dobrega gospo-
darja.

Nepremičnine iz prvega odstavka tega člena lahko Vla-
da Republike Slovenije prenese v lastnino agencije.

Nepremičnine, potrebne za delo agencije, Republika
Slovenija lahko zagotovi tudi z najemom ustreznih prostorov.

15. člen
Sredstva za delo, razen nepremičnin iz 14. člena tega

sklepa, pridobiva agencija iz:
– proračuna Republike Slovenije;
– deleža cene za uporabo omrežij za transport in distri-

bucijo električne energije in zemeljskega plina, ki ga določi
Vlada Republike Slovenije na predlog agencije;

– drugih prihodkov, ki jih ustvari agencija.
Sredstva iz proračuna Republike Slovenije se zagotav-

ljajo na način in pod pogoji, predpisanimi z zakonom o
izvrševanju proračuna.

Delež cene za uporabo omrežij za prenos in distribuci-
jo električne energije in zemeljskega plina določi Vlada Re-
publike Slovenije na predlog agencije, in sicer najkasneje
do 30. 11. za prihodnje koledarsko leto. Dokler Vlada Re-
publike Slovenije ne določi novega deleža, se uporablja
delež iz prejšnjega leta.

Lastni viri agencije predstavljajo sredstva, ki jih pridobi
agencija v okviru svojega delovanja iz nalog iz 6. člena tega
sklepa.

16. člen
Agencija najkasneje do 30. 9. tekočega leta se pripravi

program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto
in ga predloži Vladi Republike Slovenije v soglasje.

Če Vlada Republike Slovenije do 31. 12. ne da soglas-
ja k finančnemu načrtu, se uporablja do izdaje soglasja
finančni načrt za preteklo leto.

Če pridobljena finančna sredstva odstopajo od sred-
stev, planiranih v finančnem načrtu in je s tem ogroženo
izvajanje dejavnosti agencije, direktor agencije o tem obve-
sti Vlado Republike Slovenije, pri čemer predlaga tudi ukre-
pe za pridobitev finančnih sredstev.

Agencija vodi poslovne knjige in izdeluje letna poročila
v skladu z zakonom o računovodstvu. Letno poročilo, ki ga
agencija enkrat letno predloži Vladi Republike Slovenije v
sprejem, vsebuje tudi poročilo o delu agencije in o stanju na
področju energetike. Letno poročilo mora biti pripravljeno v
skladu z določili zakona o javnih financah.
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Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno
in učinkovito rabo sredstev se opravlja v skladu z zakonom o
Računskem sodišču Republike Slovenije, nadzor nad fi-
nančnim poslovanjem agencije pa se vrši v skladu z zako-
nom o javnih financah.

17. člen
Agencija najmanj enkrat letno predloži Vladi Republike

Slovenije poročilo o svojem delu in stanju na področju ener-
getike.

18. člen
Agencija odgovarja za svoje obveznosti s svojim pre-

moženjem.
Republika Slovenija subsidiarno odgovarja za obvezno-

sti agencije do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotav-
ljajo iz proračuna Republike Slovenije za delovanje agencije.

VII. ZAPOSLENI V AGENCIJI

19. člen
Delavec sklene delovno razmerje s sklenitvijo pogodbe

o zaposlitvi.
Plače in drugi prejemki zaposlenih se določajo v skladu

s predpisi, ki veljajo za državno upravo.

20. člen
Pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi za tista delovna me-

sta, na katerih zaposleni sprejemajo odločitve v okviru pristoj-
nosti agencije ali pridobijo podatke o poslovanju organizacij,
ki opravljajo energetsko dejavnost, je treba zagotoviti:

– da ti zaposleni v času delovnega razmerja na agenciji
ne smejo opravljati dejavnosti, ki so predmet poslovanja
agencije, in ne za svoj ali tuj račun sklepati poslov, ki sodijo
v delovno področje agencije ali so namenjeni izvajalcu regu-
lirane dejavnosti s področja električne energije ali zemelj-
skega plina;

– da niso zaposleni ali opravljajo kakršnegakoli dela v
ali za izvajalce energetskih dejavnosti in da lastniški deleži v
teh izvajalcih ne presegajo 5 % osnovnega kapitala družbe;

– da se najmanj tri leta po prenehanju delovnega raz-
merja v agenciji ne smejo zaposliti pri izvajalcu regulirane
dejavnosti s področja električne energije ali zemeljskega
plina, ki to dejavnost izvaja na območju Republike Slovenije.

Pri določitvi plač se za zaposlene na delovnih mestih iz
prvega odstavka tega člena uporabljajo predpisi, ki veljajo
za upravne in višje upravne delavce v državni upravi.

Direktor agencije v aktu, ki ureja sistemizacijo delovnih
mest, določi delovna mesta iz prvega odstavka tega člena.

VIII. OSTALE DOLOČBE

21. člen
Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslovne

tajnosti se za agencijo uporabljajo določbe, ki veljajo za
državno upravo.

Direktor s posamičnim aktom določi, kateri podatki
pomenijo uradno ali poslovno tajnost, stopnjo tajnosti po-
datkov ter ukrepe in postopek za njihovo zavarovanje.

22. člen
Glede varovanja državne, vojaške, uradne ali poslovne

tajnosti se za zaposlene v agenciji uporabljajo določbe, ki
veljajo za zaposlene v državnih organih. Ne glede na določi-
tev državne, vojaške, uradne ali poslovne tajnosti morajo
zaposleni v agenciji varovati zaupnost podatkov o poslova-

nju izvajalcev energetskih dejavnosti ali drugih podatkov, ki
lahko vplivajo na poslovanje teh ali drugih izvajalcev dejav-
nosti ali drugih pravnih oseb, do katerih so prišli pri svojem
delu v agenciji ali v zvezi z njim.

23. člen
Za pisarniško poslovanje in ravnanje z dokumentacijo v

okviru agencije se uporabljajo predpisi, ki urejajo ta vpraša-
nja za državno upravo.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Z dnem ustanovitve agencije se ji zagotovijo proračun-

ska sredstva, v okviru proračunskih postavk Ministrstva za
gospodarske dejavnosti.

Do zagotovitve prostorov za delo agencije v skladu s
14. členom tega sklepa se zagotavljajo agenciji sredstva za
najem prostorov za delo.

25. člen
Vlada Republike Slovenije s sklepom določi vršilca dolž-

nosti direktorja, ki bo opravljal naloge direktorja agencije,
vendar najdalj do 31. 12. 2000.

Vršilec dolžnosti direktorja agencije sprejme program
dela in finančni načrt za čas od ustanovitve do 31. 12.
2000, sprejme program dela za prihodnje leto ter vse druge
ukrepe, ki so za ta namen potrebni.

Vršilec dolžnosti direktorja sprejme statut in tudi druge
splošne akte agencije, ki so potrebni za konstituiranje agen-
cije, na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije, najka-
sneje v 3 mesecih po ustanovitvi agencije.

Za vršilca dolžnosti direktorja agencije se ne uporablja-
jo določbe tretje alinee prvega odstavka 19. člena tega
sklepa.

Za čas veljavnosti finančnega načrta iz drugega odstav-
ka tega člena določi Vlada Republike Slovenije delež cene
za uporabo omrežij tako, da predstavlja ustrezen delež mar-
že javnih podjetij za prenos in za distribucijo električne ener-
gije.

26. člen
Agencija začne opravljati svoje naloge po energetskem

zakonu in tem sklepu najkasneje v šestih mesecih po usta-
novitvi.

V obdobju do 1. 1. 2003 začnejo veljati kriteriji in
merila, ki jih sprejme agencija kot splošni akt, ko da nanje
soglasje Vlada Republike Slovenije.

27. člen
Do sprejema zakona o agencijah, se agencija financira

kot neposredni proračunski uporabnik v okviru Ministrstva
za gospodarske dejavnosti, vendar ne dalj kot do 31. 12.
2000.

28. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 408-26/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.

Vlada Republike Slovenije

mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
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MINISTRSTVA

2521. Odredba o prenehanju veljavnosti odredbe o
prepovedi uvoza govedi, ki izvirajo iz Republike
Romunije

Na podlagi osemintridesete alinee 114. člena zakona
o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94, 21/95, 16/96,
101/99, 98/99 in 8/00) izdaja minister za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano

O D R E D B O
o prenehanju veljavnosti odredbe o prepovedi
uvoza govedi, ki izvirajo iz Republike Romunije

I
Odredba o prepovedi uvoza govedi, ki izvirajo iz Repu-

blike Romunije (Uradni list RS, št. 71/94) preneha veljati.

II
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 323-01-043/94-1
Ljubljana, dne 30. maja 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano

2522. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Loški Potok

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o goz-
dovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US) je mini-
ster za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 15. 5.
2000

S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta

gozdnogospodarske enote Loški Potok

1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospo-

darskega načrta gozdnogospodarske enote Loški Potok, iz-
delanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.

2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni

v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote
Travna gora, revirnega vodstva v Loškem Potoku, Hrib 17.
Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v
Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko

v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Travna gora,
ter na kraju javne razgrnitve.

4. člen
V času javne razgrnitve bo v prostorih revirnega vodstva

v Loškem Potoku, Hrib 17, organizirana javna obravnava.
Datum javne obravnave bo objavljen naknadno v prostorih
javne razgrnitve.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 322-01-06-1/00
Ljubljana, dne 15. maja 2000.

Ciril Smrkolj l. r.
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

2523. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita za
zdravstvenega inšpektorja

Na podlagi 8. člena zakona o zdravstveni inšpekciji
(Uradni list RS, št. 99/99) izdaja minister za zdravstvo

P R A V I L N I K
o opravljanju strokovnega izpita

za zdravstvenega inšpektorja

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in postopek opravljanja

strokovnega izpita zdravstvenega inšpektorja (v nadaljnjem
besedilu: izpit).

II. PROGRAM IZPITA

2. člen
Izpit obsega splošni in posebni del. Splošni del izpita je

enak za vse inšpektorje (v nadaljnjem besedilu: kandidat) in
obsega znanja o:

– ustavni ureditvi Republike Slovenije,
– človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah,
– gospodarskih in socialnih razmerjih,
– državni upravi,
– lokalni samoupravi,
– ustavnosti in zakonitosti,
– postopkih pregona.

3. člen
Posebni del izpita obsega preverjanje znanja oziroma

poznavanje predpisov z delovnega področja Zdravstvenega
inšpektorata Republike Slovenije, in sicer nadzor nad izvaja-
njem zakonov in drugih predpisov, ki urejajo področja:

– nalezljivih bolezni, bolnišničnih okužb;
– zdravstvene ustreznosti živil, vključno s pitno vodo,

izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili;
– kozmetičnih proizvodov;
– igrač;
– tobaka, tobačnih izdelkov;
– zdravil, medicinskih pripomočkov;
– prepovedanih drog, predhodnih sestavin za izdelavo

prepovedanih drog;
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– preskrbe s krvjo;
– kemikalij;
– kemičnega orožja;
– virov ionizirnih in neionizirnih sevanj;
– virov in varstvenih pasov pitne vode, objektov in na-

prav za preskrbo s pitno vodo;
– mineralnih, kopalnih in zdravilnih voda;
– javnih zdravstvenih zavodov ter pravnih in fizičnih

oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost;
– trgovine, gostinstva in turizma;
– zdravstveno higienskega stanja v javnih prostorih,

namenjenih dejavnosti na področju otroškega varstva, vzgo-
je, izobraževanja, higienske nege, sociale, športa in rekrea-
cije, trgovine ter kulture, začasnih bivališč ob naravnih ne-
srečah in evakuacijah;

– komunalnih objektov in infrastrukturnih naprav;
– objektov in sredstev javnega prometa;
– hrupa, vibracij, zraka;
– infektivnih odpadkov, ki nastajajo pri opravljanju

zdravstvene dejavnosti;
– varnosti proizvodov.
Kandidat opravlja posebni del izpita iz tistih področij,

na katerih opravlja inšpekcijski nadzor.

4. člen
Podrobnejši program splošnega in posebnega dela iz-

pita s pregledom pravnih virov in druge študijske literature
pripravi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.

III. OPRAVLJANJE IN POTEK IZPITA

5. člen
Zdravstveni inšpektor, ki je že opravil strokovni izpit za

delavca z univerzitetno oziroma visoko izobrazbo v državni
upravi, je oproščen splošnega dela izpita.

6. člen
Kandidat opravlja izpit pred tričlansko komisijo, ki jo

imenuje minister za zdravstvo. Komisija ima zapisnikarja.
Predsedniki in člani izpitne komisije so hkrati tudi izpra-

ševalci za posamezna področja.
Predsedniki in člani izpitne komisije morajo imeti naj-

manj takšno stopnjo izobrazbe kot jo ima kandidat.

7. člen
Kandidat, ki želi opravljati izpit za zdravstvenega inš-

pektorja, vloži pisno prijavo glavnemu zdravstvenemu inš-
pektorju najkasneje devet mesecev od dneva, ko je bil ime-
novan za inšpektorja.

Prijavi iz prejšnjega odstavka mora kandidat predložiti
dokazila o strokovni izobrazbi, o imenovanju za zdravstvene-
ga inšpektorja in morebitna dokazila o opravljenem strokov-
nem izpitu za delo v državni upravi.

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije predloži zah-
tevo za opravljanje izpita za zdravstvenega inšpektorja mini-
stru za zdravstvo najkasneje v desetih mesecih od dneva, ko
je kandidat začel opravljati delo zdravstvenega inšpektorja.

8. člen
Minister za zdravstvo z odločbo določi sestavo izpitne

komisije ter čas in kraj opravljanja izpita. Čas izpita mora biti
določen tako, da ostane zdravstvenemu inšpektorju od pre-
jema odločbe do dneva opravljanja izpita najmanj 15 dni,
razen če sam želi opravljati izpit pred tem rokom.

Od dneva vložitve zahteve do dneva opravljanja izpita
ne sme preteči več kot 60 dni.

9. člen
Kandidat najprej opravlja splošni del izpita.
Po uspešno opravljenem splošnem delu izpita kandidat

pristopi k opravljanju pisnega dela posebnega dela izpita.

10. člen
Pisni del izpita, ki traja lahko največ pet ur, je pisna

naloga z delovnega področja kandidata, in sicer obsega
praviloma sestavo zapisnika oziroma drugega akta v skladu s
predpisi, ki urejajo upravni postopek.

Pisni del izpita iz prejšnjega odstavka pripravi izpraše-
valec v soglasju s predsednikom komisije.

Kandidat ima lahko pri pisnem delu izpita pri sebi pred-
pise in drugo strokovno literaturo.

11. člen
Uspešno ocenjen pisni del izpita je pogoj za opravlja-

nje ustnega dela posebnega dela izpita.
Ustni posebni del izpita lahko traja največ eno uro in

obsega znanje z delovnega področja kandidata.

12. člen
Uspeh kandidata se na izpitu oceni z “opravil” ali “ni

opravil”.
Komisija odloča o uspehu iz prejšnjega odstavka z

večino glasov.
Če je splošni del izpita ali pisni ali ustni del posebne-

ga dela izpita ocenjen neuspešno, predsednik komisije
določi, da kandidat lahko v roku 30 dni ta del izpita
ponovi.

Če je kandidat pri ponovitvi dela izpita neuspešen, se
šteje, da izpita ni opravil.

13. člen
O izpitu in vprašanjih, ki so bila postavljena na splo-

šnem in posebnem delu izpita ter o rezultatih splošnega in
posebnega dela izpita se vodi zapisnik.

14. člen
Kandidatu, ki uspešno opravi izpit, se vroči potrdilo o

opravljenem izpitu. Potrdilo izda minister za zdravstvo.

15. člen
Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi

za opravljanje izpita, vendar šele po preteku najmanj dveh
mesecev od zadnjega opravljanja izpita.

IV. EVIDENCA OPRAVLJENIH IZPITOV

16. člen
Ministrstvo za zdravstvo vodi za vsakega kandidata evi-

denco, v katero se vloži:
– zahteva za opravljanje izpita s priloženimi dokazili,
– dokazila o pisnem delu izpita,
– zapisnik iz 13. člena tega pravilnika,
– potrdilo o opravljenem izpitu.

17. člen
O opravljenih izpitih se vodi knjiga, ki vsebuje:
– ime in priimek kandidata ter datum in kraj rojstva,
– številko evidence iz prejšnjega člena tega pravilnika,
– dokazila o vrsti in stopnji strokovne izobrazbe kandi-

data,
– datum in številko potrdila o izpitu.
Knjiga se lahko vodi tudi kot računalniška evidenca,

katere sestavni del je evidenca iz prejšnjega člena.
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18. člen
Predsedniku, članom komisije in zapisnikarju pripada

plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji
v skladu s predpisi, ki veljajo za opravljanje strokovnih izpitov
za delavce v državni upravi. Stroške izpita krije Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije.

19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravil-

nik o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita za
zdravstvene inšpektorje, ki opravljajo nadzor nad kemikalija-
mi (Uradni list RS, št. 85/99).

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-9/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000.

dr. Marjan Jereb l. r.
Minister

za zdravstvo

USTAVNO SODIŠČE

2524. Odločba o razveljavitvi prve, druge in tretje
alinee 3. člena zakona o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje
SFRJ v Republiki Sloveniji

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in
zakonitosti, začetem na pobudo Sandija Grubeliča iz Višnje
Gore, na seji dne 18. 5. 2000

o d l o č i l o:

1. Prva alinea 3. člena zakona o urejanju statusa držav-
ljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99) se razveljavi.

2. Druga in tretja alinea 3. člena zakona iz prejšnje
točke se razveljavita. Razveljavitev začne učinkovati po pre-
teku enega leta od dneva objave te odločbe v Uradnem listu
Republike Slovenije.

3. Do izteka roka iz prejšnje točke izreka ni mogoče
izdati odločbe, s katero bi se zavrnila prošnja za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje zaradi razlogov, določenih v
drugi in tretji alinei 3. člena zakona iz 1. točke izreka. Že
začeti postopki v teh zadevah se za ta čas prekinejo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Pobudnik navaja, da je na podlagi zakona o urejanju

statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: ZUSDDD) dne 15. 12.
1999 pri upravni enoti v Grosupljem vložil prošnjo za izdajo
dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji. Meni,
da je izpodbijani zakon v neskladju s 14. členom ustave, ker
določenim prosilcem (med njimi je tudi pobudnik), ki so bili
že kaznovani, onemogoča pridobitev dovoljenja za stalno
prebivanje, čeprav zakonito prebivajo na ozemlju Republike
Slovenije. Pobudnik izpodbija določbe prve, druge in tretje

alinee 3. člena ZUSDDD, ker meni, da pomenijo kršitev
načel pravne države (2. člen ustave), 13. člena ustavnega
zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti
in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I
– v nadaljevanju: UZITUL), ter 7. in 53. člena Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboš-
čin (Uradni list RS, št. 33/94 in MP, št. 7/94 – v nadaljeva-
nju: EKČP). Navaja, da zakonodajalec z izpodbijanim zako-
nom ni v celoti upošteval odločbe ustavnega sodišča št.
U-I-284/94 z dne 4. 2. 1999 (Uradni list RS, št. 14/99 in
OdlUS VIII, 22), s katero mu je ustavno sodišče naložilo, da
upošteva različne položaje, v katerih so osebe zaradi neure-
jenega pravnega stanja. S sprejemom izpodbijanega zakona
naj bi bilo kršeno tudi načelo zakonitosti iz 28. člena ustave,
ker so pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje
vezani na čas obsodbe in ne na čas storitve kaznivega
dejanja ali prekrška. Izpodbijani zakon bi moral razlikovati
pravne položaje tistih, ki so storili kazniva dejanja v Republiki
Sloveniji, in tiste, ki so storili kazniva dejanja še v nekdanji
SFRJ, to je pred 25. 6. 1991. Izpodbijani zakon naj bi
učinkoval tudi za nazaj, ker določenim prosilcem postavlja
pogoje, ki jih ne morejo izpolniti, in s tem posega v njihove
ustavne pravice. Poudarja, da izvrševanje izpodbijanega za-
kona razdira mnoge družine, kljub temu da ustava v 53.
členu zagotavlja varstvo družine. Poudarja, da je imel stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji od 3. 1. 1949, ki pa mu je
bilo proti njegovi volji izbrisano dne 26. 2. 1992. Nezakoniti
izbris iz registra stalnega prebivalstva je ogrozil vsa področja
njegovega življenja. Zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storil
pred 25. 6. 1991, mu je bila izrečena tudi stranska kazen
izgona tujca iz države. Zato izpodbija tudi 1. člen ZUSDDD,
ki označuje državljane drugih republik nekdanje SFRJ za
tujce. Meni, da se na podlagi 13. člena UZITUL in odločbe
ustavnega sodišča št. U-I-284/94 te osebe ne morejo šteti
za tujce. Šele s pridobitvijo dovoljenja za stalno prebivanje
naj bi te osebe dobile status tujca.

2. Državni zbor na pobudo ni odgovoril.

B)
3. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na

izpolnjene pogoje, določene v četrtem odstavku 26. člena
zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v
nadaljevanju: ZUstS), takoj nadaljevalo z odločanjem o stvari
sami.

4. Pobudnik je predlagal, naj ustavno sodišče zadrži
izvrševanje izpodbijanega zakona in njegovo pobudo tudi
prednostno obravnava. Izvrševanje izpodbijanih določb naj
bi povzročilo skupinski izgon določenega števila prebival-
cev iz Republike Slovenije, kar pa je prepovedano po 4.
členu Protokola št. 4 k EKČP. Ustavno sodišče predlogu
za zadržanje ni ugodilo. Odločilo pa je, da se na podlagi
šeste alinee 52. člena poslovnika ustavnega sodišča Re-
publike Slovenije (Uradni list RS, št. 49/98) zadeva obrav-
nava prednostno. Upoštevalo je, da so na podlagi izpodbi-
janega zakona v teku številni postopki za izdajo dovoljenja
za stalno prebivanje ter da so pogoji, določeni v izpodbija-
nem 3. členu, odločilni za izdajo oziroma neizdajo tega
dovoljenja.

5. Pobudnik izpodbija 3. člen, ki določa, kdaj se dovo-
ljenje za stalno prebivanje ne izda (negativni pogoji), in sicer
izpodbija pogoje, določene v prvi, drugi in tretji alinei. Ustav-
no sodišče ni presojalo četrte in pete alinee 3. člena ZUSD-
DD, ki ju pobudnik ne izpodbija.

Na podlagi izpodbijanih alinei 3. člena se dovoljenje za
stalno prebivanje ne izda tistemu, ki

– je bil po 25. 6. 1991 večkrat kaznovan za prekršek
zoper javni red in mir z elementi nasilja (prva alinea) ali
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– je bil po 25. 6. 1991 obsojen za kaznivo dejanje na
zaporno kazen najmanj enega leta (druga alinea) ali

– je bil po 25. 6. 1991 obsojen na zaporne kazni,
katerih skupna dolžina presega tri leta.1

Iz uvodnega besedila 3. člena tudi izhaja, da ministrstvo,
pristojno za notranje zadeve (tretji odstavek 2. člena), ni poob-
laščeno, da o prošnjah za izdajo dovoljenja za stalno prebiva-
nje na podlagi ZUSDDD odloča po prostem preudarku.

6. Ustavno sodišče je z odločbo št. U-I-284/94 ugoto-
vilo, da je zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 1/91-I, 44/97 in
50/98 – odl. US – v nadaljevanju: ZTuj) v neskladju z
ustavo, ker ne določa pogojev za pridobitev dovoljenja za
stalno prebivanje oseb iz drugega odstavka 81. člena (dr-
žavljanov drugih republik nekdanje SFRJ) po preteku roka, v
katerem bi lahko zaprosile za sprejem v državljanstvo Re-
publike Slovenije, če tega niso storile, ali po dnevu, ko je
postala odločba o nesprejemu v državljanstvo Republike
Slovenije dokončna. Ustavno sodišče je v navedeni odločbi
poudarilo, da sta stalno prebivališče in dejansko prebivanje
na ozemlju Republike Slovenije bistveni okoliščini, ki dajeta
tem osebam poseben pravni položaj, ki ga mora zakonoda-
jalec urediti na poseben način v prehodnih določbah ZTuj ali
v posebnem zakonu. Zakonodajalec se je odločil za pose-
ben zakon, ki ne glede na določbe ZTuj ureja pridobitev
dovoljenja za njihovo stalno prebivanje. Ta zakon je ZUSD-
DD, ki je uredil status tistih državljanov bivše SFRJ, ki so
pred osamosvojitvijo stalno prebivali v Sloveniji, pa niso
zaprosili za državljanstvo Republike Slovenije po 40. členu
zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 1/91-I in nasl. – v nadaljevanju: ZDrž) ali pa jim je bila
prošnja zavrnjena.

7. Ker pomeni izpodbijani zakon uresničitev odločitev
in stališč ustavnega sodišča, sprejetih v odločbi št.
U-I-284/84, je ustavno sodišče izpodbijane določbe preso-
jalo v luči stališč in ugotovitev, sprejetih v tej odločbi.

8. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-I-284/94 ugoto-
vilo, da je bilo zaradi neurejenega pravnega položaja kršeno
načelo zaupanja v pravo, ki je eno izmed načel pravne
države iz 2. člena ustave. Poudarilo je, da so državljani
drugih republik, ki se niso odločili za državljanstvo Republi-
ke Slovenije ali jim je bila prošnja zavrnjena, glede na osa-
mosvojitvene akte (točka III Temeljne ustavne listine o samo-
stojnosti in neodvisnosti, Uradni list RS, št. 1/91-I) lahko
povsem upravičeno pričakovali, da pogoji, ki bi jim omogo-
čali še naprej stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, ne
bodo strožji od tistih, ki jih je za pridobitev državljanstva
določil 13. člen UZITUL oziroma 40. člen ZDrž, in da bo
njihov pravni status urejen v skladu z mednarodnim pravom
(12. člen Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih
pravicah, Uradni list SFRJ, št. 7/71 in Uradni list RS, št.
35/92). Z navedeno odločbo je ustavno sodišče tudi ugoto-
vilo, da zaradi neurejenega pravnega položaja ni bilo kršeno
le načelo zaupanja v pravo, temveč tudi načelo enakosti iz
drugega odstavka 14. člena ustave, ker so bili državljani
drugih republik v slabšem pravnem položaju kot tisti tujci, ki
so imeli ta status že pred osamosvojitvijo Republike Sloveni-
je. Sprejelo je stališče, da pravni položaj državljanov drugih
republik nekdanje SFRJ ne sme biti bistveno drugačen od
pravnega položaja tujca s stalnim prebivališčem že pred
osamosvojitvijo Slovenije.

9. V obravnavani zadevi se torej postavlja vprašanje, ali
pogoji iz prve, druge in tretje alinee 3. člena ZUSDDD, ki
izključujejo možnost izdaje dovoljenja za stalno prebivanje,
in dejstvo, da pristojni upravni organ nima pooblastila za
odločanje po prostem preudarku, ne pomenijo kršitve nače-
la zaupanja v pravo (2. člen ustave) in načela enakosti (drugi
odstavek 14. člena ustave).

10. ZUSDDD je uredil pravni položaj obravnavanih dr-
žavljanov drugih republik nekdanje SFRJ potem, ko je prete-
klo že več kot osem let od osamosvojitve Republike Sloveni-
je (začetek veljavnosti 30. 9. 1999). Člen 1 določa, da se
dovoljenje za stalno prebivanje lahko izda le tistemu, ki je na
dan 23. 12. 1990 oziroma 25. 6. 1991 prebival v Republiki
Sloveniji in od tega dne dalje v njej tudi dejansko živi. Do
dovoljenja za stalno prebivanje so torej upravičeni le tisti
državljani drugih republik nekdanje SFRJ, ki so prebivali v
Republiki Sloveniji že pred osamosvojitvijo in tudi po osa-
mosvojitvi. Njihov pravni položaj po osamosvojitvi ni bil for-
malnopravno urejen, kar je ustavno sodišče z navedeno
odločbo ocenilo kot kršitev načela zaupanja v pravo. Kot je
razvidno iz zakonodajnega gradiva, so Republiko Slovenijo
opozorili na to nerešeno vprašanje tudi Evropska komisija v
svojem poročilu o napredku držav kandidatk za vstop v
Evropsko unijo, Visoki komisariat Združenih narodov za be-
gunce, Varuh človekovih pravic in tudi druge nevladne orga-
nizacije (Poročevalec DZ, št. 18/99, stran 78). Svoj položaj
so si državljani drugih republik urejali različno. Nekateri so
na podlagi ZTuj v okviru drugega odstavka 81. člena uspeli
pridobili dovoljenje za začasno prebivanje ali delovni vizum,
če so izpolnjevali zakonsko določene pogoje. Nekateri dr-
žavljani drugih republik nekdanje SFRJ svojega statusa niso
mogli urediti ali pa ga niti niso poskušali urejati. Nekateri so
s pretekom osmih let neprekinjenega prebivanja v Republiki
Sloveniji pridobili dovoljenje za stalno prebivanje že na pod-
lagi ZTuj. Glede na to, da je zaradi neurejenega statusa
lahko prišlo do izgona navedenih oseb in kršitve 8. člena
EKČP, je ustavno sodišče v navedeni odločbi tudi odločilo,
da se do ureditve njihovega statusa ne sme izreči ukrepa
prisilne odstranitve tujca po 28. členu ZTuj. Pri tem je opo-
zorilo, da pravno neurejen položaj državljanov drugih repub-
lik nekdanje SFRJ lahko pripelje do kršitve EKČP, ki v 8.
členu varuje med drugimi tudi pravico do družinskega življe-
nja, in da je Evropsko sodišče za človekove pravice že
sprejelo stališče, da izgon tujca (deportacija) lahko pomeni
kršitev 8. člena EKČP. Odločba št. U-I-284/94 pa ni zave-
zovala le zakonodajca, da v določenem roku uredi pravni
položaj navedenih oseb, ampak je imela tudi posledice v
konkretnih postopkih, ki so jih sprožili posamezni prizadeti
državljani drugih republik. Tako je ustavno sodišče v postop-
ku odločanja o ustavni pritožbi odpravilo sodbo Vrhovnega
sodišča in odločbo Ministrstva za notranje zadeve in odloči-
lo, da mora pristojni upravni organ pritožnika, državljana
druge republike nekdanje SFRJ, ponovno vpisati v register
stalnih prebivalcev Republike Slovenije (odločba št.
Up-60/97 z dne 15. 7. 1999, ki se vroča udeležencem
skupaj s to odločbo). Ustavno sodišče je poudarilo, da
ugotovitev neskladnosti ZTuj v odločbi št. U-I-284/94 po-
meni, da je treba pritožnikom priznati za čas do izdaje ZUS-
DDD stalno prebivališče na naslovu, kjer so bili prijavljeni
pred nezakonitim izbrisom iz evidence stalnih prebivalcev.

11. Čeprav državljani drugih republik nekdanje SFRJ
niso imeli formalnopravno urejenega pravnega položaja tuj-
cev s stalnim prebivališčem, ustavno sodišče, tako kot v
odločbi št. U-I-284/96 in odločbi št. Up-60/97, ponovno
ugotavlja, da je treba pri urejanju njihovega statusa izhajati iz
položaja, ki bi ga pravno morali imeti, pa ga zaradi tega, ker
zakonodajalec ni uredil njihovega položaja, niso imeli. Zato

1 Pogoja iz četrte in pete alinee 3. člena ZUSDDD onemogočata
pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje tistim državljanom drugih repub-
lik nekdanje SFRJ, ki so bili obsojeni za kazniva dejanja, storjena zoper
Republiko Slovenijo (zoper varnost, ustavno ureditev, obrambno moč dr-
žave) ali zoper človečnost in mednarodno pravo.
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bi zakonodajalec pri urejanju njihovega nadaljnjega pravne-
ga položaja v Republiki Sloveniji moral upoštevati to dejstvo.
Po navedenih odločbah bi morali državljani drugih republik
nekdanje SFRJ, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 1. členu,
imeti možnost pridobiti dovoljenje za stalno prebivanje, ra-
zen če bi obstajal kakšen od razlogov, ki jih je zakon določal
za odpoved stalnega prebivanja v tistem času, ko bi zakono-
dajalec njihov status moral urediti. Pristojni upravni organ bi
moral imeti pri odločanju tudi pravico do prostega preudar-
ka. Tako ZTuj (24. člen) kot sedaj veljavni zakon o tujcih
(Uradni list RS, št. 61/99 – v nadaljevanju: ZTuj-1, 48. člen)
vsebujeta pooblastilo za odločanje po prostem preudarku in
določata okoliščine, ki jih mora upravni organ upoštevati pri
odločanju (drugi odstavek 25. člena ZTuj in tretji odstavek
49. člena ZTuj-1). Odpoved prebivanja tujcu, ki ima dovolje-
neje za stalno prebivanje, torej ni obvezna v primeru, ko so
podani razlogi, navedeni v zakonu, temveč ima upravni or-
gan možnost, da v okviru proste presoje odloči, ali bo odloč-
bo o odpovedi prebivanja izdal ali ne. Ureditev njihovega
pravnega statusa, v kateri ne bi bila upoštevana navedena
stališča, bi bila v nasprotju z načelom zaupanja v pravo, ki
posamezniku zagotavlja, da država ne bo poslabšala njego-
vega pravnega položaja brez utemeljenega razloga (2. člen
ustave).

12. Iz zakonodajnega gradiva EPA 749 – II – prva
obravnava (Poročevalec DZ, št. 18/99) in EPA 749 – II –
druga obravnava (Poročevalec DZ, št. 35/99) je razvidno,
da je predlagatelj pri določanju negativnih pogojev za izda-
jo dovoljenja za stalno prebivanje poleg pogojev, ki jih je
določal 40. člen ZDrž za pridobitev državljanstva, določil
še tiste pogoje, zaradi katerih je mogoča odpoved stalnega
prebivališča tujcem, ki dovoljenje za stalno prebivanje že
imajo.2 Tako je bilo v predlogu zakona za prvo in drugo
obravnavo predvideno, da se dovoljenje ne izda tistemu, ki
je bil po 25. 6. 1991 obsojen za kaznivo dejanje na zapor-
no kazen najmanj treh let (prva alinea) ali je bil po 25. 6.
1991 obsojen na zaporne kazni, katerih skupna dolžina
presega pet let (druga alinea). Iz poročila odbora za notra-
njo politiko in pravosodje št. 213-04/99-28/1 z dne 12.
4. 1999 je razvidno, da je bilo ob obravnavi predloga
zakona – prva obravnava – izraženo mnenje, da bi bilo
treba zaostriti kriterije v 3. členu. Vendar tega predloga
predlagatelj ni upošteval in je v obrazložitvi navedel tudi
razloge, ki ne opravičujejo poostritve pogojev. V obrazloži-
tvi predloga zakona – druga obravnava – predlagatelj “po-
jasnjuje, da so enaki razlogi za zavrnitev izdaje dovoljenja
za stalno prebivanje določeni tudi v sedaj veljavnem ZT-
uj-1, pri čemer sta dodana razloga, ko se dovoljenje za
stalno prebivanje ne izda, če je tujec obsojen za kaznivo
dejanje, ki je uperjeno zoper Republiko Slovenijo oziroma
druge vrednote, ki jih v skladu z določbo prvega odstavka
4. člena UZITUL varuje kazenska zakonodaja Republike
Slovenije, ne glede na to, kje je bilo to dejanje storjeno
(tretja in četrta alinea 3. člena predloga zakona). Nadaljnje
zaostrovanje kriterijev pa po mnenju predlagatelja ni po-
trebno, saj je namen, na katerega je opozorila razprava, že
dosežen z obstoječim besedilom.”3 V predlogu zakona za
tretjo obravnavo, ki ga je vlada kot predlagatelj poslala v
Državni zbor, pa je bil kljub temu 3. člen spremenjen in
dopolnjen tako, da je bil dodan kot nov pogoj večkratna

kaznovanost za prekršek zoper javni red in mir z elementi
nasilja (prva alinea 3. člena) in da so se znižale višine kazni
zapora pri obsodbi za kaznivo dejanje oziroma kazniva
dejanja s treh let na eno leto (druga alinea 3. člena) in s
petih let na tri leta (tretja alinea 3. člena). Iz obrazložitve
niso razvidni razlogi za navedeno poostritev razlogov za
neizdajo dovoljenja oziroma sprememba in dopolnitev 3.
člena v zakonodajnem gradivu sploh ni omenjena. Prav
tako ni obrazloženo, zakaj je izključen prosti preudarek pri
odločanju v primeru, če so podani razlogi za neizdajo do-
voljenja za stalno prebivanje (uvodno besedilo 3. člena).

13. Iz navedenega izhaja, da je predlagatelj pri pripravi
predloga zakona za prvo in drugo obravnavo v zakonodaj-
nem postopku glede predlaganih razlogov za neizdajo dovo-
ljenja (ne pa glede prostega preudarka) upošteval stališča in
ugotovitve ustavnega sodišča v odločbi št. U-I-284/96 in
izhajal s stališča, da obravnavani državljani drugih republik
nekdanje SFRJ dejansko stalno živijo v Republiki Sloveniji in
da se njihovo stalno prebivanje lahko odpove le pod enakimi
pogoji, kot so določeni za tiste tujce, ki so že pridobili
dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi določb ZTuj. Pri
predlogu zakona za tretjo obravnavo pa je prišlo do bistvene
spremembe pogojev, za katero pa v zakonodajnem gradivu
ni najti razlogov, ki bi jo utemeljevali. Zato je s tem podana
tudi kršitev načela enakosti iz drugega odstavka 14. člena
ustave.

14. Kot je razvidno, so za državljane drugih republik
nekdanje SFRJ, v prvi, drugi in tretji alinei 3. člena ZUSDDD
določeni strožji pogoji za pridobitev dovoljenja za stalno
prebivanje, kot so bili določeni za odpoved stalnega prebi-
vanja tujca na podlagi ZTuj, ki je veljal v času njihovega
pravno neurejenega prebivanja v Republiki Sloveniji in na
katerega se sklicuje tudi 1. člen izpodbijanega zakona.
Glede na to, da pogoji iz prve, druge in tretje alinee 3.
člena ne določajo le obsodbe na določeno višino kazni
zapora oziroma kaznovanosti za prekrške, ampak slednje
omejujejo na obsodbe oziroma kaznovanost po 25. 6.
1991, je treba ugotoviti, da gre za določeno omilitev teh
pogojev. V primeru, da bi bila določena le obsodba ne
glede na to, kdaj je do obsodbe prišlo, bi prišle v poštev
vse obsodbe, ki še niso bile izbrisane iz kazenske eviden-
ce. S tem je zakonodajalec nedvomno omogočil pridobitev
dovoljenja za stalno prebivanje tistim, ki so bili obsojeni
pred 25. 6. 1991 na daljše kazni zapora, ki še niso izbrisa-
ne iz kazenske evidence. Ker pa je, glede na to, da je od
25. 6. 1991 do poteka roka, v katerem so morali vložiti
prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje, to je do
dne 31. 12. 1999, preteklo več kot osem let, so obsodbe
na kazni najmanj treh let, izrečene pred 25. 6. 1991, pa
tudi kazni do petih let zapora, lahko že izbrisane. Kazenski
zakonik (Uradni list RS, št. 63/94 in 23/99 – v nadaljeva-
nju: KZ) v 4. in 5. točki četrtega odstavka 103. člena
določa, da se obsodba od enega do treh let zapora izbriše
v petih letih in kazen do petih let zapora v osmih letih, od
kar je bila kazen izvršena, zastarana ali odpuščena, če
obsojenec v tem roku ne stori novega kaznivega dejanja.
Zato omejitev pogojev na obsodbe po 25. 6. 1991 ne
more že sama po sebi pomeniti, da pogoji niso strožji od
pogojev, ki jih je določal 24. člen ZTuj. Tudi v primerjavi z
ureditvijo odpovedi stalnega prebivanja po novem ZTUj-1,
ki je bil sprejet hkrati z izpodbijanim zakonom, je treba
ugotoviti, da so pogoji iz prve, druge in tretje alinee 3.
člena strožji. Odpoved prebivanja na podlagi 24. člena
ZTuj in na podlagi prvega odstavka 48. člena ZTuj-1 ni
obvezen ukrep, ampak je prepuščeno pristojnemu uprav-
nemu organu, ali bo ukrep izrekel ali ne. V tretjem odstav-
ku 49. člena ZTuj-1 so navedene okoliščine, ki jih pri

2 Zakon o tujcih, ki je veljal v času odločitve ustavnega sodišča v
zadevi št. U-I-284/94, je v 24. členu kot razlog za odpoved stalnega
prebivanja določal obsodbo za kaznivo dejanje na zaporno kazen naj-
manj treh let ali obsodbo na zaporne kazni, katerih skupna dolžina prese-
ga pet let.

3 Poročevalec DZ, št. 35/99, stran 39.
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prostem preudarku upošteva, to so dolžina prebivanja tuj-
ca v državi, njegove osebne, družinske, gospodarske in
druge vezi, ki ga vežejo na Republiko Slovenijo, in posledi-
ce, ki bi jih odpoved prebivanja povzročila tujcu ali njegovo
družini. Člen 3 ZUSDDD pa pristojnemu organu ne daje
pravice prostega preudarka. Državljan druge republike ne
more pridobiti dovoljenja za stalno prebivanje, če je podan
kakšen od razlogov, določen v 3. členu ZUSDDD. Ker pri
odločanju o dovoljenju za stalno prebivanje ni prostega
preudarka, ki dopušča, da lahko pristojni organ izda dovo-
ljenje tudi v primeru, če obstaja kakšen od razlogov za
neizdajo, je 3. člen tudi v tem pogledu strožji od ureditve,
ki velja za odpoved prebivanja po prejšnjem in sedaj veljav-
nem ZTuj.

15. Ker so pogoji, določeni v prvi, drugi in tretji alinei
3. člena ZUSDDD, strožji od pogojev za odpoved stalnega
prebivanja tujcev, je s tem kršeno načelo zaupanja v pravo
iz 2. člena ustave in načelo enakosti iz drugega odstavka
14. člena ustave. Glede na stališče ustavnega sodišča v
odločbi št. U-I-248/94 pogoj, določen v prvi alinei 3.
člena ZUSDDD, sploh ne more priti v poštev kot razlog za
neizdajo dovoljenja za stalno prebivanje. Zato ga je ustav-
no sodišče razveljavilo. Razveljavitev bo v skladu s 43.
členom ZUstS začela učinkovati naslednji dan po objavi te
odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Pogoja iz
druge in tretje alinee 3. člena je ustavno sodišče razveljavi-
lo in določilo rok, v katerem mora zakonodajalec uskladiti
navedene določbe z ustavo. Načelo zaupanja v pravo iz 2.
člena ustave in načelo enakosti iz drugega odstavka 14.
člena ustave je kršeno tudi s tem, da zakon za primere iz
druge in tretje alinee 3. člena ne daje pooblastila za odlo-
čanje po prostem preudarku in ne določa okoliščin, ki bi
jih upravni organ upošteval kot odločilne okoliščine pri
presoji, ali naj dovoljenje za stalno prebivanje izda kljub
obstoju razlogov, ki jih zakon določa za neizdajo dovolje-
nja. To bo moral zakonodajalec upoštevati pri uskladitvi
zakona z ustavo.

16. Ustavno sodišče pa ni upoštevalo pobudnikovih
navedb, da so izpodbijani pogoji v nasprotju z načelom
zakonitosti v kazenskem pravu iz 28. člena ustave, zaradi
tega, ker vežejo neizdajo dovoljenja za stalno prebivanje na
obsodbo po 25. 6. 1991 in ne na storitev kaznivega dejanja
po tem datumu. To načelo prepoveduje, da bi bil kdo kazno-
van za dejanje, ki ni bilo določeno kot kaznivo dejanje in zanj
določena tudi kazen, še preden je bilo dejanje storjeno (prvi
odstavek 28. člena ustave), in da se kazniva dejanja ugotav-
ljajo in kazni zanje izrekajo po zakonu, ki je veljal ob storitvi
dejanja, razen če je novi zakon za storilca milejši (drugi
odstavek 27. člena ustave). Določeno osebo je mogoče
šteti kot storilca kaznivega dejanja šele potem, ko je bil s
pravnomočno obsodbo spoznan za krivega (27. člen usta-
ve) storitve kaznivega dejanje. Ali naj bi bil kot odločilna
okoliščina pri določitvi pogojev za izdajo dovoljenja za stalno
prebivanje določen tudi čas storitve kaznivega dejanja, to je
storitev kaznivega dejanja pred ali po osamosvojitvi Republi-
ke Slovenije, je v zakonodajalčevi pristojnosti in ustavno
sodišče ne najde razlogov, ki bi narekovali, da je vezanost
pogojev na čas obsodbe v neskladju z ustavo. Nedvomno
pa je čas storitve kaznivega dejanja pomembna okoliščina,
ki bi jo pristojni organ pri odločanju o izdaji oziroma neizdaji
dovoljenja za stalno prebivanje moral upoštevati v okviru
pooblastila za odločanje po prostem preudarku.

17. Pobudnikove navedbe o kršitvah 7. in 53. člena
EKČP se nanašajo predvsem na njegovo obsodbo zaradi
kaznivega dejanja in izrečene kazni izgona iz države in ne na
izpodbijane določbe. Zato teh navedb v postopku za oceno
ustavnosti predpisa ni mogoče upoštevati.

18. Ustavno sodišče je na podlagi drugega odstavka
40. člena ZUstS določilo tudi način izvršitve te odločbe.
Odločilo je, da se prekinejo tisti postopki, v katerih bi pristoj-
ni organ moral izdati odločbo, s katero bi prosilcu prošnjo za
izdajo dovoljenja za stalno prebivanje zavrnil, ker ne bi izpol-
njeval katerega od pogojev iz druge in tretje alinee 3. člena
ZUSDDD. To pomeni, da vsi drugi postopki tečejo naprej in
da pristojni organ izdaja vse druge odločbe, razen tistih, s
katerimi bi prošnje za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje
zavrnil, ker bi bili pri prosilcu podani razlogi iz druge in tretje
alinee 3. člena ZUSDDD.

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

drugega odstavka 40. člena in 43. člena ZUstS v sestavi:
predsednik Franc Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez
Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr.
Mirjam Škrk in dr. Dragica Wedam – Lukić. Odločbo je
sprejelo soglasno.

Št. U-I-295/99-13
Ljubljana, dne 18. maja 2000.

Predsednik
Franc Testen l. r.

2525. Odločba o ugotovitvi, da četrti odstavek
40. člena in peti odstavek 64. člena zakona
o osnovni šoli nista v neskladju z ustavo

Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudi
Milana Adamiča iz Ljubljane in Branka Tomažiča iz Vrhpolja
pri Vipavi, na seji dne 18. maja 2000

o d l o č i l o:

Četrti odstavek 40. člena in peti odstavek 64. člena
zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97)
nista v neskladju z ustavo.

O b r a z l o ž i t e v

A)
1. Prvi pobudnik, ki o sebi pove, da je oče šoloobvez-

nih otrok, predlaga oceno ustavnosti tistega dela 40. člena
zakona o osnovni šoli (v nadaljevanju: ZOsn), ki uzakonja
nivojski pouk v osmem in devetem razredu osnovne šole
(četrti odstavek), ter tistega dela 64. člena istega zakona, ki
ureja zaključno preverjanje znanja (peti odstavek).

2. Pobudnik namreč meni, da izpodbijani določbi nista
v skladu s 56. in 57. členom ustave. Določbi 40. člena
ZOsn očita, da vnaša v osnovno šolo selektivnost in vsiljuje-
jo programe, ki omogočajo nekaterim učencem realno vs-
top samo v nekatere tipe srednjih šol; po njegovem mnenju
ta diferenciacija ne temelji na svobodni opredelitvi posamez-
nika in pomeni zato omejevanje njegovih pravic znotraj ob-
veznega šolanja. Določbi 64. člena pa nasprotno očita, da
nalaga obvezno zaključno preverjanje znanja vsem učen-
cem, namesto da bi bilo to preverjanje prostovoljno; učencu
iz manj zahtevnega programa v nivojskem pouku da bo
namreč dejansko nemogoče uspešno opraviti zaključno pre-
verjanje in tako končati obvezno osnovno šolo.

3. Določbo 40. člena ZOsn iz enakih razlogov in z
istimi očitiki izpodbija tudi drugi pobudnik, prav tako oče
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šoloobveznih otrok. Trdi še, da je v neskladju s 14. členom
ustave.

4. Zlasti prvi pobudnik podrobneje utemeljuje svoje
strokovno nestrinjanje z vsebino izpodbijanih določb, ki jih
kot strokovnjak s področja pedagoških znanosti šteje za
neprimerne oziroma manj primerne in meni, da lahko po-
sredno privedejo do nezaželenih teženj v pedagoškem delu
osnovnih šol.

5. Državni zbor je odgovoril, da po njegovem mnenju
izpodbijane določbe ob upoštevanju drugih vzporednih mož-
nosti, kot je deseto leto šolanja in potrdilo o izpolnjeni devet-
letni šolski obveznosti, še zmeraj omogočajo “udejanjanje
načel pravičnosti, enakih možnosti, prehodnosti in zagotav-
ljanja šolske uspešnosti vsem učenkam in učencem”.

6. Pedagoški inštitut strokovno utemeljuje odločitve za
ureditev, ki jo pobudnika izpodbijata, pri čemer meni, da
pojem “ustrezna izobrazba” v tretjem odstavku 57. člena
ustave predpostavlja ustreznost v skladu z izkazanimi spo-
sobnosti in znanjem. Temeljna pravica državljana, meni ta
javni zavod, je, da mu je na razpolago čimveč parametrov, ki
mu omogočajo priti do najprimernejše odločitve pri izbiranju
nadaljnjih možnosti izobraževanja. Nivojski pouk naj omogo-
či vsakemu učencu optimalne pogoje za razvoj in napredek.
Inštitut opozarja, da se o zahtevnostni ravni šolanja v osmem
in devetem razredu odločajo učenci sami, da pa se lahko po
zaključku vsakega ocenjevalnega obdobja odločijo tudi za
prehod na drugo zahtevnostno raven.

B)
7. Ustavno sodišče je obema pobudnikoma priznalo

pravni interes in njuni pobudi združilo zaradi skupne obrav-
nave. Ker so bili izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka 26.
člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94
– v nadaljevanju: ZUstS), je takoj nadaljevalo z odločanjem o
stvari sami.

8. ZOsn v 33. členu razdeli osnovnošolsko izobraževa-
nje v tri obdobja. V 40. členu, ki pod naslovom “Organizacija
pouka” govori o nivojskem pouku, določa, da učitelj v pr-
vem, drugem in tretjem razredu pri pouku diferencira delo z
učenci glede na njihove zmožnosti (notranja diferenciacija);
v drugem obdobju (četrti do šesti razred) in sedmem razredu
se delo pri pouku organizira kot temeljni in nivojski pouk,
slednji lahko le pri matematiki, slovenskem jeziku in tujem
jeziku in v omejenem obsegu, in poteka na dveh ali več
ravneh zahtevnosti; v osmem in devetem razredu pa pri
omenjenih treh predmetih obvezno poteka nivojski pouk
(zunanja diferenciacija).

9. Člen 41 ZOsn določa, da lahko učenec ob zaključ-
ku ocenjevalnih obdobij po posvetovanju s starši, učitelji in
šolsko svetovalno službo spremeni raven zahtevnosti; v de-
vetem razredu lahko spremeni to raven na podlagi ocen.

10. Za presojo o ustavnosti določbe četrtega odstavka
40. člena ZOsn vprašanja primernosti, priporočljivosti in
izvedljivosti uzakonjene diferenciacije ne prihajajo v poštev
in vprašanja izvedbe teh zakonskih določb ter možnih nevar-
nosti, ki bi posredno izhajale iz njih, tudi ne. Z ustavnosod-
nega gledišča se zastavlja le vprašanje, ali je diferenciacija v
osnovni šoli v nasprotju s katero od ustavnih določb oziroma
s katerim od ustavnih načel.

11. Diferenciacija pouka pomeni, da pouk v osnovni
šoli ne poteka v celoti in samo na eni ravni zahtevnosti,
temveč lahko ali pa celo obvezno poteka v večji ali manjši
meri na več ravneh zahtevnosti.

12. Ustava v 57. členu določa, da je osnovnošolsko
izobraževanje obvezno in se financira iz javnih sredstev. Iz te
določbe po presoji ustavnega sodišča izhaja, da mora biti
osnovna šola, ki jo organizira in financira država, oblikovana

tako, da bo glede na njeno zahtevnost vsem obveznikom
omogočeno ob ustrezni prizadevnosti uspešno izpolniti os-
novnošolsko obveznost. Ne izhaja pa iz nje, da bi bila kakr-
šnakoli diferenciacija pouka v osnovni šoli ustavno nedo-
pustna. To velja tudi za Konvencijo Združenih narodov o
otroških pravicah (Uradni list SFRJ, MP, št. 15/90), ki obrav-
nava dolžnosti držav pogodbenic pri usmerjanju izobraževa-
nja otrok v 29. členu.

13. Kaj takega po presoji ustavnega sodišča ne izhaja
niti iz določbe tretjega odstavka 57. člena ustave, po kateri
država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo
ustrezno izobrazbo. Ta določba se nanaša na celotno izo-
braževalno sfero.

14. V neskladju z ustavo bi bilo, ko bi zakon diferencia-
cijo pouka v osnovni šoli vezal na kakršnokoli osebno oko-
liščino (prvi odstavek 14. člena ustava), oziroma, ko bi kate-
rakoli zahtevnostna raven pouka ne bila vsem obveznikom
osnovne šole dostopna pod enakimi pogoji. Tega pa izpod-
bijanim določbam ZOsn ni mogoče očitati.

15. Za presojo o ustavnosti določbe o zunanji diferen-
ciaciji ravni pouka v osmem in devetem razredu osnovne
šole je pomembno tudi, ali so ravni zahtevnosti pouka učen-
cu na voljo ali pa ga v eno od njih razporedijo drugi. Iz
petega odstavka 40. člena, povezano s prvim odstavkom
41. člena ZOsn, jasno izhaja, da se o zahtevnostni ravni ob
koncu sedmega razreda odloči učenec. Tako je tudi učencu
na voljo, da po koncu posameznega ocenjevalnega obdobja
raven zahtevnosti spremeni. Po drugem odstavku 41. člena
lahko učenec to stori na podlagi ocen, a tudi v tem primeru
je takó raven zahtevnosti, ki jo želi spremeniti, kot tudi spre-
memba ravni predvsem njegova stvar in to glede vsakega od
treh predmetov.

16. Na podlagi določbe zadnjega odstavka 40. člena
ZOsn izdani pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo
nivojskega pouka v devetletni osnovni šoli (Uradni list RS, št.
27/99) ureja vprašanje izbiranja in menjave zahtevnosti rav-
ni pouka tudi v osmem in devetem razredu in pri tem v celoti
spoštuje zakonsko določbo, da je izbira in odločitev o me-
njavi nazadnje dana učencu. O taki pravici učenca torej tudi
v izvršilnem pravnem urejanju ni dvoma.

17. Očitki pobudnika, da izpodbijane določbe 40. čle-
na ZOsn selekcionirajo in zato diskriminirajo učence, torej
ne drže. Kakor ni mogoče načela iz drugega odstavka 14.
člena ustave, ki določa, da so pred zakonom vsi enaki,
razlagati kot zahtevo, da mora zakonodajalec tudi očitno
različne dejanske stanove pravno urejati enako, tako tudi
določbe o ustvarjanju možnosti, da si državljani lahko prido-
bijo ustrezno izobrazbo (tretji odstavek 57. člena ustave), ki
je konkretizacija načela enakosti pred zakonom za področje
izobraževanja, ne gre razumeti, kot da mora država nuditi
vsem državljanom le eno samo, za vse enako obvezno os-
novno izobrazbo, ne glede na njihove individualne sposob-
nosti in interese. Čeprav je to v vsakem pogledu zahtevnejše
od egalitarno organizirane šole, nalaga ustava državi s tret-
jim odstavkom 57. člena med drugim tako organizacijo šole,
da bo v njej vsak državljan kar najbolj deležen sebi primerne
izobrazbe. Diferenciacija, kot jo 40. člen ZOsn uzakonja za
zadnji dve leti osnovne šole, sledi tej zahtevi in torej ni v
nasprotju z omenjeno ustavno določbo.

18. Člen 64 ZOsn uzakoni obvezno preverjanje znanja
učencev ob koncu vseh treh obdobij. Po določbi prvega
odstavka tega člena je smisel in namen tega preverjanja, da
se preverjajo minimalni standardi znanja učencev. Ta namen
velja tudi za preverjanje ob koncu tretjega obdobja, ko se po
določitvi petega odstavka istega člena po standardiziranem
postopku v sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja
znanje učencev iz slovenskega jezika, matematike, tujega
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jezika in dveh obveznih predmetov (zaključno preverjanje
znanja). Po določbi prvega odstavka 72. člena ZOsn uče-
nec uspešno konča deveti razred, če ima pozitivne ocene iz
vseh predmetov razreda in uspešno opravi zaključno prever-
janje znanja.

19. Člen 65 ZOsn, ki uzakonja namen preverjanja,
določa, da se rezultati preverjanja lahko uporabljajo samo za
namen, ki ga določa ta zakon. Člen 84 določa, da prejme
učenec, ki zaključi osnovnošolsko izobraževanje, zaključno
spričevalo, vanj se vpišejo njegove ocene iz devetega razre-
da, za predmete, iz katerih je bilo opravljeno zaključno pre-
verjanje znanja, pa je ocena enakovredno sestavljena iz
ocene iz tega preverjanja in ocene za deveti razred. Člen 73
med drugim določa, da osnovna šola o doseženih ocenah
učenca iz predmetov zaključnega preverjanja obvesti gimna-
zije in druge splošne srednje šole, če to zahtevajo kot pogoj
za vpis. Člen 75 pa določa, da se učenci, ki niso uspešno
opravili zaključnega preverjanja, lahko pred ponovnim pre-
verjanjem vključijo deseto leto izobraževanja. Končno dolo-
ča 85. člen, da šola učencu, ki je izpolnil osnovnošolsko
obveznost, ni pa končal osnovnošolskega izobraževanja,
izda potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.

20. Preverjanje in ocenjevanje je sestavni del uč-
no-vzgojnega procesa v osnovni šoli in tudi zaključno pre-
verjanje znanja je del te sestavine. Namenjeno je tako učen-
cu in njegovim kot šoli, zlasti preverjanje pa je namenjeno
tudi državi, ki zagotavlja osnovno šolo in njeno brezplačnost
in je odgovorna tudi za njeno učinkovitost.

21. Tudi o strokovni utemeljenosti, primernosti ali pri-
poročljivosti tako uzakonjenega zaključnega preverjanja zna-
nja vseh učencev in vsakega od njih – tudi v primerjavi z
drugimi in drugačnimi ureditvami, ki jih prvi pobudnik oce-
njuje kot prikladnejše – ustavno sodišče ne more presojati.
Različnost ureditev tega vprašanja po svoje opozarja, da ga
je mogoče urejati na več ustavnopravno nespornih načinov;
zakonodajalčevi prosti presoji mora biti prepuščeno, za ka-
tero od takih možnosti se bo odločil.

22. Z določbami 57. člena ustave, da je izobraževanje
nasploh svobodno, osnovnošolsko pa obvezno in brezplač-
no, ter da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko
pridobijo ustrezno izobrazbo, izpodbijana določba 64. člena
ni v neskladju. Prav tako je neutemeljena trditev, da zaključ-
no preverjanje znanja za učence ali za kogarkoli od njih
pomeni izkoriščanje ali zlorabljanje in da je zato v neskladju
z drugim odstavkom 56. člena ustave.

23. Negativne posledice, ki bi jih lahko v prihodnosti
imela izpodbijana ureditev, a ne izhajajo vsaj s pretežno
verjetnostjo iz nje same, temveč bi jim botrovale izvedbene
okoliščine, morejo postati tehten razlog za spremembo ali
opustitev take pravne ureditve ter argument stroke in javno-
sti za pritisk na zakonodajalca v tej smeri. Vnaprejšna boja-
zen ali sklepanje, da utegne do takih posledic priti, pa ni
zadosten razlog za odrekanje ustavnosti izpodbijanim določ-
bam.

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

21. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in dr. Dragica
Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno.

Št. U-I-72/96
Ljubljana, dne 18. maja 2000.

Predsednik
Franc Testen l. r.

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

2526. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o
določitvi stopnje članskega prispevka
Gospodarske zbornice Slovenije za leto 2000

Na podlagi 20.b člena zakona o Gospodarski zbor-
nici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) in
57. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije (Glas
gospodarstva, št. 5/95) ter na predlog Upravnega odbo-
ra Gospodarske zbornice Slovenije z dne 31. 5. 2000 je
Skupščina Gospodarske zbornice Slovenije 8. 6. 2000
sprejela

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi

stopnje članskega prispevka Gospodarske
zbornice Slovenije za leto 2000

1
V sklepu o določitvi stopnje članskega prispevka Go-

spodarske zbornice Slovenije za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 101/99) se spremeni in dopolni:

V 2. točki se v prvem odstavku za besedo “prispevka“
dodata besedi “pravnih oseb“.

V 2. točki se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-
vek, ki glasi:

“Osnova za obračun članskega prispevka za samostoj-
ne podjetnike posameznike je dobiček iz davčnega izkaza
za leto 1999, ki se ne zmanjša za oprostitve, znižanja in
olajšave, ki jih določajo predpisi o dohodnini“.

Prejšnji drugi in tretji odstavek postaneta nova tretji in
četrti odstavek te točke.

2
V 3. točki se spremeni uvodni del stavka tako, da glasi:
“Zavezanci pravne osebe se razvrstijo na:“

3
V 4. točki sklepa se spremeni naslov tako, da glasi:
“Stopnja članskega prispevka za pravne osebe“

4
Za 4. točko se dodata novi 4.a in 4.b točka, ki se

glasita:

“4.a
Zavezanci samostojni podjetniki posamezniki se razvr-

stijo na:
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka

2. točke tega sklepa presega 10,000.000 SIT,
– zavezance, katerih osnova iz drugega odstavka

2. točke tega sklepa ne presega 10,000.000 SIT.

4.b
Stopnja članskega prispevka za samostojne podjetnike
Zavezancem iz prve alinee 4.a točke tega sklepa se

mesečno obračunava članski prispevek po stopnji 2,8% od
ene dvanajstine od osnove iz drugega odstavka 2. točke
tega sklepa.

Zavezancem iz druge alinee 4.a točke tega sklepa se
obračunava pavšalni znesek članskega prispevka v višini
4.500 SIT mesečno.
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Zavezancem za pavšal, pri katerih je od datuma regi-
stracije do 1. 1. 2000 preteklo manj kot 3 leta, se obraču-
nava pavšalni znesek članskega prispevka v višini 3.000 SIT
mesečno.

Zavezanci za pavšal, katerih prihodki iz letnega poročila
oziroma davčnega izkaza za leto 1999 ne presegajo 2,000.000
SIT letno, so oproščeni plačila članskega prispevka.

Zavezanci za pavšal, ki opravljajo dejavnost trgovine,
katerih nabavna vrednost trgovskega blaga iz letnega poročila
oziroma davčnega izkaza za leto 1999 predstavlja več kot
82% prihodkov in hkrati izkazujejo prihodke iz letnega poroči-
la oziroma davčnega izkaza za leto 1999 do 10,000.000
SIT, so oproščeni plačila članskega prispevka.“

5
Te spremembe in dopolnitve sklepa se objavijo v Ura-

dnem listu RS in Glasu gospodarstva ter se uporabljajo od
1. 7. 2000 do 31. 12. 2000.

Predsednik
Skupščine GZS

Janez Bohorič l. r.

2527. Pravila o pogojih, merilih in postopku za
sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih
domovih

V skladu s 13. členom pravilnika o sofinanciranju biva-
nja študentov v študentskih domovih (Uradni list RS, št.
7/98), so: Upravni odbor Univerze v Ljubljani, na seji dne
8. 7. 1998, Svet Zavoda Študentski domovi v Ljubljani, na
seji dne 8. 7. 1998, Vlada Študentske organizacije Univer-
ze v Ljubljani, na seji dne 8. 7. 1998 sprejeli

P R A V I L A
o pogojih, merilih in postopku za sprejem in
podaljšanje bivanja v študentskih domovih

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
Pravila urejajo pogoje in merila ter postopek za sprejem

študentov v študentske domove, način določanja prednostnih
seznamov za bivanje v študentskih domovih in pri zasebnikih,
lastnikih sob, ki jih prek študentskih domov oddajajo v najem.

2. POGOJI IN MERILA ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE
BIVANJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

1. Pogoji

2. člen
Za sprejem v študentske domove, dijaške domove in k

zasebnikom (v nadaljnjem besedilu: študentski domovi), ki
jih je ustanovila ali soustanovila Republika Slovenija oziroma
se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev, lahko prosi
državljan Republike Slovenije, ki:

1. ima status študenta in se izobražuje po študijskih
programih, ki se izvajajo kot redni študij ali ima status štu-
denta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo
kot izredni študij najmanj tri dni v tednu pa ni zaposlen ali
iskalec zaposlitve,

2. povprečni bruto dohodek na člana družine, dosežen
v preteklem letu, ne presega 150% povprečne bruto plače
na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,

3. ima stalno prebivališče oddaljeno najmanj 25 km od
kraja študija,

4. ni bil izključen iz študentskega doma.
Za bivanje v študentskem domu lahko prosi tudi štu-

dent, čigar stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno
manj kot 25 km:

– če ima do najbližjega postajališča javnega prevozne-
ga sredstva najmanj 4 km ali

– če nima več kot dvakratne možnosti javnega prevoza
dnevno ali

– če živi v posebno težkih socialnih in zdravstvenih
razmerah.

Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega
člena v študentskih domovih lahko biva spremljevalec študenta
invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi.

2. Merila za uvrstitev na prednostni seznam za
sprejem

1. Uspešnost študija

3. člen
Študentom, vpisanim v prvi letnik visokošolskih zavo-

dov, se upošteva uspeh pri maturi ali zaključnem izpitu in
uspeh v zadnjem letniku srednje šole. Če se je študent
vpisal na visokošolski zavod brez mature ali zaključnega
izpita, se upošteva uspeh zadnjih dveh opravljenih letnikov
srednje šole.

Uspeh se točkuje tako, da se vsota uspeha pri maturi
ali zaključnem izpitu in povprečne ocene zadnjega letnika
oziroma zadnjih dveh opravljenih letnikov srednje šole po-
množi z 18.

Najvišje možno število točk je 180.
Uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu se točkuje

takole:

Ocene pri maturi Ocene pri Točke
zaključnem izpitu

23-24 18-20 5
18-22 14-17 4
13-17 10-13 3
10-12 8-9 2

Študentom vpisanim v drugi letnik ali višji letnik, in
študentom podiplomskega študija se upošteva njihov dote-
danji študijski uspeh.

Študentom prvega letnika podiplomskega študija se
upošteva študijski uspeh dodiplomskega študija.

Uspeh se točkuje tako, da se povprečna ocena po-
množi z 20. Najvišje možno število točk je 200.

Ne glede na povprečno oceno dobi študent, ki ponavlja
letnik ali zamenja študijski program ali smer zaradi neizpolnitve
obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, 60 točk.

2. Izjemen uspeh in obštudijske dejavnosti

4. člen
K točkam za učni ali študijski uspeh se prišteje še 50

točk, če študent predloži dokazilo o:
– maturitetnem spričevalu s pohvalo ali
– mednarodni nagradi za umetniške dosežke,
– statusu kategoriziranega vrhunskega športnika in o

uvrstitvi do osmega mesta na evropskem ali svetovnem pr-
venstvu, univerziadi ali olimpiadi in ni starejši od 25 let, ko
prvič vloži prošnjo za sprejem, ali
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– pohvali ali medalji na mednarodni olimpiadi znanja.
K točkam za učni uspeh ali študijski uspeh se prišteje

še 30 točk, če študent predloži dokazilo o:
– državni nagradi za umetniške dosežke ali
– status kategoriziranega vrhunskega športnika in o

uvrstitvi do tretjega mesta na državnem prvenstvu in ni starej-
ši od 25 let, ko prvič vloži prošnjo za sprejem, ali

– zlatem priznanju na državnem tekmovanju iz znanja.
Pri dodeljevanju točk se upošteva le eno dokazilo, in

sicer tisto, ki je za študenta najugodnejše.

3. Materialni položaj

5. člen
Materialni položaj se točkuje tako, da se razlika med

150 odstotki povprečne bruto plače na zaposlenega v Re-
publiki Sloveniji in povprečnim bruto dohodkom na člana
družine, izraženim v odstotkih, pomnoži z 1,7.

4. Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija

6. člen
Oddaljenost stalnega prebivališča od kraja študija se

točkuje tako, da se število kilometrov pomnoži z 0,7. Najvi-
šje možno število točk je 100.

5. Posebne socialne, zdravstvene razmere študenta in
drugo

7. člen
Komisija za sprejem dodeli študentu za posebno težke

socialne, zdravstvene ali druge razmere, k točkam za mate-
rialni položaj še do 50% točk.

Kot posebno težke zdravstvene razmere se šteje zla-
sti, če je študent brez staršev, oziroma skrbnikov, če so ti
brezposelni, ali če je najmanj 80% invalid ali težak bolnik.
Študent priloži dokazila pristojnih organizacij oziroma orga-
nov (socialno skrbstvo, specialistični zdravstveni zavod,
invalidska komisija, upravni organi), če jih ima možnost
pridobiti.

Študentom, žrtvam naravnih katastrof, ki se jim je zara-
di tega poslabšal materialni položaj, se k točkam za material-
ni položaj dodeli še do 50% točk.

Komisija za sprejem v primerih, ko se študent sklicuje na
težke socialne, zdravstvene ali druge razmere, obvezno zaprosi
za mnenje ustrezno strokovno ustanovo in odloči o dodelitvi
točk iz tega naslova na podlagi tako pridobljenega mnenja.

Kot druge posebno težke razmere se šteje tudi oddalje-
nost od stalnega prebivališča več kot 25 km od kraja študija
ob ne več kot dvakratni možnosti javnega prevoza dnevno.

Študentki materi ali študentu očetu, ki bo imel(a) med
študijem otroka pri sebi, se prišteje še 50% točk, dodeljenih
za uspeh.

8. člen
Študentom, otrokom padlih v vojni za Slovenijo, ki niso

starejši od 27 let, ko prvič vložijo prošnjo za sprejem, se k
točkam za materialni položaj prišteje še 50 točk.

6. Dodatno razvrstitveno merilo

9. člen
Če ima po merilih od 3. do 8. člena teh pravil več

študentov za sprejem v študentski dom enako število točk,
se razvrstijo na prednostni seznam glede na uspešnost
študija.

3. Merila za uvrstitev na prednostni seznam za
podaljšanje bivanja

10. člen
Za podaljšanje bivanja v študentskem domu iz prve-

ga odstavka 1. člena lahko zaprosi, kdor ima status štu-
denta in se izobražuje po študijskih programih, ki se izva-
jajo kot redni študij, oziroma kdor ima status študenta in
se izobražuje po študijskih programih, ki se izvajajo kot
izredni študij najmanj tri dni v tednu, ter ni zaposlen ali
iskalec zaposlitve.

11. člen
Bivanje v študentskem domu se podaljšuje toliko časa,

kot traja en dodiplomski študijski program podaljšan za dva-
najst mesecev po koncu zadnjega semestra ter za čas ene-
ga podiplomskega študijskega programa.

Študenti, ki so med študijem izrabili pravico do enkrat-
nega ponavljanja ali zamenjali študijski program ter priložijo
dokazila o manjkajočih študijskih obveznostih oziroma potr-
dilo mentorja, da morajo biti zaradi narave diplomskega dela
navzoči v kraju študija, se bivanje podaljša za šest mesecev
po koncu zadnjega semestra.

Bivanje se lahko izjemoma podaljša tudi študentom:
– ki jim je bil podaljšan status študenta in predložijo

dokazila iz 7. člena teh pravil, in sicer največ za eno leto,
– zaradi materinstva,
– ki so končali višješolski študij in ga nadaljujejo po

visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu v
skladu z merili za prehode.

Določba prvega odstavka tega člena velja za študenta,
ki je bival v študentskih domovih od prvega letnika študija
dalje. Bivanje se sorazmerno skrajša glede na to, kateri
letnik obiskuje, ko se prvič vseli v študentski dom. Izjeme
veljajo le v primerih, navedenih v drugem in tretjem odstavku
tega člena.

3. ORGANI IN POSTOPEK ZA SPREJEM IN
PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH

1. Komisija za sprejem in komisija za pritožbe

12. člen
O sprejemu v študentski dom in o podaljšanju bivanja

ter o drugih zadevah, ki jih določajo ta pravila, odloča komi-
sija za sprejem študentov v študentski dom (v nadaljnjem
besedilu: komisija za sprejem).

Komisija za sprejem ima sedem članov. Dva člana sta
iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in viso-
košolskih sodelavcev, ki jih imenuje pristojni organ visoko-
šolskega zavoda, dva člana imenuje Svet zavoda Študent-
skih domov in nista študenta, en član je iz vrst študentov, ki
ne bivajo v študentskih domovih, imenuje ga Študentska
organizacija, en član je študent iz vrst študentov stanovalcev
študentskih domov, imenuje ga Študentski svet visokošol-
skega zavoda, enega člana pa imenuje Študentski svet sta-
novalcev Študentskih domov.

13. člen
O pritožbah zoper odločitve komisije za sprejem odlo-

ča komisija za pritožbe.
Komisija za pritožbe ima pet članov. Dva člana sta iz

vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in viso-
košolskih sodelavcev, imenuje ju pristojni organ visokošol-
skega zavoda, en član je iz vrst študentov stanovalcev
študentskih domov, imenuje ga Študentska organizacija,
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en član je iz vrst zaposlenih v študentskih domovih, imenu-
je ga svet zavoda in en član iz vrst študentov, ki ne bivajo v
študentskih domovih, imenuje ga Študentski svet visoko-
šolskih zavodov.

14. člen
Za območje vsakega kraja, v katerem je sedež ene-

ga ali več študentskih domov oziroma visokošolskih zavo-
dov, če so študentski domovi v njihovi sestavi (v nadalj-
njem besedilu: visokošolsko središče), pristojni organi
visokošolskih zavodov, študentskih organizacij univerz in
študentskih domov imenuje komisijo za sprejem in komi-
sijo za pritožbe.

Člani komisije za sprejem in komisije za pritožbe so
imenovani za dve leti in so lahko ponovno imenovani. Pred-
sednik in namestnik predsednika se izvolita izmed članov
komisije za dve leti in sta lahko ponovno izvoljena.

Komisiji lahko sprejmeta poslovnik o delu.

15. člen
Komisija za sprejem in komisija za pritožbe odločata s

sklepi. Odločitve so veljavno sprejete, če je na seji navzoča
večina članov in je za sprejem odločitve glasovala večina
prisotnih članov komisije.

Sklepi komisije za sprejem, komisije za pritožbe in
obvestila strokovne službe, ki se nanašajo na reševanje
prošenj za sprejem oziroma podaljšanje bivanja v študent-
skem domu, se študentu pošljejo s povratnico na naslov
stalnega prebivališča. Sklepi komisij se pošljejo najkasneje
v treh dneh po sprejemu.

Sklepi komisije za pritožbe so dokončni.

2. Pisarna za študentske domove

16. člen
Pisarna za študentske domove je strokovna služba, ki

opravlja upravno-administrativne naloge komisije za sprejem
in komisije za pritožbe.

Vodja pisarne za študentske domove je diplomirani
pravnik z opravljenim upravnim strokovnim izpitom za delav-
ce v upravi.

Sedež komisije za sprejem in komisije za pritožbe je na
sedežu pisarne za študentske domove.

Delo komisij in pisarne za študentske domove financira
ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, v skladu z letno
pogodbo.

17. člen
Pisarna za študentske domove opravlja naslednje nalo-

ge:
– sprejema vloge in vodi evidence prošenj in pritožb;
– zbira potrebna gradiva in podatke in jih pošilja komi-

sijam;
– opravlja točkovanje uspešnosti študija, materialnega

položaja in oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študi-
ja v skladu s 3., 5. in 6. členom teh pravil;

– študentom in študentskim domovom pošilja sklepe
komisij, obvestila o možnosti vselitve po prednostnih sezna-
mih in druga obvestila;

– vodi evidenco sklepov komisij in njihovega izvrševanja;
– vodi skupno bazo podatkov študentskih domov;
– opravlja naloge, ki jih odredita komisiji, ter druge

naloge v skladu s pravili.

18. člen
Če strokovna služba komisije za sprejem lahko od viso-

košolskih zavodov pridobi podatke iz evidence vpisanih

študentov, obvesti študente, da k prošnji za sprejem v štu-
dentski dom oziroma k prošnji za podaljšanje bivanja v štu-
dentskem domu ni treba predložiti potrdila o vpisu ali fotoko-
pijo študentske izkaznice.

Obvestilo iz prejšnjega odstavka strokovna služba obja-
vi najkasneje do 10. avgusta na oglasnih deskah komisije za
sprejem, visokošolskih zavodov in študentskih domov viso-
košolskega središča.

19. člen
Dokončne sklepe komisije za sprejem in komisije za

pritožbe izvršujejo študentski domovi. Sklepe komisije za
sprejem in komisije za pritožbe izvršujejo študentski do-
movi.

Študentski domovi sproti obveščajo komisijo za spre-
jem o prostih zmogljivostih, na novo vseljenih študentih,
izseljenih študentih in študentih, ki jim je bilo podaljšano
bivanje in pošiljajo sezname na podlagi 11. člena pravilnika
o sofinanciranju bivanja študentov v študentskih domovih.

Skupna baza podatkov študentskih domov

20. člen
Skupna baza podatkov študentskih domov je zbir

podatkov, posameznih študentskih domov o kapacitetah,
o prostih zmogljivostih, na novo vseljenih študentih, izse-
ljenih študentih in študentih, ki jim je bilo podaljšano
bivanje.

Študentski domovi sproti ažurirajo skupno bazo podat-
kov študentskih domov, ki jih uporablja pisarna za študent-
ske domove.

3. Postopek za sprejem in podaljšanje bivanja

21. člen
V postopku za sprejem in podaljšanje bivanja ter v

postopkih s pravnimi sredstvi se smiselno uporabljajo določ-
be zakona o upravnem postopku.

1. Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja

22. člen
Komisija za sprejem enkrat letno, praviloma hkrati z

razpisom za vpis na visokošolske zavode, najkasneje pa do
25. maja sprejme sklep o razpisu za sprejem in podaljšanje
bivanja v študentskih domovih. K sklepu mora pridobiti so-
glasje Ministrstva za šolstvo in šport.

Z razpisom se za posamezno visokošolsko središče
objavi:

– predvideno število prostih zmogljivosti za sprejem in
podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih;

– rok in naslov za oddajo prošenj;
– seznam prilog k prošnji;
– pogoje in merila za izbiro.

2. Prošnja za sprejem v študentski dom

23. člen
Prošnja za sprejem v študentski dom se pošlje s pripo-

ročeno pošiljko pisarni za študentske domove najkasneje
do 10. avgusta.

Ne glede na rok za oddajo prošenj, določen v prej-
šnjem odstavku, lahko za sprejem v študentski dom prosi
študent, če so okoliščine iz 5. in 7. člena teh pravil nastale
po tem roku.
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24. člen
Prošnja za sprejem se vloži na obrazcu, ki je sestavni

del pravil (obrazec št. 1).
Priloge, ki jih je treba priložiti prošnji za sprejem so:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu ali fotokopija študentske izkaznice (v

nadaljnjem besedilu: dokazilo o statusu študenta),
– potrdilo o vseh opravljenih izpitih oziroma fotokopije

spričeval o maturi ali zaključnem izpitu v zadnjem oziroma
zadnjih dveh letnikih srednje šole,

– potrdilo o stalnem prebivališču,
– potrdilo o številu družinskih članov,
– potrdilo o vzdrževanih družinskih članih,
– dokazila o materialnem položaju študenta in njegove

družine.
Študent, ki se izobražuje po študijskih programih, ki se

izvajajo kot redni študij najmanj tri dni v tednu, priloži tudi
potrdilo pristojnih organizacij o nezaposlenosti, in o tem, da
ni iskalec zaposlitve.

Študent, ki uveljavlja sprejem v študentski dom na pod-
lagi drugega odstavka 1. člena in 7. člena, teh pravil mora
prošnji priložiti tudi dokazila pristojnih organizacij oziroma
organov.

Študentka mati oziroma študent oče v prošnji posebej
navede, da bo imela (imel) otroka pri sebi ter ime in priimek
študenta očeta oziroma študentke matere, s katerim že-
lim(o) živeti skupaj, in priloži otrokov rojstni list.

Študent invalid s spremljevalcem prošnji priloži potrdilo
pristojnega organa, da je do njega upravičen.

Če komisija za sprejem podvomi v resničnost fotokopij
dokumentov, lahko zahteva na vpogled originalne dokumente.

25. člen
Komisija za sprejem obravnava popolne prošnje za

sprejem po vrstnem redu, kot so prispele.
Komisija za sprejem ugotovi, ali študent izpolnjuje po-

goje iz 1. člena pravil in na podlagi meril, določenih v 2., 3.,
4., 5. in 6. členu teh pravil, s sklepom za posameznega
študenta določi število točk.

Na podlagi doseženega števila točk komisija za spre-
jem do 15. septembra in 15. oktobra določi prednostna
seznama uvrščenih ter ju v treh dneh po sprejemu objavi na
oglasni deski komisije za sprejem, visokošolskih zavodov in
študentskih domov visokošolskega središča.

3. Prošnja za podaljšanje bivanja v študentskem domu

26. člen
Prošnja za podaljšanje bivanja v študentskem domu se

pošlje s priporočeno pošiljko pisarni za študentske domove
najkasneje do 20. avgusta. Študent, ki mu status in pravica
bivanja v študentskih domovih poteče med študijskim letom
in želi podaljšati bivanje v študentskem domu, pošlje proš-
njo najkasneje trideset dni pred potekom statusa študenta.

Prošnja se vloži na obrazcu, ki je sestavni del teh pravil
(obrazec številka 2).

Prošnji se priloži dokazilo o statusu študenta, če se
študent izobražuje po študijskem programu, ki se izvaja kot
izredni študij najmanj tri dni v tednu pa še potrdili pristojnih
organizacij o nezaposlenosti in o tem, da ni iskalec zaposlitve.

Dokazila iz prejšnjega odstavka se pošljejo v rokih,
določenih v 23. členu teh pravil, med študijskim letom pa v
treh dneh po vpisu oziroma podaljšanju statusa študenta.

27. člen
Delne sezname študentov, ki jim je bilo podaljšano biva-

nje, komisija za sprejem objavi najkasneje do 15. oktobra, med

študijskim letom pa do zadnjega dne v mesecu, ko je bil sklep o
podaljšanju bivanja sprejet, na oglasnih deskah komisije za
sprejem in študentskih domov visokošolskega središča.

4. Roki za pošiljanje dokazil

28. člen
Dokazilo o statusu študenta mora študent poslati pisar-

ni na študentske domove v treh dneh po tem, ko se je vpisal,
najkasneje pa do 30. septembra oziroma do 10. oktobra,
če se je za vpis prijavil v podaljšanem roku.

Študent, ki se iz upravičenih razlogov ni mogel vpisati v
višji letnik, priloži potrdilo o roku za naknadni vpis najkasne-
je do 30. septembra, dokazilo o statusu pa v treh dneh po
izteku roka za naknadni vpis.

Študent, ko opravlja maturo ali zaključni izpit v je-
senskem izpitnem roku, mora to dokazati s potrdilom
srednje šole, spričevalo pa poslati najkasneje do
30. septembra.

Komisija za sprejem lahko zahteva, da študent nakna-
dno pošlje tudi druga, za odločitev o sprejemu potrebna
dokazila.

5. Vrnitev v prejšnje stanje

29. člen
Študentu, ki je iz opravičenih razlogov zamudil kak-

šno dejanje postopka in ga zaradi tega ne more več
opraviti, se dovoli na njegov predlog vrnitev v prejšnje
stanje.

Študentu, ki ni pravočasno poslal vloge, se dovoli na
njegov predlog vrnitev v prejšnje stanje tudi tedaj, če je iz
nevednosti ali zaradi očitne pomote pravočasno vlogo poslal
po pošti nepristojnemu organu.

Vrnitev v prejšnje stanje se dovoli tudi v primeru, če je
študent po očitni pomoti prekoračil rok, pa je pisarna za
študentske domove vlogo vendarle prejela vsaj v treh dneh
po izteku roka, če bi študent zaradi zamude izgubil kakšno
pravico.

30. člen
Študent mora v predlogu za vrnitev v prejšnje stanje

navesti okoliščine, zaradi katerih ni mogel pravočasno opra-
viti zamujenega dejanja, in te okoliščine vsaj verjetno izkaza-
ti (162. člen ZUP).

Če se predlaga vrnitev v prejšnje stanje zato, ker je
študent zamudil vložiti kakšno vlogo, mora predlogu predlo-
žiti tudi to vlogo.

31. člen
Predlog za vrnitev v prejšnje stanje se poda v osmih

dneh, računano od dneva, ko je prenehal vzrok, ki je pov-
zročil zamudo, če je študent šele kasneje izvedel za zamu-
do, pa od dneva, ko je za to zvedel.

Po treh mesecih od dneva zamude se ne more več
predlagati vrnitev prejšnje stanje.

Če se zamudi rok za predlog, da se dovoli vrnitev v
prejšnje stanje, se zaradi zamude tega roka ne more predla-
gati vrnitev v prejšnje stanje.

32. člen
O predlogu za vrnitev v prejšnje stanje odloči komisija

za sprejem s sklepom, zoper katerega je možna pritožba na
komisijo za pritožbe.

Če se dovoli vrnitev v prejšnje stanje, se postopek vrne
v tisto stanje, v katerem je bil pred zamudo.
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6. Postopek izdaje sklepa

33. člen
Pisarna za študentske domove ob prejemu prošnje

preveri, ali je ta popolna. Če ugotovi pomanjkljivosti, o tem
obvesti prosilca in mu določi rok za dopolnitev vloge, ki ne
sme biti krajši od 8 dni.

Če študent v roku odpravi pomanjkljivosti, se šteje, da
je bila vloga že od samega začetka v redu.

Če študent v roku iz prejšnjega odstavka prošnje ne
dopolni, se le-ta zavrže. V obvestilu za dopolnitev vloge je
treba študenta na to posebej opozoriti.

34. člen
Pred izdajo sklepa je treba ugotoviti vsa dejstva in

okoliščine, ki so za odločitev pomembne za zavarovanje
interesov študentov, v skladu s temi pravili.

35. člen
Dejansko stanje, na katero opira svojo prošnjo, mora

študent navesti natančno, po resnici in določno.
Če ne gre za splošno znana dejstva, mora študent za

svoje navedbe ponuditi dokaze in jih, če mogoče, predložiti.
Če študent tega sam ne stori, zahteva to od njega komisija
za sprejem po pisarni za študentske domove. Od študenta
se ne zahteva, naj preskrbi in predloži dokaze, ki jih lahko
lažje in hitreje pridobi pisarna za študentske domove, in tudi
ne, naj predloži taka potrdila, ki jih organi po 172. členu
ZUP niso dolžni izdajati.

Če niti študent niti pisarna za študentske domove
ne moreta pridobiti dokaza po drugem odstavku tega
člena, zaprosi komisija za sprejem za mnenje pristojno
ustanovo.

Če študent v določenem mu roku ne predloži dokazov,
komisija nadaljuje postopek.

Dejstev, za katera niso predloženi upravičeno zahteva-
ni dokazi, se štejejo za neobstoječa.

7. Sklep

36. člen
Sklep se izda pisno na predpisanem obrazcu.

37. člen
S poukom o pravnem sredstvu se študentu sporoči, na

koga se lahko pritoži v katerem roku.
Napake v pravnem pouku ne morejo biti v škodo štu-

denta.

38. člen
Če je s temi pravili določeno, da mora komisija za spre-

jem pred izdajo sklepa zaprositi za mnenje ustanovo določe-
ne stroke, sme izdati sklep šele potem, ko dobi mnenje.

4. Pravna sredstva

1. Pritožba na komisijo za pritožbe

39. člen
Študent vloži pritožbo na komisijo za pritožbe v pet-

najstih dneh od dneva vročitve sklepa komisije za sprejem.
Pravočasno vložena pritožba na komisijo za prito-

žbe, zoper sklep komisije za sprejem zadrži njegovo izvr-
šitev.

Če študent vloži pritožbo po roku, določenem v prvem
odstavku tega člena, pritožba ne zadrži izvršitve sklepa prvo-
stopenjske komisije.

40. člen
V pritožbi mora biti naveden sklep, ki se izpodbija,

njegova številka in datum.
V pritožbi mora študent navesti nova dejstva in dokaze in

obrazložiti zakaj v času obravnave na prvi stopnji niso bila
navedena.

41. člen
Komisija za sprejem preveri, ali je pritožba upravičena.

Če meni, da je pritožba upravičena, izpodbijani sklep nado-
mesti z novim, v nasprotnem primeru pa s sklepom obvesti
pisarno za študentske domove, da jo brez odlašanja izroči s
celotnim spisom komisiji za pritožbe.

Komisija za pritožbe mora o pritožbi odločiti najkasneje
v tridesetih dneh od dneva prejema pritožbe.

Sklepi pritožbene komisije so dokončni in izvršljivi.

2. Upravni spor

42. člen
Zoper sklep komisije za pritožbe se lahko sproži spor

pred pristojnim sodiščem.
Vložitev tožbe in sprožitev spora ne zadrži izvršitve skle-

pa komisije za pritožbe.

4. NADZOR NAD IZVAJANJEM PRAVIL

1. Nadzorna komisija

43. člen
Nadzorna komisija nadzira delo komisij in pisarne za

študentske domove.
Člane nadzorne komisije imenujejo pristojni organ Vi-

sokošolskega zavoda, Študentska organizacija in svet Zavo-
da študentskih domov.

Nadzorna komisija izmed svojih članov izvoli predse-
dnika nadzorne komisije, ki po potrebi sklicuje seje nadzor-
ne komisije.

44. člen
Na zahtevo nadzorne komisije pisarna za študentske

domove posreduje:
– seznam študentov, ki prosijo za sprejem in predno-

stni seznam uvrščenih;
– seznam študentov, ki prosijo za podaljšanje bivanja

in prednostni seznam uvrščenih;
– seznam študentov, ki jim je bil izdan sklep o vselitvi

oziroma je bila njihova prošnja zavrnjena; letno pa ji mora
pošiljati tudi poročilo o opravljenem delu in obračun svojega
poslovanja.

Pristojnosti in način dela nadzorne komisije

45. člen
Nadzorna komisija postavlja komisijam in pisarni za

študentske domove vprašanja in zahteva od njih odgovore in
pojasnila.

Nadzorna komisija ima pravico do vpogleda v pisarni-
ško poslovanje pisarne za študentske domove.
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46. člen
Če nadzorna komisija ugotovi kršitev pravil o tem obve-

sti pristojne organe Visokošolskih zavodov, Študentske or-
ganizacije, Upravo Študentskih domov in Ministrstvo za šol-
stvo in šport.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

47. člen
Oblikuje se skupna baza podatkov študentskih domov.

Do vzpostavitve baze podatkov študentski domovi sproti ob-
veščajo pisarno za študentske domove o prostih zmogljivo-
stih, na novo vseljenih študentih, izseljenih študentih in štu-
dentih, ki jim je bilo podaljšano bivanje v skladu z 11. čle-
nom pravilnika o sofinanciranju bivanja študentov v študent-
skih domovih.

48. člen
Za študijsko leto 1998/99 se izjemoma spremenijo

roki iz 22. člena teh pravil. Razpis objavijo Študentski domo-
vi v osmih dneh po objavi pravil v Uradnem listu Republike
Slovenije.

49. člen
Ta pravila začnejo veljati, ko jih pristojni organi Univerze v

Ljubljani, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in Štu-
dentskih domov v Ljubljani sprejmejo in objavijo v publikaciji.

Študentska organizacija
Univerze v Ljubljani

Predsednik
študentske vlade
Jože Bajuk l. r.

Študentski domovi
v Ljubljani

Predsednik
sveta zavoda

Niko Žibret l. r.

Univerza v Ljubljani
Predsednik

upravnega odbora
prof. dr. Milan Pogačnik l. r.

2528. Aneks k tarifni prilogi k splošni kolektivni
pogodbi za gospodarske dejavnosti

A N E K S
k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za

gospodarske dejavnosti

1. člen
V tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za gospo-

darske dejavnosti (Uradni list RS, št. 40/97) se 3. točka
Regres za letni dopust spremeni tako, da se glasi:

“Delavcem pripada regres za letni dopust najmanj v
višini 107.712 SIT in največ 70% povprečne mesečne pla-
če na zaposlenega v Republiki Sloveniji.

Delavci, ki so regres za letni dopust za leto 2000 že
prejeli v nižjem znesku, imajo na podlagi tega aneksa
pravico do dodatnega izplačila do višine iz prejšnjega
odstavka.”

2. člen
Aneks k tarifni prilogi k splošni kolektivni pogodbi za

gospodarske dejavnosti začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem listu RS.

Ljubljana, dne 5. junija 2000.

Podpisniki:
Konfederacija sindikatov 90 Gospodarska zbornica

Slovenije Slovenije
Boris Mazalin l. r. Jožko Čuk l. r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Združenje delodajalcev
PERGAM Slovenije

Dušan Rebolj l. r. Jože Stanič l. r.

Zveza svobodnih sindikatov Obrtna zbornica
Slovenije Slovenije

Dušan Semolič l. r. Miha Grah l. r.

KNSS - Neodvisnost, Konfederacija Združenje delodajalcev
novih sindikatov Slovenije obrtnih dejavnosti Slovenije

Drago Lombar l. r. Dare Stojan l. r.

Sopodpisniki:
Neodvisni sindikati Sindikat delavcev bank

Slovenije in hranilnic Slovenije
Rastko Plohl l. r. Drago Jurenec l. r.

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2529. Odločba o dodelitvi licence za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali
licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma
posredovanja turističnih potovanj

Gospodarska zbornica Slovenije je v skladu z določili
zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98)
in pravilnika o načinu in postopku za pridobitev licence za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj, de-
javnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj
ter o načinu vodenja registra izdanih licenc (Uradni list RS,
št. 13/99) izdala

O D L O Č B E
o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti

organiziranja turističnih potovanj in/ali licence
za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma

posredovanja turističnih potovanj
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naslednjim pravnim ali fizičnim osebam:

Številka Datum izdaje Vrsta Matična Ime pravne ali fizične osebe
odločbe odločbe licence številka

10021/1 26. 5.2000 organiziranje 5071478 Ilirika turizem, I. Štemberger, s.p., I. Bistrica
10021/2 26. 5. 2000 prodaja 5071478 Ilirika turizem, I. Štemberger, s.p., I. Bistrica
10030/1 26. 5. 2000 organiziranje 5448719 Integral Zagorje, d.o.o.
10030/2 26. 5. 2000 prodaja 5448719 Integral Zagorje, d.o.o.
10036/1 26. 5. 2000 organiziranje 5322464 Metronic-Komet, d.o.o., Trbovlje
10036/2 26. 5. 2000 prodaja 5322464 Metronic-Komet, d.o.o., Trbovlje
10038/1 26. 5. 2000 organiziranje 5880769 Cavallo Travel, d.o.o., Maribor
10038/2 26. 5. 2000 prodaja 5880769 Cavallo Travel, d.o.o., Maribor
10039/1 26. 5. 2000 organiziranje 5805201 Stilbi, d.o.o., Postojna
10039/2 26. 5. 2000 prodaja 5805201 Stilbi, d.o.o., Postojna
10040/1 26. 5. 2000 organiziranje 5450608 Agencija Van Gogh, d.o.o., Maribor
10040/2 26. 5. 2000 prodaja 5450608 Agencija Van Gogh, d.o.o., Maribor
10041/1 26. 5. 2000 organiziranje 5923719 Airpass, d.o.o., Ljubljana
10041/2 26. 5. 2000 prodaja 5923719 Airpass, d.o.o., Ljubljana
10043 26. 5.2000 prodaja 5881447 Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
10045/1 26. 5.2000 organiziranje 5465486 Integral, AP Tržič, d.d.
10045/2 26. 5.2000 prodaja 5465486 Integral, AP Tržič, d.d.

Št. 6
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

Rika Germ Metlika l. r.
generalna sekretarka

OBČINE

BREŽICE

2530. Odlok o novelaciji zazidalnega načrta Trnje
Brežice

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 ter 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 59/99 – odločba US) in 16. člena statuta
Občine Brežice (Uradni list RS, 49/99 in 86/99) je Občin-
ski svet občine Brežice na 14. seji dne 15. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o novelaciji zazidalnega načrta Trnje Brežice

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se sprejme novelacija zazidalnega na-

črta za Trnje, ki je bil sprejet z odlokom in dopolnitvami o
zazidalnem načrtu za Trnje (Uradni list SRS, št. 42/72,
22/73, 17/80, 39/86 in Uradni list RS, št. 57/97, 79/97).

2. člen
Novelacijo zazidalnega načrta za Trnje je izdelal Projek-

tivni biro Region Brežice pod št. 2093/U-98.

3. člen
Novelacija zazidalnega načrta daje smernice, določa

pogoje za gradnjo na obravnavanem območju in tolmači

detajle, ki v grafičnem delu ne morejo biti prikazani ter
predstavlja osnovo na kateri se bo izdelovala dokumentacija
za pridobitev lokacijskega dovoljenja, t.j. izris iz PIN.

4. člen
Novelacija ZN vsebuje:
A) Tekstualni del
01. Upoštevana prostorsko urbanistična dokumentacija
02. Obrazložitev
03. Ocena stroškov za izvedbo
04. Seznam parcel in lastništvo
05. Soglasja
06. Odlok o novelaciji ZN Trnje Brežice
B) Grafični del
01. Izsek iz DDP Občine Brežice 1:5000
02. Prikaz ZN Trnje Brežice – novelacija 1980 1:1000
03. Kopija katastrskega načrta list 03 a 1:1000

list 03 b 1:2880
– Faza ZAHOD

04. Geodetska podloga 1:500
05. Inventarizacija stavbnega fonda 1:500
06. Arhitektonsko ureditvena situacija 1:500
07. Parcelacija z elementi za zakoličbo 1:500
08. Komunalna in energetska infrastruktura 1:500
09. Prometna situacija 1:500

– Faza VZHOD
10. Geodetska podloga 1:500
11. Inventarizacija stavbnega fonda 1:500
12. Arhitektonsko ureditvena situacija 1:500
13. Parcelacija z elementi za zakoličbo 1:500
14. Komunalna in energetska infrastruktura 1:500
15. Prometna situacija 1:500
16. Prerezi 1:500
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MEJA OBMOČJA NOVELACIJE ZAZIDALNEGA NAČRTA

5. člen
Meja novelacije zazidalnega načrta je identična z mejo

UZ za Brežice, kar pomeni, da na severu poteka po južnem
robu pločnika ob Bizeljski cesti, na zahodu pa po vzhodnem
robu pločnika ob Cesti svobode.

Južna meja je rob višjega platoja, ki zajema naslednje
parcele v k.o. Trnje

1/31, 1/308, 1/309, 1/328, 1/1, 1/215, 1/128,
1/212, 1/129, 1/130, 1/193, 1/127, 36/22, 1/225,
1/117, 29/18, 29/15, 29/2, 36/2, 29/19, 29/20,
36/23, 36/24, 36/3, 36/12, 36/10, 36/9, 34/15,
34/14, *63, 26/18, 26/19, 26/20, 26/21, 26/22,
26/23, 26/15, 213/1, 64/17, 64/15, 64/12, 64/10,
66/12, 66/11, 66/7, 62/37, 62/54, 66/14, 67/3, 68,
in 215/1.

Na vzhodni strani meja poteka po vzhodnem robu Trnske
poti in se nadaljuje po robu višjega platoja odn. zajema nasled-
nje parcele 215/1, 60/1, *69, 67/3, 68, vse k.o. Trnje.

6. člen
Vse meje so prikazane v grafičnem delu in potekajo po

robovih navedenih parcel ali čez parcele.

7. člen
Območje je razdeljeno na štiri kareje, ki jih delijo tri

ulice v smeri sever – jug in sicer Prežihova, Kocbekova in
Murnova. V grafičnem delu sta obdelana po dva kareja sku-
paj, in sicer kareja A in B, ki tvorita fazo zahod ter C in D, ki
tvorita fazo vzhod.

FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA URBANISTIČNO IN
ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Splošni pogoji

8. člen
Soseska ima pretežno stanovanjski značaj, ki ga je

treba ohraniti.

9. člen
Objekti na območju novelacije ZN so predvideni pred-

vsem za stanovanjsko in stanovanjsko-poslovno namem-
bnost. Poslovno-stanovanjski objekti so možni ob Prežihovi
ulici, ob Bizeljski cesti in Cesti svobode. Gradnja objektov s
čisto poslovno dejavnostjo je možna le do max. površine
40 m2.

Gradnja samostojnih skladišč ni dovoljena, razen v po-
sameznih primerih, ki jih določa ta odlok in sicer na obmo-
čju elektro kareja ter v sklopu poslovnih prostorov (do 1/3
površine).

Obrtne, podjetniške in podobne dejavnosti so možne
le, če ne povzročajo hrup, ne onesnažujejo okolja ali če na
kakršenkoli način ne predstavljajo motnje v bližnji okolici.

Za te objekte je pri izdelavi izrisa iz PIN potrebno prido-
biti soglasje sosedov mejašev in KS.

Na območju ZN ni dovoljena gradnja novih gostinskih
lokalov ali širitev kapacitet obstoječih gostinskih lokalov,
razen, če ni s tem odlokom posebej določeno (primer: lokali
neposredno ob Bizeljski cesti).

10. člen
V naselju je dovoljena gradnja objektov, ki spremljajo

stanovanjsko namembnost, kot so npr. skupne garaže, kio-

ski ter objekti z uslužno (razen gostinskih), oskrbno, trgov-
sko, versko, vzgojnovarstveno namembnostjo, kakor tudi
športni, kulturni, infrastrukturni in drugi podobni objekti, ob
upoštevanju omejitev.

11. člen
Objekti oziroma naprave so lahko stalnega ali začasne-

ga značaja.

12. člen
Na mestih, kjer je prikazano v grafičnem delu, je možna

gradnja spremljajočih oziroma pomožnih objektov, kot so
garaže, shrambe, drvarnice, kurilnice, plinski rezervoarji ipd.
in objektov za izboljšanje kvalitete bivanja, kot so terase,
bazeni, ute, senčnice, pergole, nadstrešnice, zimski vrtovi
in vetrolovi, vendar v skladu s pogoji za arhitektonsko obliko-
vanje, ki jih določa ta odlok.

Možna je tudi gradnja prometnih, komunalnih, energet-
skih in telekomunikacijskih objektov in naprav.

13. člen
Ne glede na določbe 12. člena, je na obravnavanem

območju dovoljena navedena gradnja tudi tam, kjer to ni
predvideno v grafičnem delu, vendar upoštevajoč pogoje in
smernice, ki so podani v tem odloku.

14. člen
Glede na vrsto posega, so dovoljene novogradnje, do-

zidave, nadzidave, dopolnilna in nadomestna gradnja, kakor
tudi rekonstrukcije, adaptacije, sanacije, ter tekoča vzdrže-
valna dela.

Dovoljene so rušitve in spremembe namembnosti v
skladu s tem odlokom.

Za gradnjo objektov, ki so navedeni v 12. členu in za
rušitve, se izdela priglasitveni elaborat, če ni v nasprotju z
veljavno zakonodajo.

15. člen
V naselju ni dovoljeno graditi objektov za rejo drobnice,

perutnine ipd.

16. člen
Objekti za katere se izdaja gradbeno dovoljenje morajo

biti gradbeno in oblikovno kvalitetni.

17. člen
Pri gradnji objektov je treba upoštevati osnovno tlorisno

obliko oziroma tip stavbe, ki je predvidena v grafičnem delu.

18. člen
Dimenzije novih objektov in dozidav so podane na osno-

vi izmer iz geodetskega posnetka. Tolerance so možne, z
izjemo določil glede gradbene linije, gabaritne linije in mak-
simalne pozidanosti parcele.

19. člen
Za naslednje objekte, ki se jih lahko gradi v okviru

določenih F.Z., so dovoljene maksimalne površine:
– bazeni – največ 100 m2,
– terase – največ 60 m2.

20. člen
Gradbena linija velja za vse stavbe in se mora upošte-

vati, na mestih kjer je določena.
Odstopanja od gradbene linije so možna le v globino

parcele max. do 1,2 m, na površini manjši od ene tretjine
površine fasade objekta.
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Izven gradbene linije je možna le postavitev nadkritij,
izložbenih omar, reklamnih nadpisov ipd., in sicer na odda-
ljenost do 0,5 m proti ulici.

21. člen
Gabaritne linije so določene za objekte visokih gradenj

z namenom, da ščitijo širino uličnega koridorja in na ta način
sprostijo izgled naselja.

Na mestih kjer je določena gabaritna linija, je možna
gradnja le v globino parcele.

Izven gabaritne linije niso dovoljeni objekti z zaprtimi
(polnimi) stenami. Dovoljeno je postavljati le ograje, pergo-
le, brajde, oglasne stolpe ipd.

Izjemoma se izven gabaritne linije dovoljuje postavitev
kioska, kot sezonskega objekta, če pristojni občinski organ
soglaša s posegom, vendar do maks. površine 8 m2.

Odločba o postavitvi se izda za vsako leto posebej.

22. člen
Možna je fazna gradnja v okviru določenih F. Z. po

smiselnih in oblikovnih celotah, če ni možno pridobiti la-
stništvo na celotni predvideni parceli, ali iz drugih razlogov.

23. člen
Na parceli, na kateri je v grafičnem delu vidno da že

stoji objekt, poleg njega ali delno na njegovem mestu pa je
predviden novi stanovanjski objekt (kot je to npr. v enoti b1
ali objekta v Prežihovi ul.), lahko obstoječi stanovanjski ob-
jekt ostane do gradbenega posega, za kateri je potrebno
pridobiti lokacijsko dovoljenje.

V primeru graditve je treba upoštevati predvideno situa-
cijo, stari objekt pa se po izvedbi novega odstrani.

V primeru rekonstrukcije občinski upravni organ pri-
stojen za planiranje določi pogoje v skladu z usmeritvami iz
tega ZN.

24. člen
Možna je rekonstrukcija obstoječih objektov v smislu

izkoriščanja podstrešja v stanovanjske namene pod pogoji,
ki jih določa ta odlok.

25. člen
Za objekte za katere je v grafičnem delu predvidena

sanacija, se določijo pogoji sanacije v izrisu iz ZN, skladno z
določbami tega odloka.

Parcele in zunanja ureditev

26. člen
Na obravnavanem območju je celotna gradbena parce-

la funkcionalno zemljišče.

27. člen
Vsaki stanovanjski objekt ima lastno parcelo. Na eni

parceli ne moreta biti dva ali več stanovanjskih objektov
razen, če s tem odlokom ni drugače določeno.

28. člen
Za večstanovanjske stavbe je v grafičnem delu določe-

no funkcionalno zemljišče.

29. člen
Pri parcelaciji je potrebno spoštovati obliko parcel, ki

je določena v načrtu parcelacije.
Zaradi nepopolnosti grafičnih podlog, je potrebno pre-

verjati meje predvidenih parcel v načrtu parcelacije in jih

usklajevati z dejanskim stanjem lastništva skupaj s pristojno
geodetsko službo. Pri temu naj bodo vodilo obstoječe par-
celne meje.

Če so obstoječe meje korigirane v smislu zamenjave
dela parcel dveh sosednjih lastnikov (npr. v enoti a1) je
potrebno spoštovati pravilo o enakosti kvadrature zamenja-
nega dela parcel.

30. člen
V primeru da investitor ni v možnosti pridobiti lastništvo

na celotni gradbeni parceli, je možno izdati ustrezno grad-
beno dokumentacijo oziroma dovoljenje, če sam objekt ne
tangira manjkajoče površine. V tem primeru se določi zača-
sno funkcionalno zemljišče, ki pa mora v osnovi zadovolje-
vati potrebam (vsebini) objekta.

31. člen
Maksimalna pozidava parcel (tloris osnovnega in po-

možnega objekta brez dovoza in parkirišč) je 60% za indivi-
dualne objekte. Izven te površine so lahko vrtne ute, pergo-
le, in ostali pomožni objekti, ki niso zaprtega tipa, npr.
nadstrešnice.

32. člen
Glavni objekt se praviloma postavi ob glavni prometni-

ci, na dvorišču pa se organizirajo pomožni objekti (garaža,
drvarnica, kurilnica).

33. člen
Zunanja ureditev, skupaj z dovozi oziroma dostopi iz

javnih površin na parcelo se določi pri izdelavi izrisa iz PIN v
skladu s določili tega odloka in pod pogoji upravljalca cest.

Za javne objekte koristne površine večje od 50 m2 se
izdela načrt zunanje ureditve, kot sestavni del projektne
dokumentacije.

34. člen
Možna in priporočljiva je izvedba skupnih dovozov za

dve sosednji parceli.

35. člen
Za objekte, ki imajo predviden dostop iz javnih površin,

le-te pa še niso izvedene (npr. podaljšek Bohoričeve ulice)
je možno izdati lokacijsko dovoljenje, pod pogojem, da se
predvidi začasni dovoz, če je to možno glede na situacijo.

36. člen
Za objekte s poslovno ali kakršnokoli javno namembnostjo

je treba obvezno zagotoviti potrebne parkirne prostore na lastni
parceli (v okviru F.Z.) ali neposredno ob njej, (dovoljuje se tudi
na parceli preko vozišča). Če to ni možno je dovoljeno koristiti
javna parkirna mesta, pod pogojem, da niso oddaljena več kot
30 m od parcele in s soglasjem upravljalca.

37. člen
Parkiranje za individualne stanovanjske hiše se predvi-

di na lastni parceli.

38. člen
Parkirne površine morajo biti utrjene bodisi s travnimi

ploščami, tlakovci, asfaltirane ipd.

39. člen
Dovoljena je postavitev ustrezno oblikovanih ograj do

maks. višine 0,70 m ob cesti, pod pogojem da ne ovira
preglednosti cestišča.
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Na notranji meji parcele je dovoljena ograja do višine
1,20 m. Od ravnine ulične fasadne linije naprej, v globino
parcele, je dovoljena maksimalna ograja 2 m, vendar v so-
glasju s sosedom.

Zidane ali betonske ograje so dovoljene do višine naj-
več 1,20 m.

Pri določeni urbanistični skupini individualnih, vrstnih
ali atrijskih hiš naj bo ograja oblikovno enotna glede višine,
materiala in vrste.

Dostop do vhoda v večstanovanjski, poslovni, oziroma
javni objekt ali del objekta ne sme biti ograjen.

Pri oblikovanju in dimenzioniranju ograj in živih mej je
treba omogočiti preglednost in varnost izvozov oziroma pri-
ključkov; upoštevati je treba varnostni trikotnik.

40. člen
Pri urejanju dvorišč ni dovoljeno spreminjati koto ra-

ščenega terena na meji parcele s sosedom, razen v prime-
ru, da je v tej novelaciji predvideno drugače.

41. člen
Pri premikih zemeljskih mas in pri gradnji je treba paziti,

da se odstranijo le tista drevesa, ki neposredno ovirajo
gradnjo.

42. člen
Dvorišča se primerno uredijo. Lahko so asfaltirana,

utrjena s tlakovci, travnimi ploščami ipd.
Zaželjena je zazelenitev s travnimi površinami, sadnim

in okrasnim drevjem, grmovnicami, cvetličnjaki ali vrtovi. Po
robu parcele se priporoča zasaditev žive meje.

Možna je postavitev vrtnih svetilk.

Oblikovanje objektov

43. člen
Garaže in podobni pomožni objekti so lahko v osnov-

nem objektu ali ob njemu, pod pogojem, da ne izstopajo iz
osnovnega gabarita objekta proti ulici več kot 1,80 m. Lah-
ko so tudi samostoječi, vendar pod enakim pogojem, oziro-
ma da ne izstopajo izven ravnine fasade stanovanjskega
objekta na ulično stran več kot 1,80 m.

Horizontalne in vertikalne mere pomožnega objekta ne
smejo presegati mere glavnega objekta.

Maksimalna površina pomožnega objekta je 80 m2.
Maksimalna višina kapne lege je 4,50 m nad srednjo

višinsko koto raščenega terena.
Pomožni objekti morajo biti gradbeno in oblikovno kva-

litetni.
Gospodarski objekti in nadstrešnice so lahko samo

pritlični, brez mansarde in kleti, maksimalne površine 50%
od osnovnega objekta.

44. člen
Pri oblikovanju objektov naj bodo vodilo okolne stavbe

oziroma bližnje urbanistično okolje, kateremu pripada objekt.

45. člen
Pri določanju naklona strehe se je držati obstoječih

naklonov, ki so značilni za urbanistično celoto, kateri pripa-
da obravnavni objekt (na sosednjih objektih oziroma v ulici).
Praviloma je to od 15° do 30° pri dvokapnicah.

Pri večkapnicah so možni nakloni od 5°-45°.
Smer slemena po ZN.
Kritina dozidave mora biti enaka kritini glavnega objekta.
Dovoljene so vse vrste kritine, razen valovitega saloni-

ta. Obstoječe salonitne kritine se zadržijo, pri obnovi se pa

zamenjajo z drugo vrsto kritine. Priporoča se kritina naravne
opečne barve, dovoljene so pa tudi druge, različne barve,
vendar mora biti enotna (glede vrste in barve) na celotnem
objektu.

46. člen
Pri oblikovanju strehe se dovoljuje uporaba čopov, fr-

čad, strešnih oken, svetlobnih trakov ipd.

47. člen
Uporaba sončnih kolektorjev je dovoljena le, če so

sestavni del stavbne opreme oziroma če so vkomponirani v
objekt kot njegov sestavni del.

Naknadno dodajanje posameznih kolektorjev ni dovo-
ljeno, razen, če se njihova postavitev uskladi s pogoji v
prvem odstavku tega člena.

48. člen
Maksimalno število etaž nad zemljo za individualne sta-

novanjske objekte v naselju je pritličje, nadstropje in man-
sarda, če v grafičnem delu ni določeno drugače.

Objekte je dovoljeno tudi delno ali popolnoma podkle-
titi. To velja tudi za objekte, pri katerih v grafičnem delu ni
predvidena klet.

49. člen
Maksimalna dovoljena kota kapne lege individualnih

stanovanjskih objektov je 7,50 m oziroma kapi 7 m nad
okoliškim terenom.

Maksimalna višina kolenčnega zidu je 1,50 m.

50. člen
Maksimalna višina kote pritličja je 1,20 m nad okoli-

škim terenom.

51. člen
Posebni pogoji za objekte ob Bizeljski cesti v enotah

a1 in b1:
– namembnost po etažah:
– pritličje: javna; predvidoma poslovni prostori,

– nadstropje: stanovanjska; delno so dovoljeni po-
slovni prostori,

– podstrešje: stanovanjska;
– kota pritličja naj bo poravnana s pločnikom ob Bizelj-

ski cesti (tol. +- 0.10 m); možna je podkletitev objektov,
– za objekte, ki imajo podstrešje je maks. dovoljena

višina kolenčnega zidu 0,80 m;
– naklon strehe 35° – 38°
– kritina opečne ali rjave barve
– potrebno je zagotoviti ustrezno število parkirnih mest,

za vsaki lokal,
– minimalno 2 PM, oziroma po eno dodatno parkirno

mesto za vsakih 50 m2 lokala,
– parkirne površine se utrdijo s travnimi ploščami, od

pločnika pa so ločene z betonskimi robniki,
– izmed PM se zasadi drevored in sicer listavci – javor.

UREJANJE JAVNIH POVRŠIN IN INFRASTRUKTURE

Prometna ureditev

52. člen
Hodniki in površine za pešce se izvedejo na mestih,

kjer so predvideni. Lahko so asfaltirani ali tlakovani, zaklju-
čeni z robniki.
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Praviloma je širina hodnika za pešce 1,60 m, če v
grafičnem delu ni drugače določeno.

Poti za pešce in kolesarske steze se opremijo z ovirami
za motorni promet, na mestih, kjer je to potrebno.

53. člen
Za kolesarski promet je predviden hodnik ob Prežihovi

ulici in delu Bizeljske ceste, ki se nadaljuje ob Cesti svobo-
de. Obstoječi hodnik za pešce se prestavi.

Pri izvedbi je treba upoštevati vse veljavne tehnične
predpise.

54. člen
Predvidena je izvedba dodatnih parkirnih površin za

večstanovanjske bloke.
Nova parkirna mesta ob zahodni meji obravnavanega

območja (Cesta svobode) in v enoti a1, je potrebno utrditi s
travnimi ploščami, ostala se lahko asfaltirajo s soglasjem
tangiranih pristojnih služb.

V Prežihovi in Kregarjevi ulici se del cestnega koridorja
rekonstruira in se uredijo parkirna mesta za vzdolžno parki-
ranje. Hodnik za pešce se ukine ali prestavi, kot je prikaza-
no v grafičnem delu.

55. člen
Parkirna mesta namenjena za prebivalce večstano-

vanjskih blokov v enotah a3 in b3, je možno oddati v
najem prebivalcem, vendar maksimalno eno za vsako sta-
novanje.

V najem se lahko oddajajo parkirna mesta v določenih
parkirnih enotah in sicer označenih v grafičnem delu z eno
ali dve zvezdici. Z eno zvezdico je označena parkirna enota
v kateri je možno oddati v najem največ 70% parkirnih mest,
z dvema zvezdicama je označena parkirna enota, katera se
lahko v celoti odda v najem.

Parkirna mesta, ki bodo oddana v najem se označijo s
številkami.

Določena parkirna mesta, ki so označena v grafičnem
delu, je možno nadkriti pod naslednjimi pogoji:

– možna je postavitev nadstrešnic, vendar pod pogo-
jem, da se istočasno izvede cel niz

– vse nadstrešnice v enem nizu morajo biti enotno
oblikovane, kvalitetne izvedbe in gradbeno dokončane z
obdelanimi detajli

– pri oblikovanju je potrebno upoštevati naslednje za-
hteve:

– višina: 2,00 – 2,90 m
– naklon strehe: 10° (±3°)
– kritina: velikopovršinske plošče, ravne ali valovite,

iz ustreznih materialov za ta naklon
– barva kritine: temni odtenki sive, rjave ali zelene

barve
– konstrukcija: montažna, iz kovinskih profilov

– nadstrešnice ni možno postavljati na javnih parkiri-
ščih, če v grafičnem delu ni tako določeno.

56. člen
Na cestah znotraj območja ZN je možna izvedba fizič-

nih ukrepov za umirjanje prometa, v skladu s predpisi. Ti
ukrepi se določajo po potrebi in je zanje potrebno pridobiti
samo odločbo o priglasitvi del, kolikor ne gre za večje pose-
ge, ki bi posegali izven meje cestnega koridorja.

57. člen
Javna pot v jugovzhodnem delu enote a4 se delno

prestavi.

58. člen
Predvidena je razširitev Trnske poti za motorni promet.

59. člen
Novo predvidene vozne površine se asfaltirajo in uredi-

jo vsaj z enostranskim pločnikom in javno razsvetljavo.

60. člen
V primeru, da je dovoz do objekta oziroma parcele

možen iz več prometnic, se le-ta izvede iz prometnice nižje-
ga ranga.

Za individualne stanovanjske objekte se praviloma pri-
ključitev zasebnega dovoza na ulico, izvaja s posnetim ro-
bnikom, pločnik pa ostaja na nivoju.

Za objekte z javno namembnostjo se izvede uvoz z
radiji po veljavnih predpisih.

61. člen
V enoti b3 je predvidena izgradnja garažne hiše za

potrebe prebivalcev soseske. Objekt je predviden kot dvoe-
tažni, vendar se lahko izvede fazno in sicer, v prvi fazi kot
pritlični s celicami v dveh vrstah in z ravno streho. Kota
pritličja je 157,5 (±0,30m) mNM. Dostop bo iz Kregarjeve
in Meškove ul.

V drugi fazi je predvidena še ena etaža nad pritličjem, z
dovozom s severne strani, preko klančine. Streha bo ravna
nad garažnimi enotami, nad srednjim delom (dovozom) pa
bo v obliki dvokapnice, naklona od 15° do 25°.

Pred posegom na obravnavanem zemljišču se obvezno
izdela idejni projekt, ki ga potrdi občinski organ pristojen za
prostorsko načrtovanje.

62. člen
V elektro kareju, ob Kocbekovi ulici, se izvede skladi-

šče za potrebe RTP.
Objekt je pritličen z dvokapno streho, lahko je zidan ali

montažni, vendar kvalitetne izvedbe. V primeru, da se bo
izvajal v fazah, naj se prvo izvede del, ki je na večji oddalje-
nosti od ulice.

63. člen
Ob Bizeljski cesti je predvidena izgradnja avtobusnega

postajališča, ki delno sega v meje tega ZN.

64. člen
Ob Cesti svobode je predvidena izvedba nadhoda ozi-

roma podhoda za povezavo s sosednjim naseljem. Lokacija
se izbere na osnovi predhodne strokovne presoje in analize
predvidenih potreb. Obvezna je izdelava idejnega projekta.
Kolikor bo nadhod oziroma nadvoz imel še kakšno drugo
funkcijo, je potrebno izdelati lokacijski načrt.

65. člen
V podaljšku Kregarjeve ulice se proti zahodu izvede

nadvoz nad Cesto svobode, kot povezava Trnja s sosednjim
naseljem. Pri izdelavi izrisa oziroma lokacijske dokumentaci-
je, je posebno pozornost dati oblikovanju objekta.

Ureditev javnih površin

66. člen
Zemljišče med stanovanjskimi bloki v enoti a3 se ohra-

ni kot javna, predvsem zelena površina urejena v parkovnem
slogu, ki bo namenjena za igro otrok ter počitek in bivanje
na prostem.

Zunanja ureditev se natančneje določi s posebnim idej-
nim projektom, ki ga potrdi občinski organ za prostorsko
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planiranje. Projekt bo obravnaval celotno površino enote v
skladu z tem ZN in naslednjimi smernicami:

– pešpoti se uredijo v parkovnem slogu, priporoča se
tlakovanje; ob njih se lahko postavijo klopi,

– površine za igro se utrdijo predvidoma z naravnimi
materiali, kot so opeka, les, kamen, delno je možen tudi
asfalt oziroma beton,

– površine namenjene za igrišča se opremijo z ustrez-
nimi igrali; prevladujejo naj naravni materiali, izjema naj bodo
kovinski oziroma sintetični,

– obstoječi peskovnik se delno odstrani,
– enoto je možno opremiti z parkovno opremo, kot so

klopi, mize, pergole, ute, nadstrešnice, pa tudi fontane ali
samo vodovodni priključek, parkovne svetilke, koši za smeti
ipd.,

– zazelenitev naj bo z avtohtono vegetacijo,
– površine namenjene za posamezne skupine, pred-

vsem za otroke nižje starosti je priporočljivo ločiti z nizko ali
srednje visoko zazelenitvijo.

V južnem delu obravnavane enote poleg objekta v Kre-
garjevi, je možno urediti ograjeno igrišče za potrebe otro-
škega vrtca.

67. člen
Zelene površine se uredijo v parkovnem slogu.
Območje, ki meji na Cesto svobode se intenzivno za-

zeleni z nizkim in visokim rastlinjem oziroma drevjem.

68. člen
Na mestih, kjer so predvideni, se zasadijo drevoredi z

avtohtonim drevjem – listavci. Drevoredi z iglavci na obmo-
čju ZN niso dovoljeni (razen za živo mejo).

69. člen
Oglasne table, stolpi, panoji in podobno se lahko po-

stavljajo na mestih, ki jih za to določi občinski organ pristo-
jen za prostorsko planiranje.

Komunalno urejanje

70. člen
Stanovanjske oziroma poslovne objekte je možno gra-

diti le na parcelah, na katerih je zagotovljena minimalna
komunalna oskrba, ki obsega možnost dostopa, oskrbo s
pitno vodo in električno energijo ter odvajanje odpadnih
voda v kanalizacijsko omrežje.

71. člen
Vsi objekti morajo biti priključeni na javno prometno,

komunalno in energetsko omrežje.
Priključitev se izvede s podzemnimi vodi. Nadzemni

vodi niso dovoljeni.

72. člen
Možna so vsa dela vzdrževanja, obnove in rekonstruk-

cije v sklopu obstoječe infrastrukturne napeljave.
Za realizacijo predvidenih komunalnih, energetskih in

telekomunikacijskih napeljav, se izdelajo posebni načrti.

73. člen
V primeru plinifikacije območja se za plinovod izdela

lokacijski načrt.

74. člen
Za posege, ki tangirajo javno infrastrukturo, je potre-

bno pred izdajo lokacijskega dovoljenja pridobiti soglasje
upravljalca.

VODOVOD

75. člen
Obravnavano območje je priključeno na mestni vodo-

vod, kateri se oskrbuje z vodo iz centralnega zajetja Glogov
Brod.

Prikaz vodovodnega omrežja je v grafičnem delu.

76. člen
Predvideni objekti ob Bizeljski cesti se priključijo na

obstoječi vodovod. Za realizacijo predvidenih napeljav se
predhodno določi potrebna kapaciteta omrežja na osnovi
analize predvidenih potreb.

HIDRANTNO OMREŽJE

77. člen
Za zagotovitev protipožarne vode se poleg obstoječih

zgradijo novi podzemni ali nadzemni hidranti za oskrbo ce-
lotne površine soseske.

Obstoječem hidrantnem omrežju je treba preveriti de-
lovanje ter ga je po potrebi obnoviti, rekonstruirati ali popra-
viti, da se dovede v uporabno stanje, v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi.

KANALIZACIJSKO OMREŽJE

78. člen
Na območju zazidalnega načrta je možna graditev nove

ali rekonstrukcija, obnova in vzdrževanje obstoječe mešane
kanalizacije.

Odpadne vode morajo biti speljane v čistilno napravo.

79. člen
Za izgradnjo nove kanalizacije se izdela poseben pro-

jekt.

80. člen
Vsi uporabniki morajo biti priključeni na kanalizacijsko

omrežje.

81. člen
Obcestne in druge jarke za odvod meteornih voda je

možno zasuti. Odvodnjavanje se reši s polaganjem cevi s
soglasjem upravljalca in občine.

V Murnovi ulici je predviden razbremenilni kanalizacij-
ski vod 80 za razbremenitev Kregarjeve ulice. Dimenzije se
po potrebi spremenijo.

ODPADKI

82. člen
Za družinske hiše se zbiranje odpadkov vrši individual-

no, s tipiziranimi zabojniki, lociranimi na zasebnih parcelah.
Pri zunanji ureditvi je treba predvideti primeren prostor

za postavitev zabojnikov.

83. člen
Za večstanovanjske bloke je organizirano skupno zbi-

ranje v zabojnike, na za to, določenih mestih.

84. člen
Na obravnavanem območju je predvideno ločeno zbi-

ranje odpadkov.
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V ta namen se uredijo ekološki otoki z možnostjo dovo-
za za komunalna vozila. Lokacije ekoloških otokov so dolo-
čene v grafičnem delu, pred izvedbo pa se za vsako posa-
mezno lokacijo izdela izris iz PIN.

ENERGETSKO UREJANJE

85. člen
Na območju ZN je možna gradnja novih ter vzdrževa-

nje, obnova in rekonstrukcija obstoječih električnih vodov.

86. člen
Elektrifikacija novih objektov se izvaja izključno z zemelj-

skim kablom v sklopu obstoječih transformatorskih postaj.

87. člen
Obstoječe nadzemne nizkonapetostne vode se nado-

mesti s zemeljskim kablovodom po nadomestnih trasah, v
soglasju s tangiranimi lastniki parcel.

Električni nizkonapetostni kabelski vodi, katerih trase
niso vrisane v grafičnem delu, se vodijo praviloma po javnih
površinah, in ob parcelnih mejah.

88. člen
Obstoječe in predvidene nadzemne daljnovode je tre-

ba kablirati v za to določeni koridor, katerega širina se
zmanjša na 15 m, (glej grafični del).

Po končanem kabliranju se na delu tega terena uredijo
zunanje površine za potrebe otroškega vrtca, za katere se,
pred izdajo lokacijskega dovoljenja izdela idejni projekt, ki ga
potrdi občinski organ pristojen za prostorsko načrtovanje.

JAVNA RAZSVETLJAVA

89. člen
Javna razsvetljava se izvede ob voznih površinah in ob

poteh za pešce.
Izvede se kot ulična in parkovna s prosto stoječimi

svetilkami.

TELEKOMUNIKACIJSKO UREJANJE

90. člen
Na območju ZN je možna gradnja novih ter vzdrževa-

nje, obnova in rekonstrukcija obstoječh vodov.

91. člen
Za telekomunikacijsko napeljavo predvidenih objektov

ob Bizeljski cesti se izdela poseben projekt.

92. člen
Novi telekomunikacijski vodi se v celoti izvedejo v ka-

belski kanalizaciji.

93. člen
Telefonski vodi, katerih trase niso predvidene v grafič-

nem delu, se praviloma vodijo po javnih površinah in ob
parcelnih mejah.

94. člen
Za večstanovanjske objekte, ki se bodo priključili na

kabelsko telekomunikacijsko omrežje, se dovoli postavitev
največ ene satelitske ali klasične (skupinske) antene.

TOLERANCE

95. člen
Dovoljena so odstopanja pri pogojih za horizontalne

gabarite do 10% od predvidenih, vendar ne smejo predstav-
ljati večjih sprememb glede na koncept pozidave in pogojev
za urejanje okolja, ki so predpisani s tem odlokom ter zako-
ni, predpisi, pravilniki in navodili, ki se nanašajo na varova-
nje okolja.

ETAPNOST GRADNJE

96. člen
V enotah a1 in c3 je pred začetkom urejanja dokumen-

tacije izvesti preparcelacijo.

97. člen
Površine, ki so predvidene za gradnjo sicer pa še niso

pozidane, se lahko začasno uporabljajo kot parkirne ali do-
vozne površine.

98. člen
Pred izdajo lokacijskega dovoljenja mora biti rešen do-

stop oziroma dovoz na parcelo ter zagotovljena minimalna
komunalna in energetska opremljenost parcele.

99. člen
Možna je fazna gradnja objektov osnovne namembno-

sti in infrastrukturnih objektov. Faze se določijo v izrisu iz
PIN.

OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI
IZVAJANJU ZN

100. člen
Pri posegih na območju ZN je izvajalec dolžan zagoto-

viti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času grad-
nje in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

101. člen
Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
– ob izkopu gradbene jame odstraniti plodno zemljo in

jo začasno deponirati,
– med gradnjo zavarovati vegetacijo pred poškodbami,
– po končani gradnji odstraniti provizorije, odvečni

gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na
parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

POSEBNE DOLOČBE

102. člen
Za vse gradnje na območju tega ZN mora biti izdelan

izris. V njemu se določijo podrobnejši pogoji za gradnjo in
zunanjo ureditev.

Izris mora upoštevati vse pogoje, ki so določeni s tem
odlokom. Na izris iz PIN, si mora investitor, pred izdajo
lokacijskega oziroma gradbenega dovoljenja, pridobiti so-
glasje občinskega pristojnega organa za urejanje prostora.

Za spremembe namembnosti objektov v obrtniške, po-
djetniške in podobne dejavnosti je potrebno pridobiti sogla-
sje sosedov mejašev in krajevne skupnosti.

Za posege, ki niso identični z odlokom, je ponovno
potrebno pridobiti soglasja tangiranih soglasodajalcev.
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103. člen
Za vse posege v območju elektro koridorja, ki se ukinja

in za posege v koridorju (enota b4, Elektro in elektro kori-
dor) je potrebno pridobiti posebno soglasje pristojnih služb
Elektra Slovenije.

104. člen
Pri posegih na obravnavanem območju je poleg tega

odloka, treba upoštevati statut občine Brežice (Uradni list
RS, št. 49/99 in 86/99); odlok o urejanju in varstvu okolja v
Občini Brežice (Uradni list SRS, št. 2/85, 40/87 in 15/89);
odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in meteornih voda
na območju Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 25/88);
odlok o graditvi in vzdrževanju zaklonišč na območju Občine
Brežice (Uradni list RS, 3/93) in odlok o pomožnih objektih
za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS,
39/86, Uradni list RS, št. 65/95, 24/97 in 71/97), če niso
v nasprotju z določili tega odloka.

KONČNE DOLOČBE

105. člen
Novelacija ZN Trnje je stalno na vpogled zainteresira-

nim pri Oddelku za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine
Brežice, ki je pristojen za razlago določil in preverjanje od-
stopanj.

106. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne

inšpekcijske službe.

107. člen
Z veljavnostjo tega odloka prenehajo za območje novela-

cije veljati odlok o sprejetju zazidalnega načrta za del stanovanj-
ske soseske Zakot-Trnje (Uradni list SRS, št. 42/72), odlok o
sprejetju zazidalnega načrta za del stanovanjske soseske Za-
kot-Trnje (Uradni list SRS, št. 22/73), odlok o novelaciji zazi-
dalnega načrta za Trnje (Uradni list SRS, št. 17/80) odlok o
dopolnitvi odlokov o sprejetju zazidalnega načrta za stanovanj-
sko sosesko Trnje-Zakot (Uradni list SRS, št. 39/86), odlok o
dopolnitvi dela ZN Trnje (Elektro, Škof) v Brežicah (Uradni list
RS, št. 57/97) in odlok o spremembah in dopolnitvah zazidal-
nega načrta Trnje (jug) Brežice (Uradni list RS, št. 79/97).

108. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.

Št. 352–56/97-2
Brežice, dne 15. maja 2000.

Župan
Občine Brežice

Vladislav Deržič l. r.

ČRENŠOVCI

2531. Odlok o višini in načinu plačevanja članarine
lokalni turistični organizaciji

Na podlagi določil 3. in 11. do 20. člena zakona o
pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 21. in 29.

člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94, 45/94, 57/94, 20/95, 63/95, 73/95 9796,
39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98,
12/99, 16/99 in 59/99) in 16. člena statuta Občine Čren-
šovci je Občinski svet občine Črenšovci na 15. seji dne 23.
5. 2000 sprejel

O D L O K
o višini in načinu plačevanja članarine lokalni

turistični organizaciji

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Občina Črenšovci kot soustanoviteljica

Razvojnega centra, OE “Lokalna turistična organizacija Čren-
šovci“ predpisuje višino in način plačevanja članarine članov
lokalni turistični organizaciji (v nadaljevanju: LTO).

2. člen
Obvezni člani LTO so pravne osebe in samostojni pod-

jetniki posamezniki:
– ki opravljajo dejavnosti, določene z odredbo o opre-

delitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njiho-
vi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98 in 28/99) –
(v nadaljevanju: odredba) ter sobodajalci in tisti kmetje, ki
opravljajo gostinsko dejavnost in

– imajo v Občini Črenšovci svoj sedež, podružnico,
poslovno enoto, obrat, izpostavo, ekspozituro ali drugo obli-
ko registrirane dejavnosti.

2. VIŠINA ČLANARINE

3. člen
Višina članarine se določa v točkah na podlagi kriteri-

jev:
1. skupine dejavnosti po odredbi;
2. višine prihodka člana LTO, ustvarjenega v občini v

predhodnem letu od leta, za katerega se odmerja članarina.

4. člen
Po kriteriju skupine dejavnosti po odredbi znaša člana-

rina:
– za I. skupino dejavnosti 150 točk,
– za II. skupino dejavnosti 100 točk,
– za III. skupino dejavnosti  50 točk,
– za IV. skupino dejavnosti 20 točk.

5. člen
Po kriteriju prihodka, ustvarjenega v občini v predhod-

nem letu od leta, za katerega se odmerja članarina, znaša
članarina:

Prihodek/v 000 SIT Število točk

do 20.000 10
od 20.000 do 40.000 20
od 40.000 do 60.000 30
od 60.000 do 80.000 40

od 80.000 do 100.000 50
od 100.000 do 120.000 60
od 120.000 do 140.000 70
od 140.000 do 160.000 80
od 160.000 do 180.000 90

nad 180.000 100
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3. OLAJŠAVE PRI PLAČILU ČLANARINE

6. člen
Zaradi bistvenih razlik v obsegu poslovanja in nižje

stopnje soodvisnosti poslovanja članov LTO od turizma
glede na razlike v razvitosti turizma na območju občine se
člani LTO dodatno razvrščajo po naslednjih kriterijih:

1. olajšave glede na obseg poslovanja/prihodka;
2. olajšave glede na različno stopnjo razvitosti turizma

na območju občine.

7. člen
Po kriteriju olajšave glede na obseg poslovanja/prihod-

ka se člani dodatno razvrščajo v 6 razredov, in sicer:

Prihodek/v 000 SIT Faktor
do 40.000 0,15

od 40.000 do 60.000 0,30
od 60.000 do 80.000 0,45

od 80.000 do 100.000 0,60
od 100.000 do 120.000 0,75

nad 120.000 1,00

8. člen
Po kriteriju olajšave glede na različno stopnjo razvitosti

turizma na območju občine se člani LTO po sedežu poslova-
nja oziroma opravljanja dejavnosti razvrščajo v 2 razreda, in
sicer:

Naselje Faktor
– Trnje 0,50
– Žižki
– Gornja Bistrica
– Srednja Bistrica
– Dolnja Bistrica
– Črenšovci 0,75

4. IZRAČUN VIŠINE ČLANARINE

9. člen
Višina letne članarine posameznega člana LTO se izra-

čuna z uporabo naslednje formule:

Letna članarina = (T-dej. + T-prih.) x F-1 x F-2 x vrednost
točke

Krajšave iz prejšnjega odstavka tega člena pomenijo:
– T-dej. = število točk glede na skupino dejavnosti po

odredbi (4. člen odloka)
– T-prih. = število točk glede na višino prihodka člana

LTO (5. člen odloka)
– F-1 = faktor olajšave glede na obseg poslovanja/pri-

hodka (7. člen odloka)
– F-2 = faktor olajšave glede na različno stopnjo razvi-

tosti turizma na območju občine (8. člen odloka).

10. člen
Vrednost točke znaša 1.000 tolarjev.
Vrednost točke iz prejšnjega odstavka tega člena se

usklajuje z uredbami Vlade Republike Slovenije, katera je
po tretjem odstavku 16. člena zakona o pospeševanju
turizma pristojna, da na podlagi gibanja cen življenjskih
potrebščin usklajuje vrednost točke za izračun članarine
LTO.

 11. člen
Zaradi pospeševanja določenih, na turističnem obmo-

čju deficitarnih, dejavnosti so lahko plačila članarine za naj-
več prvih pet let poslovanja oziroma opravljanja dejavnosti v
celoti ali delno oproščeni:

1. kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost po zakonu
o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95) in pravilniku o mini-
malnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne pro-
store, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih
storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri soboda-
jalcih in na kmetijah (Uradni list RS, št. 23/96), – (v nadalje-
vanju: pravilnik, in sicer: turistične kmetije z nastanitvijo in
prehrano (67. člen pravilnika);

2. pravne in fizične osebe, ki opravljajo naslednje s
turizmom neposredno povezane dejavnosti, določene z
odredbo:

– K/71.22 – Dajanje vodnih plovil v najem
– I/60.22 – Taksi
– O/92.13 – Kinematografska dejavnost
– O/92.32 – Obratovanje objektov za kulturne prire-

ditve
– O/93.03 – Druge storitve za nego telesa
– DM/35.12 – Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-

vedrilo in šport
– DN/36.40 – Proizvodnja izdelkov za šport
– K/71.10 – Dajanje avtomobilov v najem (rent a car)
– A/01.12 – Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, se-

men in sadik
– A/01.13 – Pridelovanje sadja, začimb in rastlin za

proizvodnjo pijač
– B/05.02 – Ribogojstvo, ribogojske storitve.
Za oprostitev plačevanja članarine upravičencem iz prej-

šnjega odstavka tega člena se upoštevajo predvsem nasled-
nja merila:

– višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture;
– višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne de-

diščine in povečanje turistične privlačnosti območja;
– višina vlaganj v izgradnjo proizvodnih oziroma poslov-

nih objektov in nabavo opreme;
– višina vlaganj za uvajanje celovitega sistema kakovo-

sti in za pridobitev certifikata kakovosti.

12. člen
Ne glede na določila prejšnjih členov tega odloka lah-

ko občina iz utemeljenih razlogov, na podlagi argumentirane
pisne vloge člana LTO, le-tega z upravno odločbo oprosti
plačevanja članarine za posamezno koledarsko leto oziroma
največ za obdobje treh let.

Pri odločanju o oprostitvi članarine se kot utemeljeni
razlogi upoštevajo merila, določena v tretjem odstavku 17.
člena zakona o pospeševanju turizma in drugem odstavku
11. člena tega odloka.

5. SPOROČANJE PODATKOV

13. člen
Člani LTO so dolžni občini sporočati naslednje po-

datke:
– podatke o vrsti registrirane dejavnosti, ki jo oprav-

ljajo;
– podatke o višini prihodkov, ustvarjenih v predho-

dnem koledarskem letu od leta, za katerega se odmerja
članarina.

Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena so člani LTO
dolžni sporočiti vsako leto najkasneje do 10. marca.
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6. NAČIN ODMERJANJA IN PLAČEVANJA ČLANARINE

14. člen
Članarina za posamezno koledarsko leto se odmerja

vnaprej, in sicer z upravno odločbo, ki jo izda župan Občine
Črenšovci.

15. člen
Članarina se plačuje mesečno po dvanajstinah oziroma

v enem znesku, kolikor je odmerjena članarina nižja od
12.000 SIT.

Člani LTO so dolžni članarino, ki se v skladu z določili
tega odloka plačuje v enem znesku, plačati najkasneje do
31. oktobra tistega leta, za katerega je odmerjena članarina.

Članarina se plačuje na žiro račun proračuna kot na-
menski prihodek za izvajanje dejavnosti LTO.

7. KONČNA DOLOČBA

16. člen
Ta odlok stopi v veljavo osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Sloveniji, izvajati pa se začne po pridobitvi
statusa turističnega območja, vendar ne prej kot 1. 7. 2000.

Št. 98/15-00
Črenšovci, dne 23. maja 2000.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.

2532. Odlok o preskrbi in odjemu pitne vode na
območju Občine Črenšovci

Občinski svet občine Črenšovci je na podlagi 6. in 7.
člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93), 3. člena odloka o javnih gospodarskih službah v
Občini Črenšovci (Uradni list RS, št. 64/96) in 16. člena
statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 18/99) na 15.
seji dne 23. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o preskrbi in odjemu pitne vode na območju

Občine Črenšovci

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji glede oskrbe s pitno

vodo, pravice in obveznosti uporabnikov in upravljavcev jav-
nih vodovodov glede na naprave in oskrbo pitne vode, pri-
ključitev na vodovodno omrežje, vgrajevanje in vzdrževanje
vodomerov, odčitavanje in obračun porabljene vode, varče-
vanje z vodo, prijavo in odjavo odjema vode, prekinitev
dobave vode ter odgovornost upravljavcev in uporabnikov v
zvezi z oskrbo s pitno vodo.

2. člen
Uporabnik vode je vsaka fizična ali pravna oseba, ki

uporablja vodo iz javnega vodovoda.

Upravljavec javnega vodovoda je Občina Črenšovci, ki
izvaja oskrbo s pitno vodo preko režijskega obrata.

3. člen
Vodovodno omrežje in naprave delimo glede na odgo-

vornost za vzdrževanje na upravljavca in uporabnika. Vodo-
vodne naprave, ki so zgrajene iz družbenih sredstev in sred-
stev zbranih iz samoprispevka občanov so premoženje obči-
ne, ki jih je kot upravljavec dolžna vzdrževati. Za naprave,
katere vzdržuje uporabnik sam, pa se štejejo hišni priključki
– od vodomera naprej in hišne inštalacije.

II. VODOVODNO OMREŽJE IN NAPRAVE

4. člen
Naprave, za katere je odgovoren upravljavec, so:
a) primarno omrežje:
– zajetje,
– vodnjaki,
– črpališče,
– transportni cevovodi od črpališča do sekundarnega

vodovodnega omrežja.
b) sekundarno omrežje in naprave:
– omrežje od primarnega omrežja do hišnih vodome-

rov,
– hidrantno omrežje.
Upravljavec vodovoda mora skrbeti za zadostne količi-

ne zdrave pitne vode. Ravno tako mora vzdrževati vodovo-
dne naprave.

Za morebitne večje izpade električne energije je uprav-
ljavec dolžan priskrbeti agregat.

5. člen
Kadar je zaradi načrtovanih del na vodovodnem omre-

žju in drugih vodovodnih napravah nujno začasno prekiniti
dobavo vode, mora upravljavec vodovoda o prekinitvi doba-
ve obvestiti prizadete uporabnike neposredno ali po sred-
stvih javnega obveščanja oziroma na drug krajevno običajen
način.

III. PRIKLJUČITEV NA VODOVODNO OMREŽJE

6. člen
Vsak uporabnik ima pravico in dolžnost pridobiti na

območju oskrbovalnega sistema priključek na vodovodno
omrežje na podlagi prijave in predpisane investicijsko te-
hnične dokumentacije.

7. člen
Upravljavec je dolžan dati soglasje za vodovodni pri-

ključek, če uporabnik k svoji vlogi predloži ustrezno lokacij-
sko dovoljenje za novogradnjo in če to dopuščajo razpolo-
žljive kapacitete vodovodnih virov in prepustnost omrežja.

8. člen
Pri izdaji soglasja za priključitev objekta na vodovodno

omrežje mora upravljavec upoštevati:
– minimalne odmike vseh novogradenj od vodovodne-

ga omrežja,
– konkretne pogoje in navodila za zaščito vodovodne-

ga omrežja pred vplivom novogradenj,
– določitev trase, globine in profila priključne cevi,
– določitev profila vodomera,
– določitev lokacije, oblike in velikosti vodovodnega

jaška,
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– križanje podzemnih komunalnih vodovodov in ostalih
objektov z vodovodnim omrežjem,

– pogoje zunanje ureditve objektov na mestih, kjer se
predvideva trasa priključnega cevovoda.

9. člen
Vsak investitor novogradnje, uporabnik, mora predloži-

ti k vlogi za izdajo soglasja naslednjo dokumentacijo:
– lokacijsko dovoljenje za novogradnjo,
– opis specifičnosti objekta,
– projekt in sheme instalacij (na vpogled).
Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse

gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki vplivajo na dobavo
vode.

10. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključek, če je upora-

bnik izpolnil pogoje, ki so določeni v soglasju za priklju-
ček. Vodovodni priključek pomeni spojno cev od primar-
nega vodovodnega omrežja do vključno vodomera z vsemi
vgrajenimi elementi. Priključek je del omrežja, ki ga plača
uporabnik in le tega tudi prenese upravljavcu vodovoda v
nadzor.

Stroški vzdrževanja bremenijo uporabnika.

11. člen
Vodovodni priključek se izvede za vsak objekt uporab-

nika posebej, upoštevaje velikost in namembnost objekta, ki
se priključuje na vodovodno omrežje. Vse vodovodne pri-
ključke je upravljavec dolžan voditi v katastru komunalnih
naprav.

Začasni ali provizorični priključek na javno vodovodno
omrežje (gradbišče) mora uporabnik odstraniti v skladu z
izdanim soglasjem upravljavca.

12. člen
Vsa dela na javnih vodovodnih ali hišnih priključkih

vključno na vodomerih, izdaja in nadzira upravljavec oziroma
od upravljavca pooblaščena oseba.

13. člen
Na oskrbnem območju Občine Črenšovci je investitor

novogradnje dolžan plačati prispevek za priključitev za vodo-
vodno omrežje. Pogoji in način plačevanja tega prispevka se
določijo z občinskim odlokom.

IV. VODOMERI

14. člen
Na območju Občine Črenšovci morajo biti vsi upora-

bniki, na javne vodovodne sisteme priključeni preko vodo-
merov.

Uporabnik je dolžan zgraditi prostor za vodomer v skla-
du z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi ter tehničnimi
navodili. Prostor, v katerem je vgrajen vodomer mora biti
dostopen upravljavcu vodovoda.

15. člen
Vodomer namesti upravljavec vodovoda, kateri določi

tudi tip in velikost vodomera. Vodomeri so sestavni del pri-
ključka, namenjeni pa so za obračun porabe vode.

Vsak vodomer mora imeti vtisnjeno kontrolo meril od
pristojnega urada za kontrolo meril in plemenitih kovin. Dela
z nameščanjem in premeščanjem vodomerov, kot tudi nad-
zor, lahko opravlja samo dobavitelj pitne vode.

16. člen
Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo

uporabnika. Stroške kontrole, popravila in zamenjave nosi
odjemalec z mesečnim plačilom vodarine.

Stroški za popravilo okvar, ki nastanejo na priključku ali
vodomeru po krivdi uporabnika, bremenijo uporabnika.

17. člen
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali vo-

domeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda.
Upravljavec lahko kadarkoli izvede kontrolo vodomera,

uporabnik pa lahko vsak čas sam zahteva kontrolo točnosti
vodomera.

Če ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem pri-
meru pa uporabnik.

V. UGOTAVLJANJE IN OBRAČUN PORABLJENE VODE

18. člen
Količina porabljene vode iz omrežja javnega vodovoda

se meri v kubičnih metrih po stanju odčitanem na vodomeru
vodovodnega priključka.

Vodomere odčitava delavec upravljavca vodovoda en-
krat letno. Upravljavec lahko določi tudi drugače.

Cena m3 vode se določa v skladu z določili zakona o
komunalnih dejavnostih in na podlagi zakona o temeljih si-
stema cen in družbene kontrole cen.

Izjemoma se sme vodarina zaračunavati po pavšalni
določitvi.

Predlog višine pavšalnih obremenitev sprejme Občin-
ski svet s posebnim sklepom.

19. člen
Uporabniki plačujejo tekočo porabo vode na podlagi ra-

čuna upravljavca. V primeru, da upravljavec ali uporabnik ugo-
tovi, da je vodomer v okvari in ni mogoče odčitati dejanske
porabe vode, se obračuna pavšalna poraba vode na osnovi
povprečne porabe v preteklem obračunskem obdobju.

20. člen
Uporabniki, ki bodo hoteli uveljavljati oprostitev takse

za obremenjevanje pitne vode iz naslova t. i. pitne vode, ki
se uporablja za kmetijske namene, bodo dolžni porabo teh
količin vode dokazati preko posebno vgrajenih vodomerov.

21. člen
Uporabnik vode plača vodo takoj po prejemu računa

oziroma najkasneje 15 dni po izstavitvi računa.
Če uporabnik vode ne plača v 15 dneh po prejemu

opomina, v katerem mora biti navedena posledica neplača-
nega računa, lahko dobavitelj uporabniku brez predhodne-
ga opozorila prekine dobavo vode.

22. člen
Uporabnik, ki mu je bila odmerjena vodarina lahko v 15

dneh po prejemu računa vloži pismeni ugovor upravljavcu
vodovoda, če meni, da mu vodarina ni pravilno odmerjena.
Ugovor ne zadrži plačila računa.

Ponovni priklop se izvede na stroške uporabnika.

VI. PREKINITEV DOBAVE VODE

23. člen
Dobavitelj vode lahko na stroške uporabnika brez od-

povedi prekine dobavo vode v naslednjih primerih:
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– kadar stanje interne naprave ogroža zdravje drugih
uporabnikov oziroma kakovost vode v javnem vodovodnem
omrežju,

– če je priključek na vodovodno omrežje izveden brez
soglasja upravljavca,

– če interna napeljava in druge naprave uporabnika
ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in upora-
bnik vzroka oviranja noče odstraniti,

– če brez soglasja upravljavca dovoli priključitev druge-
ga uporabnika na svojo interno napeljavo,

– če onemogoča delavcem upravljavca preglede in
odčitavanje na vodomeru in interni inštalaciji,

– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo (na vodomeru, hidrantu itd.) ali kako drugače spre-
meni način izvedbe priključka,

– če krši predpise o varčevanju z vodo, kadar je to
dogovorjeno ali odrejeno (redukcija),

– če ne plača računa v 15 dneh po prejemu opomina
pred tožbo.

24. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši

čas zaradi planiranih del na omrežju, vendar mora o tem
pravočasno obvestiti na krajevno običajen način uporabni-
ke, na katere vpliva prekinitev.

Upravljavec je dolžan praviloma opravljati vzdrževalna dela
na vodovodnem omrežju in napravah takrat, ko najmanj moti
delovni proces v delovni organizaciji oziroma uporabnike.

25. člen
Uporabniki so dolžni vodo iz vodovodnega omrežja

varčno trošiti.
Upravljavec pa je dolžan porabo vode nadzirati in sme

omejiti čezmerno rabo, za kar izda navodila za racionalno
uporabo vode.

26. člen
V primeru večjega pomanjkanja vode sme uporabnik

trošiti vodo samo za osebno potrošnjo vendar po vrstnem
redu, ki ga na predlog upravljavca določi župan občine.

VII. JAVNI HIDRANTI

27. člen
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni

izključno požarni varnosti in morajo biti vsak čas dostopni in
v brezhibnem stanju. Podatke o hidrantih in o vseh spre-
membah na njih posreduje upravljavec vodovoda pristojni
gasilski enoti.

28. člen
Hidranti se smejo uporabljati za gašenje požara ali ob

drugih elementarnih nesrečah brez soglasja upravljavca vode.
O uporabi hidranta, o trajanju odvzema vode in o more-

bitnih pomanjkljivostih, ki jih je opazil pri odvzemu vode,
mora uporabnik obvestiti upravljavca vodovoda.

Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v
brezhibnem stanju, sicer je odgovoren za posledice, ki bi
morebiti nastale.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

29. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000

tolarjev se kaznuje za prekršek fizična oseba:

– če se kot uporabnik priključi na vodovodno omrežje
pred ali mimo vodomera,

– če kot uporabnik ne prijavi okvare na vodovodnem
priključku,

– če kot uporabnik onemogoča delavcem upravljavca
preglede in odčitavanje vodomera,

– če kot uporabnik sam brez privolitve upravljavca od-
strani plombe na vodovodnih objektih,

– če kot uporabnik koristi hidrant v nasprotju s 27.
členom tega odloka,

– če kot uporabnik v primeru pomanjkanja vode troši
vodo v nasprotju z navodili o racionalni rabi vode,

– če lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vodnjaka
zasuje vodnjak ali ne skrbi za neoporečno pitno vodo v
vodnjaku.

30. člen
Z denarno kaznijo do 200.000 tolarjev se kaznuje

upravljavec vodovoda, odgovorna oseba pa z denarno kaz-
nijo do 20.000 tolarjev:

– če ne skrbi za redno vzdrževanje in delovanje vodo-
vodnih naprav in

– če ne skrbi za zdravo pitno vodo.

IX. PREHODNA DOLOČBA

31. člen
Uporabniki vode iz javnih vodovodov, ki vodomera še

nimajo, so ga dolžni vgraditi v roku 6 mesecev od objave
tega odloka v Uradnem listu RS.

X. KONČNE DOLOČBE

32. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo

sanitarna, vodnogospodarska in komunalna inšpekcija ter
upravljavec vodovodnih objektov in naprav.

33. člen
Organ upravljavca je dolžan sprejeti pravilnik o pogojih

in načinu plačevanja prispevka za priključitev na vodovodno
omrežje najkasneje v roku 3 mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

V enakem roku je dolžan sprejeti sklep o višini prispev-
ka za priključitev na vodovodno omrežje.

34. člen
Lastniki oziroma imetniki pravice uporabe vodnjakov so

dolžni skrbeti za neoporečnost pitne vode v vodnjakih.
Vsako ravnanje (storitev, opustitev, dopustitev) uprav-

ljavca ali uporabnika, ki je škodljivo ali nevarno za življenje in
delo ljudi ter okolje, je nedopustno in sta za takšno ravnanje
kazensko in materialno odgovorna.

Prepovedano je zasutje vodnjakov.

35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 94/15-00
Črenšovci, dne 23. maja 2000.

Župan
Občine Črenšovci
Anton Törnar l. r.
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ČRNA NA KOROŠKEM

2533. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine
Črna na Koroškem za leto 1999

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 70/97,
10/98, 74/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Ura-
dni list RS, št. 80/94, 45/97) in 16. člena statuta Občine
Črna na Koroškem, je Občinski svet občine Črna na Koro-
škem na 14. redni seji sveta dne 15. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Črna na

Koroškem za leto 1999

1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna

Občine Črna na Koroškem za leto 1999, ki zajema vse
prihodke in odhodke proračuna Občine Črna na Koroškem.

2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem

odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov
za leto 1999:

– skupni prihodki: 422,311.960
– skupni odhodki: 419,427.438

3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhod-

kov proračuna za leto 1999 se ugotavlja presežek prihod-
kov nad odhodki proračuna Občine Črna na Koroškem v
višini 2,884.522 SIT, ki se prenese v poslovni sklad občine,
kot razpoložljiva likvidnostna sredstva za leto 2000.

4. člen
Sredstva stalne proračunske rezerve v višini 2,636.117

SIT se prenesejo v stalno proračunsko rezervo proračuna
Občine Črna na Koroškem za leto 2000.

5. člen
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna

Občine Črna na Koroškem za leto 1999 ter njihova razpore-
ditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in v poseb-
nem delu proračuna, ki sta sestavni del tega odloka.

6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 403-03-01/00
Črna na Koroškem, dne 16. maja 2000.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

2534. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Črna na Koroškem

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 22. člena zakona o financiranju
občin (Uradni list RS, št. 80/97 in 56/98), 16. člena Statu-

ta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) in
61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
18/84), 1. člena dogovora o usklajevanju meril za določa-
nje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in meril za odmero tega nadomestila
(Uradni list RS, št. 19/86) ter 3. in 25. člena zakona o
prekrških (Uradni list RS, št. 25/83, 36/83, 42/85 in
47/87) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 14.
seji, dne 15. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v

Občini Črna na Koroškem

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
V Občini Črna na Koroškem se za uporabo stavbnega

zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje nado-
mestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem bese-
dilu: nadomestilo).

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO

2. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo:
I. A) območje – centralni del naselja Črna na Koroškem
I. območje – del naselja Črna na Koroškem, naselje

Žerjav
II. območje – del naselja Črna na Koroškem, Pristava,

Lampreče, del naselja Žerjav
III. območje – del naselja Črna na Koroškem, del nase-

lja Koprivna, del naselja Podpeca, del naselja Žerjav, del
naselja Javorje, Jazbina, Ludranski vrh

IV. območje – vsa ostala območja stavbnih zemljišč v
občini in zemljišča, ki bodo z urbanističnimi akti določena
kot stavbna zemljišča

I.O.C. območje – obstoječe in predvidene industrijske
in obrtne cone.

Območja so detaljno razvidna iz grafične priloge “Ob-
močje stavbnih zemljišč v Občini Črna na Koroškem“. Meje
posameznih naselij so vrisane PKN – 5.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

3. člen
Nadomestilo se plačuje 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
površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so fun-
kcionalno vezani s poslovnim prostorom (sanitarije, umival-
nice, skladišča, garderobe, pisarne, hodniki ipd.) ter parkiri-
šča in dvorišča, v katero spadajo utrjene površine (asfalt,
tlakovci, beton).

C) Čista tlorisna površina počitniškega objekta in vseh
prostorov, ki so funkcionalno vezani na počitniški objekt.

Od površin pod A) se nadomestilo plačuje od dneva
vselitve v stanovanjsko hišo.
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Od površin B) se nadomestilo plačuje od dneva pričet-
ka poslovanja v poslovnih prostorih.

2. Nezazidano stavbno zemljišče:
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zem-

ljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zem-
ljišča znotraj ureditvenih območij, ki so opredeljena v 2.
členu tega odloka.

Za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega odstavka
se plačuje 30% izračunane vrednosti 4. člena tega odloka.

4. člen
Glede na namen uporabe se stavbna zemljišča delijo v

5 skupin:
1. skupina za stanovanjske namene, kamor prištevamo

stanovanja in stanovanjske hiše, garaže za osebne avtomo-
bile v objektu ali izven njega,

2. skupina za počitniške namene,
3. skupina za poslovne, proizvodne in skladiščne na-

mene, kamor prištevamo vse poslovne prostore proizvodnih
in storitvenih dejavnosti s skladišči, parkirne prostore, pro-
metne površine, energetske objekte ter garaže za vozila, s
katerimi se izvaja poslovna dejavnost,

4. skupina za družbene in neprofitne dejavnosti, kamor
štejemo šole, vrtce, zdravstvene ustanove (javne in privat-
ne), prostore za kulturo, telesnokulturno in društveno dejav-
nost, politične stranke ter državne organe in institucije,

5. nepozidana stavbna zemljišča.

5. člen
Višina nadomestila za funkcionalno enoto se določi ta-

ko, da se pomnožijo elementi, površina, število točk po meri-
lih iz tega odloka in vrednost točke, ki jo vsako leto določi
občinski svet do 31. 12. in velja od 1. 1. naslednjega leta.

Sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stav-
bnega zemljišča so prihodek proračuna Občine Črna na
Koroškem in se uporabljajo za investicije v infrastrukturo ter
urejanje komunalnih zadev v Občini Črna na Koroškem.

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA

6. člen
Nadomestilo se ne odmerja za stavbna zemljišča in

funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav in mednarodnih organizacij,

skladno z 59. členom zakona o stavbnih zemljiščih,
– za zemljišča, ki so s prostorsko izvedbenimi akti pred-

videna za gradnjo, dokler jih kmetje uporabljajo za kmetijsko
dejavnost,

– za zemljišča, ki jih investitorji pripravljajo za gradnjo,
– za zemljišča, ki se po dejanski funkciji uporabljajo

kot javne površine,
– za kulturne in sakralne namene in društva, ki se

financirajo iz občinskega proračuna,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih humani-

tarnih organizacij,
– za funkcionalne enote, ki jih poleg sakralnih objektov

uporabljajo verske skupnosti za svojo dejavnost, razen ka-
dar niso direktno namenjene za verske namene,

– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetij-
stvu (gospodarska poslopja, hlevi, strojne lope...), razen za
površine, namenjene za opremljanje dopolnilne dejavnosti.

7. člen
Plačevanja nadomestila so oproščeni občani:
– ki prejemajo varstveni dodatek,

– ki so upravičeni do subvencije stanarine,
– na zahtevo za dobo 5 let od dneva vselitve občana, ki

je kupil novo stanovanje, kot posamezen del stavbe ali zgra-
dil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v
ceni ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega
zemljišča,

– v drugih opravičenih primerih, ko bi plačevanje nado-
mestila ogrožalo preživljanje zavezanca ter njegove družine
(elementarne nesreče, požari ipd.),

Plačevanja nadomestila so lahko oproščene pravne
osebe zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če na nastanek
plačilne nezmožnosti zavezanec ni mogel vplivati, ali če se s
tem lahko odvrnejo motnje v gospodarstvu. Upošteva se
plačilna nezmožnost, ki je posledica:

– neporavnanih zapadlih terjatev oseb, zoper katere je
začet stečajni postopek,

– ukrepov države,
– ukrepa tuje države,
– višje sile,
– neporavnanih zapadlih terjatev do Republike Slovenije.
Občinski svet obravnava zahtevke za odpis, obročno

plačilo ali odlog plačila, če jih poda zavezanec pred izdajo
odločbe o odmeri nadomestila, vendar najkasneje do 31. 1.
za odmerno leto.

V. MERILA ZA DOLOČITEV ŠTEVILA TOČK

8. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
1. lega in namembnost
2. stopnja komunalne opremljenosti
3. vrsta dejavnosti.

9. člen
Točke glede na lego in namembnost zemljišča:

Lega Stano- Počitniški Poslovni Druž- Nepo-
zemljišča vanjski namen namen bene zidana

namen dejav- stavbna
nosti  zemlj.

I. A. 25 300 300 100 70
I. območje 25 250 250 75 65
II. območje 20 200 200 50 40
III. območje 10 100 100 50 40
I.O.C. območje 100 30
IV. cena se določi, ko so z urbanističnimi

akti določena kot stavbna zemljišča

Nepokrita skladišča, parkirni prostori gospodarskih sub-
jektov, pravnih oseb in društev, ki se ukvarjajo s pridobitno
dejavnostjo, delavnice na prostem, teniška igrišča, odprti ba-
zeni, so po tem odloku poslovne površine in se jih točkuje po
vrsti dejavnosti, kot določa 11. člen tega odloka. Za navede-
ne površine se plačuje 30% vrednosti pozidanih površin.

10. člen
Merilo stopnje komunalne opremljenosti pomeni de-

jansko opremljenost s komunalnimi objekti in napravami
individualne in kolektivne rabe, oziroma možnost priključitve
na te objekte in naprave.

Za objekte in naprave individualne rabe (IKR) štejemo:
I. kategorija: vročevod (plin), plin (kuhanje), vodovod,

kanalizacija, elektrika, telefon,
II. kategorija: vročevod (plin), vodovod, kanalizacija,

elektrika, telefon,
III. kategorija: vodovod, kanalizacija, elektrika, telefon,
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IV. kategorija: vodovod, kanalizacija, elektrika,
V. kategorija: vodovod, elektrika.
Za objekte in naprave kolektivne rabe (KKR) štejemo:
I. kategorija: ceste, parkingi, javna razsvetljava, zelene

in rekreacijske površine, odvodnjavanje, hidrantna mreža,
II. kategorija: ceste, parkingi, javna razsvetljava, zelene

in rekreacijske površine odvodnjavanje,
III. kategorija: ceste, parkingi, javna razsvetljava, od-

vodnjavanje,
IV. kategorija: ceste, javna razsvetljava, odvodnjavanje,
V. kategorija: ceste, odvodnjavanje.
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ob-

jekti in napravami individualne (IKR) in kolektivne (KKR) rabe
se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Kategorija Točke-IKR Točke – KKR
I. 40 30
II. 40 30
III. 30 30
IV. 25 25
V. 20 20

V primeru nekompletne opremljenosti se upošteva ni-
žja kategorija oziroma kategorija z ustreznimi elementi.

11. člen
Glede na vrsto dejavnosti se upošteva naslednje število

točk:
Dejavnost: točke
– bančništvo, zavarovalništvo, finančne storitve,
posredovanje 600
– pošta in telekomunikacije, elektro, bencinski
servis, MHE 600
– gostinstvo, trgovina 200
– obrtna dejavnost, osebne storitve in promet 200
– deficitarna obrt (mizarstvo, čevljarstvo, rezbarstvo) 100
– industrija, rudarstvo 200
– javna uprava 100
– zdravstvo, vzgoja in izobraževanje 100
– kmetijstvo, gozdarstvo, zadružništvo, lesarstvo,
žagarstvo 200
– prodaja, vzdrževanje in popravilo motornih vozil 300
– proizvodnja in prodaja farmacevtskih preparatov 300
– tehnične in poslovne storitve (arhitektura,
prevozništvo) 300
– gradbeništvo 300
Nadomestilo se obračuna tudi za uporabo začasnih

objektov, postavljenih na javnih površinah, ki traja več kot 6
mesecev na leto.

Namen uporabe I. območje II. in III. območje
iz 10. člena  iz 10. člena

kioski 1000 500
gostinski vrtovi 500 250
drugi začasni objekti 100 50

Nadomestilo iz tega člena se določi tako, da se število
točk iz tabele pomnoži s številom dni uporabe javne površi-
ne in pomnoži z vrednostjo točke.

Število točk po merilih iz členov 9, 10 in 11 se sešteva.

VI. POSTOPEK ZA ODMERO IN PLAČILO NADOMESTILA

12. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora pla-

čati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela

stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najem-
nik stanovanja ali poslovnega prostora). V primeru neplačila
nadomestila vodi izterjavo pristojni davčni organ oziroma
pristojno sodišče. Odločbo o odmeri nadomestila izda zave-
zancu na podlagi podatkov Občine Črna na Koroškem pri-
stojni davčni organ do 30. 6. za odmerno leto in se plačuje-
jo v dveh polletnih obrokih.

Če letno nadomestilo presega 50.000 SIT, se plačuje
v mesečnih obrokih.

Zavezanci, ki jim za tekoče leto še ni bilo odmerjeno,
plačujejo nadomestilo za tekoče leto, na podlagi odločbe iz
preteklega leta.

Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje
nadomestila, prisilne izterjave, odpisa zaradi neizterljivosti,
zastaranja in plačila obresti od nadomestila, ki ga zavezanec
ni plačal v predpisanem roku, se uporabljajo določila zako-
na o davčnem postopku.

13. člen
Zavezanci so dolžni Občini Črna na Koroškem posre-

dovati vse podatke za izračun nadomestila in sodelovati pri
nastavitvi evidence.

Zavezanci morajo prijaviti Občini Črna na Koroškem
tudi vse spremembe in sicer v 30 dneh po nastali spremem-
bi v zvezi z uporabo stavbnega zemljišča.

Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva
od prvega v naslednjem mesecu po poteku meseca, v kate-
rem je sprememba nastala.

Nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih odstavkov
tega člena opravlja strokovna služba Občine Črna na Koro-
škem.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

14. člen
Pravna oseba, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne

prijavi pravilnih površin oziroma sprememb (13. člen odlo-
ka), se kaznuje z denarno kaznijo od 200.000 do
1.000.000 SIT.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 20.000 do 120.000 SIT se
kaznuje tudi občan, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen
Osnova za nastavitev prve evidence za nadomestilo po

tem odloku so obstoječe evidence, s katerimi razpolaga
davčni organ in uradne državne evidence.

Kjer obstoječih podatkov ni, jih pridobi občinska upra-
va tako, da pozove zavezance, da potrebne podatke pisno
sporočijo.

Občinska uprava lahko zahteva v primerih, ko obstaja
utemeljen sum, da so sporočeni podatki nepravilni, da zave-
zanec dokaže pravilnost podatkov.

16. člen
Ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Ravne na Koroškem, z dne 21. novembra 1991 (Medobčin-
ski uradni vestnik št. 19/91).
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17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu RS,

Št. 420-08-01/00
Črna na Koroškem, dne 16. maja 2000.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

2535. Spremembe in dopolnitve odloka o prazniku
občine, priznanjih in nagradah Občine Črna na
Koroškem

Na podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem
(Uradni list RS, št. 62/99) v skladu z 2. členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odloč-
ba US RS, št. I.-13/94, 45/94 – odločba US RS, št. V-I-
144/94-18 (Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) je Občinski
svet občine Črna na Koroškem na 14. redni seji dne 15. 5.
2000 sprejel

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E
O D L O K A

o prazniku občine, priznanjih in nagradah
Občine Črna na Koroškem

1. člen
Dopolni se 6. člen, tako da se za tretjo alineo doda

“spominska plaketa občine“, četrta alinea postane peta ali-
nea.

2. člen
Spremeni se 13. člen, ki glasi:
Nagrajenec prejme denarno nagrado v višini, ki jo dolo-

či občinski svet ter pisno utemeljitev nagrade.

3. člen
Doda se nov 16. a člen, ki glasi:
d) Spominska plaketa občine
Spominska plaketa občine se lahko podeli zaslužnim

posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in
društvom, ki so dosegli pomembne uspehe na področjih na
katerih delujejo in so s tem bistveno prispevali k razvoju in
ugledu občine ali ob njihovih jubilejih.

Spominska plaketa je posebej oblikovana listina na
kateri je grb Občine Črna na Koroškem.

4. člen
Pri 17. členu točka “d“ – postane “e“.

Št. 08-08/97
Črna na Koroškem, dne 16. maja 2000.

Župan
Občine Črna na Koroškem

Franc Stakne l. r.

DOBREPOLJE

2536. Odlok o zazidalnem načrtu – ZN za
stanovanjsko območje Predstruge in za del
ureditvenega načrta – UrN Predstruge

Na podlagi 46. člena zakona o urejanju prostora (Urad-
ni list SRS, št. 18/84, 15/89, Uradni list RS, št. 71/93), 2.
in 6. člena zakona o urejanju in planiranju prostora v pre-
hodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in na podlagi
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89, Uradni list RS,
št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter zakona o
dopolnitvah zakona o urejanju naselij in drugih posegov v
prostor (Uradni list SRS, št. 37/85, Uradni list RS, št. 71/93)
ter zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št.
29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 44/97) ter 7.,
16. in 110. člena statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS,
št. 37/99) je Občinski svet občine Dobrepolje na 16. seji
dne 9. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu – ZN za stanovanjsko
območje Predstruge in za del ureditvenega

načrta – UrN Predstruge

I. SPLOŠNA DOLOČILA

1. člen
S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev odloka o

spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroč-
nega in srednjeročnega plana Občine Dobrepolje za obdob-
je 1986–2000, dopolnjen 1996 (Uradni list RS, št. 11/98)
sprejme zazidalni načrt za stanovanjsko območje Predstru-
ge in del Ureditvenega načrta Predstruge, ki ga je izdelala
Fakulteta za arhitekturo, št. naloge 2514-98-600139, v
maju 2000.

2. člen
Zazidalni načrt za stanovanjsko območje Predstruge in

del ureditvenega načrta za Predstruge vsebuje:
I. TEKSTUALNI DEL
T1 Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko ob-

močje Predstruge in del ureditvenega načrta za
Predstruge,

T2 Obrazložitev in utemeljitev prostorskih pogojev za
izvajanje posegov v prostor na območju zazidalne-
ga načrta za stanovanjsko območje Predstruge in
del ureditvenega načrta Predstruge z vključeno
oceno stroškov za izvedbo načrta,

T3 Soglasja pristojnih organov,
T4 Posebne strokovne podlage skupaj z grafičnim

delom in obrazložitvijo.
Gradivo pod drugo, tretjo in četrto alineo je v prilogi k

odloku in se šteje za njegov sestavni del.

II. GRAFIČNI DEL
Posebne strokovne podlage (priloga k obrazložitvi)
A1 Morfološka analiza grajene strukture v merilu

1:1000,
A2 Vizualno percepcijska analiza v merilu 1:1000,
A3 Analiza prometne mreže v merilu 1:1000,
A4 Izkoriščenost prostora v merilu 1:1000,
A5 Analiza namenske rabe prostora v merilu 1:1000,
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A6 Lastniško parcelne strukture v opredeljenem ob-
močju v merilu 1:1000,

A7 Analiza problemov v naselju v merilu 1:1000,
A8 Izhodišča in usmeritve za urejanje obstoječe zazi-

dave, ter oblikovanje nove v merilu 1:1000,
A9 Predlog ureditve – predlog zazidalnega načrta za

območje stanovanjske cone za Predstruge v meri-
lu 1:1000.

Predlog zazidalnega načrta za stanovanjsko območje
Predstruge in del ureditvenega načrta Predstruge

O1 Prikaz prostorskih sestavin dolgoročnega in sred-
njeročnega plana občine za območje zazidalne-
ga načrta za stanovanjsko območje Predstruge in
dela ureditvenega načrta Predstruge,

O2 Geodetska podlaga z vrisano mejo območja v
merilu 1:1000,

O3 Razdelitev območja na morfološke enote z ele-
menti regulacije, statusom objektov ter etapnost-
jo zazidave v merilu 1:1000,

O4 Prometna ureditev v merilu 1:1000,
O5 Ureditev zelenih površin v merilu 1:1000,
O6 Zbirna karta komunalnih vodov in vris potrebnih

prestavitev in novih vodov javne infrastrukture v
merilu 1:1000,

O7 Načrt parcelacije in novo številčenje parcel v me-
rilu 1:1000.

Maketa
M1 Maketa območja s prikazanim osnutkom zazidal-

nega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela
ureditvenega načrta Predstruge v merilu 1:1000.

3. člen
Zazidalni in ureditveni načrt določata poleg splošnih

določil še:
II. Mejo območja zazidalnega načrta za stanovanj-

sko območje Predstruge in dela ureditvenega
načrta Predstruge,

III. Funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto
graditve objektov ali drugih posegov v prostor,

IV. Merila in pogoje glede namembnosti in vrste po-
segov v prostor,

V. Merila in pogoje za urbanistično, arhitekturno in
krajinsko oblikovanje,

VI. Merila in pogoje za določanje gradbenih parcel
oziroma funkcionalnih zemljišč,

VII. Merila in pogoje za prometno opremljanje,
VIII. Merila in pogoje za urejanje zelenih površin,
IX. Merila in pogoje za komunalno opremljanje,
X. Pogoje za varovanje okolja,
XI. Merila in pogoje za varovanje naravne in kulturne

dediščine,
XII. Zaporednost izvajanja,
XIII. Tolerance pri gabaritih,
XIV. Obveznosti investitorjev in izvajalcev,
XV. Končna določila.

II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
ZA STANOVANJSKO OBMOČJE PREDSTRUGE IN DELA

UREDITVENEGA NAČRTA PREDSTRUGE

4. člen
Meja območja zazidalnega načrta za stanovanjsko ob-

močje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge:
(karta O2)

Celotno območje se nahaja v k.o. Cesta. Meja obrav-
navanega območja zazidalnega načrta za stanovanjsko ob-
močje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge
poteka kot je opisano v nadaljevanju.

Začetno točko predstavlja križišče regionalne ceste
R-647 z železnico, ki se v naravi kaže kot južni vogal parcele
s parc. št. 2353/1 (regionalna cesta R-647). Meja poteka
od te točke po južnem robu te parcele vse do točke, ko
meja prečka cesto in se naveže na južni del parcele s parc.
št. 1226/29 (ki meji na parcelo s parc. št. 1226/10). V tej
točki se zasuka skoraj za 90° in se nadaljuje proti severu,
seka parcelo s parc. št. 1226/29, ter se naveže na skrajno
zahodno točko obstoječe občinske (gozdne ceste) s parc.
št. 1226/22 ter en del poteka po robu te parcele (rob s
parcelo s parc. št. 1226/40). Potem seka parcelo s parc.
št. 1226/9 in se obrne proti vzhodu, seka parcelo s parc.
št. 1226/13 ter se naveže na severni rob obstoječe občin-
ske (gozdne) ceste s parc. št. 1226/22. Meja od tu poteka
proti vzhodu, prečka parcelo s parc. št. 1226/22 in se
poveže na zgornji rob parcele s parc. št. 1226/2 (meja med
parcelama s parc. št. 1226/2 in 1226/14). Meja poteka
proti vzhodu vse dokler ne prečka občinske (gozdne) ceste,
ter se priključi na zgornji rob parcele s parc. št. 1457/7
(meja med parcelama s parc. št. 1457/7 in 1457/3). Od tu
se še vedno nadaljuje proti vzhodu ob robu parcele s parc.
št. 1457/6 (meja med parcelama s parc. št. 1457/6 in
1457/3), se na skrajnem severnem robu te parcele obrne
proti jugu ter se nadaljuje ob robu parcele s parc. št. 1457/6
(meja med parcelama s parc. št. 1457/6 in 1457/2), preč-
ka parcelo s parc. št. 1457/5 in se poveže na severni rob
parcele s parc. št. 1229/3, potuje po meji te parcele (meja
med parcelama s parc. št. 1229/3 in 1457/1). Meja potuje
v smeri jug, se nadaljuje po robu parcele s parc. št. 1229/2,
potem po parceli s parc. št. 1229/12, parc. št. 1229/11
(od te točke meja s parcelo s parc. št. 1233/1), se naveže
na severni rob parcele s parc. št. 1231, poteka po tej meji
ter seka južni vogal parcel s parc. št. 1233/1 in se poveže s
severno točko parcele s parc. št. 1234/1, se nadaljuje ob
njenem vzhodnem robu (meja med parcelama s parc. št.
1234/1 in 1234/10) ter naveže na mejo parcele s parc. št.
1238. Od tu poteka meja zazidalnega območja v smeri jug,
seka parcelo s parc. št. 1238 po sredini. Na južnem delu
prečka občinsko cesto s parc. št. 1382/1, se naveže na
njen južni rob in poteka po njem v smeri zahod (meja med
parcelama s parc. št. 1382/1 in 2377/1). Tu se naveže na
skrajni vzhodni rob parcele s parc. št. 1245/1 in poteka po
njenem južnem robu proti zahodu. Poveže se na parcelo s
parc. št. 1382/4 in poteka po njenem južnem robu v smeri
zahod vse dokler se ne naveže na južni rob parcele s parc.
št. 2353/10 in od tu na začetno točko parcele s parc. št.
2353/1 (regionalna cesta R-647).

Meja med zazidalnim načrtom za stanovanjsko območ-
je Predstruge in delom ureditvenega načrta Predstruge po-
teka kot je opisano v nadaljevanju.

Začetno točko predstavlja stičiščna točka regionalne
ceste R-647 (parc. št. 2353/1) s parcelo s parc. št.
1226/75, ki se v naravi kaže kot južni vogal na zahodnem
delu opredeljenega območja zazidalnega načrta za stano-
vanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta
Predstruge. Meja od te točke poteka proti severu in seka
parcelo s parc. št. 1226/75, se priključi na zahodni rob
parcele s parc. št. 1226/86. Nadalje poteka po meji s
parcelo s parc. št. 1226/64, nadaljuje po robu parcele s
parc. št. 1226/56 in potem po parc. št. 1226/76. Vse te
parcele predstavljajo jugovzhodni rob s parcelo parc. št.
1226/8. V nadaljevanju meja prečka parcelo s parc. št.
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1226/23 in se priključi na parcelo s parc. št. 1468/1 (meja
s parcelo parc. št. 1226/2). Potem meja zavije deloma proti
jugu in poteka po vzhodni stranici parcele s parc. št.
1468/2, nadaljuje po meji parcele s parc. št. 1467/2,
parc. št. 1467/1. Vse do te točke je to meja s parcelo parc.
št. 1226/2. Nadalje seka parcelo s parc. št. 1226/3 in se
nadaljuje po meji parcele s parc. št. 1226/5, ki na severni
strani predstavlja rob z naslednjimi parcelami, po katerih
poteka meja: parc. št. 1226/74, 1226/73, 1226/72,
1464/3, 1464/1. Potem meja zavije proti vzhodu in gre po
meji med parcelama s parc. št. 1459/2 ter parc. št.
1226/39. Meja zavije proti jugu ter gre po severnem robu
naslednjih parcel, ki mejijo s parcelo parc. št. 1229/3:
parcele s parc. št. 1229/16, 1229/21, 1229/2. Na tej
točki se priključi na mejo območja, ki v naravi predstavlja
vzhodni del obravnavanega območja ZN in UrN Predstruge,
in sicer na vzhodno robno točko parcel s parc. št. 1229/2
in 1229/3.

III. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO
IN KVALITETO GRADITVE OBJEKTOV ALI DRUGIH

POSEGOV V PROSTOR

5. člen
Opredelitev funkcije in pogojev za razvoj obstoječega

dela naselja Predstruge (območje UrN):
(karta O3)
Temeljna usmeritev za razvoj obravnavanega območja

obstoječega dela naselja je preoblikovanje njegove mono-
funkcionalne podobe (spalno naselje) v bolj kompleksno
predmestno urbano obliko s postopno urbanistično, krajin-
sko in prometno-komunalno sanacijo ter njegovo arhitektur-
no-programsko preobrazbo v smiselnih povezavah z uredi-
tvami v ožjem in širšem vplivnem območju.

V okviru obstoječega dela naselja so še vedno pasovi
neizrabljenih površin, ki naj bi bili namenjeni predvsem sta-
novanjski gradnji v kombinaciji z dopolnilno dejavnostjo. Za
to vrsto gradnje veljajo enaka določila in pogoji kot za stano-
vanjsko gradnjo v predelu, ki je opredeljen z zazidalnim
načrtom.

Na zahodnem delu območja je predvidena širitev v
namene javne dejavnosti, ki niso moteči za tovrstno okolje:
razne trgovine in storitvene dejavnosti.

Širitve z gradnjo v namene obrti ali večjih dejavnosti
(razen za obstoječe strukture v območju UrN) niso dopust-
ne, ker se v okviru teh programov odpira v bližini naselja
nova obrtna cona. Možne pa so dopolnitve obstoječih dejav-
nosti v skladu s kriteriji in pogoji, kot jih postavlja naslednji
dokument.

6. člen
Opredelitev funkcije in pogojev za razvoj stanovanjske-

ga območja Predstruge (območje ZN):
(karta O3)
Obravnavano območje zazidalnega načrta za Predstru-

ge predstavlja največjo možnost gradnje v celotni dobrepolj-
ski dolini, kjer so drugače možnosti širitve naselij minimalne
za enega do dva objekta oziroma samo kot dopolnilna grad-
nja znotraj naselja. V okviru območja je predviden prostor za
javni program: na skrajnem zahodnem delu opredeljenega
območja je prostor namenjen trgovskim dejavnostim s
spremljajočimi objekti in programom, v osrednjem delu ob-
močja pa je prostor namenjen rekreativnemu, igralnemu
programu (utrjeno in naravno igrišče) s parkovno ureditvijo
ter možnostjo postavitve sakralnega objekta in obeležja.
Pomembna točka je definiranje celovitosti območja zazidave

s povezovanjem na obstoječi del naselja, predvsem v smislu
izgrajenosti infrastrukturnega omrežja ter definiranja mini-
malne gradbene parcele z možnostjo združevanja posamez-
nih enot v večjo enoto (po dve parceli se lahko, je priporoč-
ljivo, združita in iz tega nastane ena enota, pri čemer je
pomembna definicija dostopa do objekta in sama maksimal-
na dimenzija objekta, ki ne sme presegati določenih gabari-
tov – podrobne definicije v nadaljevanju). Zazidalno območ-
je je namenjeno kompleksnemu razvoju in vzdrževanju raz-
ličnih funkcij: stanovanjskih, povezovanje z javnim centrom
(UrN), rekreacijskih, itd.

7. člen
Splošni pogoji za urbanistično oblikovanje in arhitek-

tonsko oblikovanje objektov: celotnega območja ZN in UrN
Predstruge:

– stavbno zemljišče mora biti primerno za gradnjo, v
primeru pogojno primernih tal za izgradnjo (na pobočjih)
morajo biti predhodno pridobljeni geotehnični pogoji v zvezi
z načrtovanim posegom,

– pri lociranju novogradenj se morajo upoštevati pred-
pisani odmiki od prometnic in vodotokov ter komunalnih in
energetskih vodov, odmik novega objekta od parcelne meje
mora biti takšen, da ni motena sosednja posest oziroma, da
je to v skladu z urbanistično zasnovo tega dokumenta; in
sicer, da je možno vzdrževanje, ter da so upoštevani požar-
novarstveni, sanitarni in drugi tehnični pogoji,

– lociranje in oblikovanje novogradenj mora biti podre-
jeno prostorskim dominantam in pogledom v prostoru in
sicer v volumnu, oblikovanju in uporabi materialov,

– ureditev okolice novogradenj se določi v lokacijski
dokumentaciji in mora biti v skladu z elementi tega zazidal-
nega načrta in ureditvenega načrta,

– v izjemnih primerih je nujno potrebno zahtevati do-
datna strokovna mnenja in soglasja s strani pristojnih inštitu-
cij, predvsem zaradi presoje vplivov na okolje (specifičnost
območja),

– ne glede na definirani varstveni režim, je potrebo pri
prenovi ali rušitvi starih objektov ter spremembi namembno-
sti in vsebine ter pri drugih posegih, upoštevati navodila
Ljubljanskega regionalnega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine (LRZVNKD), specifično tipologijo stavbe,
primernost lokacije in namembnosti, ustreznost napajanja in
glede na omejen prostor tudi razpoložljiv prostor za parkiri-
šča,

– pri načrtovanju novih objektov in prenovi obstoječih
je potrebno upoštevati pravilnik o projektiranju objektov brez
arhitektonskih ovir (Uradni list SRS, št. 48/87),

– na podlagi zakona o varstvu pred požarom (Uradni
list RS, št. 71/93) in pravilnika o požarnovarnostnih zahte-
vah, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi prostorskega
izvedbenega akta, pri projektiranju, gradnji rekonstrukcij in
vzdrževanju objektov (Uradni list SRS, št. 42/85) je potreb-
no v okviru izvajanja zasnove zazidalnega načrta za oprede-
ljeno območje upoštevati prostorske, gradbene in tehnične
ukrepe varstva pred požarom ter s tem zagotoviti: pogoje za
varen odmik ljudi, živali in premoženja; potrebne odmike
med objekti oziroma v lokacijski dokumentaciji definirati za
posamezno morfološko enoto potrebno protipožarno ločitev
med objekti; prometne in delovne površine za intervencijska
vozila; vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje in pri tem
upoštevati SIST – slov. standarde,

– gradbena linija objektov pri izvajanju zazidalnega in
ureditvenega načrta mora biti oddaljena od osi skrajnega tira
po zakonu o temeljih varnosti v železniškem prometu ( Urad-
ni list SFRJ, št. 26/91) in po pravilniku za graditev gradbe-
nih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavlja-
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nja naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem
pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87).

8. člen
Opis arhitekturnih in urbanističnih pogojev za usmeri-

tve razvoja celovitosti obravnavanega območja zazidalnega
načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela uredi-
tvenega načrta Predstruge:

(karta O3)
Na območjih, kjer je predvidena dopolnitev obstoječe

gradnje veljajo pravila zapolnjevanja oziroma dopolnitve grad-
nje na enak način kot velja za že postavljene objekte. Dovo-
ljene so novogradnje, ki smiselno zaokrožajo funkcionalno
in oblikovno homogene morfološke enote. Z zapolnjeva-
njem strukture dosežemo večjo izkoriščenost stavbnih zem-
ljišč, boljšo prometno dostopnost do stavbnih enot in kvali-
tetnejšo urbanistično zasnovo naselja. Novogradnje in na-
domestne gradnje in drugi posegi v prostor kvalitetnejše
pozidave, morajo težiti k večji homogenosti posameznih mor-
foloških enot (glej karto O3, morfologija), zato je dopustna
le gradnja istovrstnih objektov, ki se prilagajajo okoliškim
kvalitetnim objektom in ureditvam, oziroma se povezujejo v
zaokrožene celote. Novogradnje se gradijo na gradbenih
parcelah, ki so po obliki in velikosti prilagojene parcelnemu
vzorcu, ki je značilen za obravnavano območje. Novi posegi
v prostor morajo biti usklajeni z urbanističnimi, zgodovinski-
mi in oblikovnimi značilnostmi kraja. Obravnavano območje
ZN in UrN je potrebno notranje urejati v skladu z obstoječim
urbanističnim vzorcem naselja, to je v skladu z obstoječo
tipologijo komunikacijskega vzorca, vzorca stavbnih parcel
in načinom umeščanja objektov na stavbno parcelo. Obliko,
barvo ter velikost streh ter orientacijo slemen je potrebno
prilagoditi splošni podobi naselja ali njegovega posamezne-
ga dela.

Na območjih namenjenih novi pozidavi (glej karto O3,
morfologija) je mogoča gradnja objektov, ki niso nujno veza-
ni na tip obstoječe gradnje, temveč izhajajo iz upoštevanja
temeljnih topografskih in klimatskih pogojev ter iz funkcije
objekta. Oblikujejo se novi tipi morfoloških enot, ki sledijo
po svoji strukturi in teksturi namenu objektov (stanovanjska
gradnja) in se v materialih naslanjajo na lokalne izvore (eno-
družinske hiše v zelenju in podobno). Pomembno je grupira-
ti posamezne tipe objektov v razpoznavne prostorske enote.
Na območju je potrebno upoštevati kvalitetne zelene površi-
ne (vrtače in gozd) in izoblikovati zelene cezure med posa-
meznimi morfološkimi enotami v naselju ter tako preprečiti
zlivanje naselja v nepregledno in amorfno urbano strukturo.

Znotraj predvidenega naselja (širitve ZN) je potrebno
ohraniti posamezne skupine gozdnega drevja ali posamez-
no drevo, predvsem avtohtonih vrst – hrast, bukev, gaber,
češnja… kot popestritev bivalnega okolja (krajinsko-estet-
ska funkcija).

9. člen
Glede na funkcijo se območje zazidalnega načrta za

stanovanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega na-
črta Predstruge členi v več morfoloških – ureditvenih enot
(karta O3), in sicer:

Morfološka enota A: območje ureditvenega načrta
Območje obstoječe novejše enodružinske stanovanj-

ske gradnje je namenjeno ohranjanju pretežno stanovanjske
funkcije ter vključevanju manjših dopolnilnih dejavnosti. V
ureditev tega območja so vključene vse obstoječe dejavno-
sti pod pogojem, da odgovarjajo vsem kriterijem, ki so defi-
nirani s tem odlokom. Na ta način je možna tudi minimalna
širitev obstoječega (v okviru posameznih že definiranih grad-
benih parcel in funkcionalnih zemljišč), za kar pa so potreb-

na predhodna soglasja vseh mejnih sosedov. Možno je zgoš-
čanje in kakovostno preoblikovanje obstoječe gradbene
strukture ter oblikovanje novih drobnih uslužnostnih progra-
mov v povezavi z družinskim podjetništvom, pod naštetimi
zgornjimi pogoji.

A1: območje obstoječih enodružinskih stanovanjskih
in proizvodnih objektov

Območje ohranja svoj današnji karakter s tem, da se
dopolni in izkoristi še proste površine namenjene stanovanj-
ski gradnji (kot dopolnilna gradnja) in dopolnilnim gradnjam
za že obstoječe dejavnosti. Na tem območju so predvidene
manjše zapolnitve z individualno gradnjo na podolgovatih
parcelah. Vsi objekti in pripadajoče parcele se napajajo iz
občinske ceste ter iz obstoječih priključkov na regionalno
cesto R-647.

A2: območje enodružinskih stanovanjskih objektov –
dvojčki

Osrednji prostor predstavlja nova zazidava, ki je obli-
kovana kot dvojčki: čim večja ohranitev zunanjih zelenih
površin. Objekti se napajajo iz občinske ceste. Osrednji
notranji prostor je namenjen zelenju oziroma oblikovanju
velikih atrijev. Dimenzije objektov in parcel so definirane
kot minimalne dimenzije, ki odgovarjajo konfiguraciji pro-
stora. Možno je združevanje parcel, in sicer na ta način:
površina dveh parcel postane ena parcela, dovoz je defini-
ran kot osrednji prostor, dimenzija objekta zajema maksi-
malno dovoljeno površino, ki je namenjena dvojčku (zaže-
lene so manjše površine v primeru postavitve enega objek-
ta – glej strokovne podlage, poglavje parcelacije, katalog
elementov).

A3: območje enodružinskih stanovanjskih objektov, za-
polnitev obstoječe strukture – dvojčki

Oblikuje se nova zazidava, ki upošteva obstoječe ob-
jekte in njihovo razmestitev v prostoru. Oblikovana je kot
dvojčki: čim večja ohranitev zunanjih zelenih površin. Ob-
jekti se napajajo iz obstoječe občinske ceste in vzpostav-
ljene nove ceste. Dimenzije objektov in parcel so definira-
ne kot minimalne dimenzije, ki odgovarjajo konfiguraciji
prostora. Možno je združevanje parcel, in sicer na ta na-
čin: površina dveh parcel postane ena parcela, dovoz je
definiran kot osrednji prostor, dimenzija objekta zajema
maksimalno dovoljeno površino, ki je namenjena dvojčku
(zaželene so manjše površine v primeru postavitve enega
objekta– glej strokovne podlage, poglavje parcelacije, ka-
talog elementov).

A4: območje enodružinskih stanovanjskih objektov, rob
zazidave – individualna gradnja

Morfološka enota A4 ustvarja zahodni rob zazidave, ki
je v prostor postavljena na ta način, da se usmerja kot
sosednje morfološke enote in hkrati nudi večjo pretočnost v
odprti prostor (zeleni rob območja). Pozidava se napaja iz
občinske ceste, spodnje tri parcele pa imajo svojo dovozno
pot.

Infrastrukturna (prometna) pretočnost je omejena, s
čimer se ohranja značaj posameznih morfoloških enot.
Dopušča pa se tudi možnost bodoče prometne povezano-
sti z obstoječo cesto, s čemer bi bile oškodovane mejne
parcele.

A5: samostojni objekti
To območje morfološke enote se ohranja v takšni obliki

kot je danes. Možne so razne dozidave in dopolnitve obsto-
ječe gradnje, niso pa dopustne večje širitve.
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Morfološka enota B: območje zazidalnega načrta
Območje širitve obstoječe enodružinske stanovanjske

gradnje je namenjeno širitvi z načinom organizirane gradnje
za stanovanjske namene.

B1: območje enodružinskih stanovanjskih objektov,
osrednji prostor – dvojčki

Osrednji prostor oblikuje nova zazidava, ki je oblikova-
na kot dvojčki: čim večja ohranitev zunanjih zelenih površin.
Objekti se napajajo iz občinske ceste. Osrednji notranji
prostor je namenjen zelenju oziroma oblikovanju velikih atri-
jev. Dimenzije objektov in parcel so definirane kot minimal-
ne dimenzije, ki odgovarjajo konfiguraciji prostora. Možno je
združevanje parcel, in sicer na ta način: površina dveh par-
cel postane ena parcela, dovoz je definiran kot osrednji
prostor, dimenzija objekta zajema maksimalno dovoljeno
površino, ki je namenjena dvojčku (zaželene so manjše po-
vršine v primeru postavitve enega objekta– glej strokovne
podlage, poglavje parcelacije, katalog elementov).

B2: območje enodružinskih stanovanjskih objektov –
individualna gradnja

Morfološka enota B2 ustvarja zahodni rob zazidave, ki
je v prostor postavljena na ta način, da se usmerja kot
sosednje morfološke enote in hkrati nudi večjo pretočnost v
odprti prostor (zeleni rob območja). Pozidava se napaja iz
občinske ceste in nove dovozne (dvosmerne) ceste.

B3: območje enodružinskih stanovanjskih objektov, rob
zazidave – individualna gradnja v gozdu

Morfološka enota B3 ustvarja severni in vzhodni rob
zazidave. Oblikuje in koristijo se robne podolgovate parce-
le, ki imajo dostop iz občinske ceste. Pozidava je tako
oblikovana, da deloma ohranja zelene površine gozda: manj
gosta zazidava v zelenju s prilagajanjem obstoječemu drev-
ju. Na ta način se oblikuje organski rob gradnje med zeleni-
mi površinami.

Morfološka enota C: območje javnih funkcija znotraj
ZN in UrN

Znotraj opredeljenega območja ZN in UrN so predvide-
ni manjši posegi v namene javnih – centralnih funkcij kot
dopolnitev stanovanjske gradnje celotnega naselja Pred-
struge.

Predviden je prostor za manjše javne dejavnosti (zuna-
nje igrišče, naravna parkovna ureditev, objekt za trgovine,
pošto... sakralni objekt) z urejenimi servisnimi površinami:
parkirišče, trg pred javnimi trgovskimi objekti, utrjeno igrišče
in igrišče na prostem (zelene površine).

C1: območje javnih (centralnih) dejavnosti
Območje je locirano na zahodnem delu obravnavane-

ga območja ob regionalni cesti. Dostop do objektov je po
občinski cesti, ki se napaja iz regionalne ceste. V ta sklop
sodijo objekti z javnim programom kot je: trgovine, pošta …
Prostor predvideva tudi urejeno manjše parkirišče.

C2: območje namenjeno rekreacijskemu in parkovne-
mu programu

Morfološka enota C2 je locirana na južnem delu ZN
Predstruge (del pa v območju UrN) za stanovanjsko območ-
je, in sicer na predelu, kjer je teren te oblike (vrtače), da ne
dopušča večjih posegov v naravno krajino. Utrjene površi-
ne, ki so namenjene igrišču in parkirišču so postavljene na
robni pas, ki še ne posega v konfiguracijo terena (ohranitev
vrtač), zunanji prostor pa se čimbolj ohrani v naravni obliki, z
upoštevanjem kvalitetnega drevja ohranitev posameznih dre-

ves in gozdnih površin). V okviru te morfološke enote je
predvideno manjše zunanje utrjeno igrišče, manjše naravno
igrišče, parkovna ureditev za igranje in podoben program ter
parkirišče ob cesti. V predelu morfološke enote C2, ki pade
v območje urejanja z UrN je predviden manjši sakralni objekt
ter obeležje ob križanju nove in stare občinske ceste. Celot-
no območje enote C2 se ureja kot parkovna površina z
ureditvenimi posegi.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI IN VRSTE
POSEGOV V PROSTOR

10. člen
V opredeljenem območju zazidalnega načrta za stano-

vanjsko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta za
Predstruge, so do dokončne realizacije dopustna:

– tekoča vzdrževalna dela na vseh objektih in napra-
vah,

– novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, dozidave in
nadzidave objektov in naprav, ki so predvideni za rušenje ali
preureditev, če so posegi v skladu s smernicami zazidalne-
ga načrta,

– postavitve začasnih objektov in naprav po posebnem
preudarku,

– odstranitve objektov in naprav, ki so predvidene za
rušenje,

– gradnje in ureditve prometnih, komunalnih in ener-
getskih objektov in naprav ter objektov in naprav za zveze,

– postavitve, prestavitve in ureditve spominskih plošč
in spomenikov,

– ureditev javnih in zasebnih talnih površin,
– ureditve zelenih površin skladno z ureditveno situaci-

jo in drugimi merili ter pogoji za urejanje tega območja,
– na območjih predvidenih za gradnjo novih objektov

in ureditev ni dopustno izvajanje nikakršnih posegov, ki bi
kakorkoli ovirali bodoče gradnje in ureditve,

– na objektih, ki so z načrtom predvideni za rušenje, so
dopustna nujno potrebna vzdrževalna dela; prezidave, dozi-
dave in nadzidave ter druga dela, ki bi povečala gradbeno
vrednost objekta niso dopustna,

– na območju ni dopustna dejavnost, ki bi presegala
maksimalno dovoljeno raven hrupa 55 dB.

V. MERILA IN POGOJI ZA URBANISTIČNO,
ARHITEKTURNO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE

11. člen
Za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje

so obvezna naslednja merila in pogoji, ki so prikazani v
grafičnem delu zazidalnega načrta za stanovanjsko območje
Predstruge in dela ureditvenega načrta za Predstruge, in
sicer:

– regulacijska linija: to je linija, ki omejuje površine, ki
so potrebne za izvedbo in/ali rabo prometnih površin in je
določena v grafičnem prikazu,

– gradbena linija: določa skrajni zunanji rob, do katere-
ga lahko seže tloris objekta in je določena v grafičnem
prikazu,

– meja morfološke enote: določa območje parcel,
gradbenih ali ne, za katera veljajo ista pravila in pogoji ter
faznost izgradnje oziroma ureditve,

– horizontalni gabariti: definirani so dolžina in širina ter
odmiki od regulacijske linije, ki so podani v zazidalni situaciji
in podrobno opisani v tem odloku oziroma v strokovnih
podlagah, ki so osnova tega dokumenta,
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– vertikalni gabariti: definirana je etažnost objektov, ki
so podani v zazidalni situaciji in podrobno opisani v tem
odloku oziroma v strokovnih podlagah, ki so osnova tega
dokumenta,

– prečni profili ulic: so dimenzije, ki so podane in di-
menzionirane v zazidalni situaciji,

– arhitekturni elementi: enostavni volumetrični objekti z
dvokapno streho, ki upoštevajo karakteristike obstoječega
prostora. Podrobno so podani v nadaljevanju tega tekstual-
nega dela oziroma v strokovnih podlagah, ki so osnova tega
dokumenta,

– trgi in parki in ostale zelene površine: so elementi
zunanje ureditve, ki so razvidni iz zazidalne situacije in
podrobno opredeljeni v nadaljevanju tega tekstualnega de-
la oziroma v strokovnih podlagah, ki so osnova tega doku-
menta.

12. člen
Merila in pogoji za urbanistično oblikovanje
Vsa načrtovanja in izvedba posegov v območju zazidal-

nega načrta naselja Predstruge morajo potekati v sodelova-
nju in pod nadzorom občinske službe za prostor Občine
Dobrepolje oziroma občinske inšpekcije (z upoštevanjem
strokovnih podlag dokumenta zazidalnega načrta), kar po-
meni varovanje tlorisne zasnove, gradbene linije in posa-
meznih ambientov, varovanje stavbnih gmot, višinskih gaba-
ritov, arhitekturnih detajlov, struktur fasad, naklona in rastra
strešne kritine ter varovanje ožje okolice naselja.

Osnovna urbanistična usmeritev v oblikovanju širšega
vplivnega območja zazidalnega načrta naselja Predstruge
temelji na zamisli o preoblikovanju danes tipičnega spalnega
naselja v polifunkcionalen, kompleksen predmestni urbani
vzorec, ki je sestavljen iz različnih struktur nove pozidave. Ta
sistem bo bolje odgovarjal potrebam sodobnosti, ki teži k
individualnosti in fragmentiranosti. Novi vzorec naselja se v
osnovnih gabaritih in gradbenih črtah naslanja na obstoječo
zazidavo, ki jo kvalitetno dopolnjuje.

13. člen
Merila in pogoji za arhitekturno oblikovanje in prenovo

objektov:
Pri lokaciji objektov je potrebno upoštevati obstoječo

gradbeno črto, gabarit objekta, namembnost, smer daljše
stranice, določen tip objekta in smer dovoza.

Pri vseh predvidenih objektih, ki so prizidani obstoje-
čim, je obvezno potrebno upoštevati obstoječe gabarite ob-
jekta (npr. simetrična dvokapna streha z opečno kritino).
Ostali objekti se oblikovno prilagajajo novim arhitekturno-ur-
banističnim rešitvam in novi namembnosti (stanovanjske hi-
še, garaže, javni objekti).

Pri prenovi obstoječih objektov je potrebno upoštevati
navodila LRZVNKD, specifično tipologijo stavbe, primernost
lokacije in namembnosti, ustreznost napajanja in glede na
možnost spreminjanja namembnosti (možnosti dopolnilne
gradnje) tudi omejen razpoložljiv prostor za parkirišča.

Pri načrtovanju novih objektov in prenovi obstoječih je
potrebno upoštevati pravilnik o projektiranju objektov brez
arhitektonskih ovir (Uradni list SRS, št. 48/87), posebno pri
oblikovanju javnih objektov.

14. člen
Merila in pogoji za krajinsko oblikovanje
Ohraniti je potrebno jasno razmejitev med grajenimi in

naravnimi krajinskimi strukturami v prostoru. Varovati je po-
trebno poglede na značilni gabarit naselja, vedute panoram-
skih pogledov vzdolž glavnih komunikacij. Vse ureditve peš
in kolesarskih poti morajo biti izvedene sonaravno, z upora-

bo naravnih materialov in avtohtonih rastlinskih vrst (poti v
zaledje, gozd… rekreacija ter površine, ki so temu namenje-
ne). Parkirne površine naj bodo izvedene v travnatih ploščah
in zasenčene z drevjem. Nujno je potrebno upoštevati obli-
ko terena z vrtačami in manjšimi gozdnimi površinami ter
travniki. Nova poselitev stanovanjskih objektov naj bo prila-
gojena strukturi terena.

VI. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH
PARCEL OZIROMA FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ

15. člen
Opredelitev gradbenih parcel oziroma funkcionalnih

zemljišč:
(karta O3)
Pri zazidalnem načrtu za stanovanjsko območje Pred-

struge in delu ureditvenega načrta za Predstruge je najpo-
membnejši element definiranje parcelne strukture, ki bi omo-
gočala poljubno kombiniranje za različne želje novih prebi-
valcev:

– zgostitev obstoječe grajene strukture stanovanjskih
objektov. Oblikovno – kubusno so definirani isti objekti v
predvideni morfološki enoti urejanja;

– ohranitev posameznih samostojnih kmetij skupaj s
kmetijskimi površinami (na vzhodnem območju območja ure-
janja);

– nova zazidava sledi izhodišču krožnega sistema infra-
strukture iz katere je speljan mrežni sistem parcelacije.
Ogrodje sistema se prilagaja razgibanosti terena in zelenim
površinam (gozd, vrtače). Pozidava je dimenzijsko manjša
od obstoječe, pri čemer so možne kombinacije različnih
prostostoječih objektov. Vse oblike pa izhajajo iz ugodne
orientacije terena ter urejene prometne mreže;

– nove površine za zazidavo izhajajo iz koriščenja pro-
stora z ureditvijo maksimalnega števila minimalno dimenzio-
nirane parcele: 400 m2. Po teh izhodiščih je na novo izpo-
stavljenih 120 (maks.; min. št. 88) stavbnih parcel v rastru
15 m oziroma 18 m. Parcele se lahko združujejo po 2- ali
3-rastrski polji in so na ta način lahko krajše v globino. Vse
to je odvisno od trenutnega povpraševanja po novih grad-
njah;

– dovozne poti so vse orientirane na novo občinsko
cesto. Vse parcele so tako postavljene, da imajo direkten
dostop iz občinske ceste. Dovozne poti so na privatnih
stavbnih zemljiščih. Če se v globino nadaljuje več stavbišč je
dovozna pot organizirana na robu parcel;

– definirane so možne oblike in dimenzije objektov ter
ugodne postavitve na parcelo. Maksimalna dimenzija nove-
ga stanovanjskega objekta je 10 m x 7 m tlorisne površine;
kubus pa je definiran kot P + 1 + M (maks.). Tudi v teh
primerih je možno združevanje parcel in glede na to poveča-
va osnovne tlorisne površine. Kubus ostane v dimenziji ved-
no P +1 + M. Za vse navedene dimenzije so dopustna
odstopanja do ±1 m;

– v območju je predviden manjši centralni prostor na
zahodnem delu obravnavanega območja z javnim progra-
mom za potrebe ožje lokacije in naselja Predstruge: trgovski
in podoben javni program…

16. člen
Določila zazidalnega načrta za stanovanjsko območje

Predstruge in dela ureditvenega načrta za Predstruge se
nanašajo na naslednje morfološke enote, ki vsebujejo na-
slednje parcele (ob konkretnem primeru jih je nujno potreb-
no še enkrat preveriti na pripadajočem kartografskem gradi-
vu, ki je sestavni del tega odloka).
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Celotno območje ZN za stanovanjsko območje Pred-
struge in del UrN za Predstruge se nahaja v k.o. Cesta.

Morfološke enote so grafično označene na karti O3.

Morfološka enota A1:
cele parcele s parc. št: 1223/2, 1223/3, 1223/4,

1223/5, 1223/6, 1223/7, 1223/8, 1223/9, 1223/10,
1223/11, 1223/12, 1223/14, 1226/1, 1226/4,
1226/7, 1226/24, 1226/27, 1226/28, 1226/30,
1226/31, 1226/38, 1226/39, 1226/43, 1226/46,
1226/47, 1226/48, 1226/49, 1226/50, 1226/51,
1226/53, 1226/54, 1226/56, 1226/57, 1226/58,
1226/59, 1226/60, 1226/62, 1226/64, 1226/66,
1226/67, 1226/68, 1226/69, 1226/72, 1226/73,
1226/74, 1226/75, 1226/76, 1226/77, 1226/78,
1226/81, 1226/85, 1226/87, 1229/4, 1229/5,
1229/7, 1229/8, 1229/10, 1229/14, 1229/15,
1229/16, 1229/17, 1229/21, 1229/26, 1229/27,
1464/3, 1467/1, 1467/2, 1468/1, 1468/2, 1468/3,
1470, 2379/2, 2379/3, 2379/4, 2379/5;

del parcel s parc. št.: 1226/69, 1229/10, 2353/1,
2353/4, 2353/10.

Morfološka enota A2:
del parcel s parc. št.: 1223/1, 1223/13, 1226/2,

1226/3, 1226/69, 1466.

Morfološka enota A3:
cele parcele s parc. št: 1229/1, 1229/10, 1229/13,

1229/18, 1229/19, 1229/20, 1229/23, 1229/24,
1229/25, 1230/1, 1244/1, 1244/3;

del parcel s parc. št.: 1229/9, 1231, 1232, 1234/1,
1234/5, 1238, 1244/2.

Morfološka enota A4:
cele parcele s parc. št: 1229/2, 1229/6, 1229/11,

1229/12;
del parcel s parc. št.: 1229/9, 1229/10, 1231, 1232,

1233/1, 1234/1, 1234/5, 1238.

Morfološka enota A5:
cele parcele s parc. št: 1234/11, 1245/1, 1382/4;
del parcel s parc. št.: 1234/5, 1238, 1382/1.

Morfološka enota B1:
cele parcele s parc. št: 1226/26, 1460, 1461;
del parcel s parc. št.: 1226/2, 1459/1.

Morfološka enota B2:
del parcel s parc. št.: 1226/8, 1226/9, 1226/13,

1226/22.

Morfološka enota B3:
cele parcele s parc. št: 1229/3, 1457/6, 1457/7;
del parcel s parc. št.: 1226/14, 1457/5.

Morfološka enota C1:
del parcel s parc. št.: 1226/8, 1226/22, 1226/29,

1226/75.

Morfološka enota C2:
cele parcele s parc.št: 1226/5, 1226/74, 1464/1,

1464/2;
del parcel s parc. št.: 1226/3, 1229/3, 1457/5,

1459/1, 1459/2, 1459/3, 1466.

VII. MERILA IN POGOJI ZA PROMETNO OPREMLJANJE

17. člen
Merila in pogoji za prometno urejanje območja zazidal-

nega načrta za stanovanjsko območje Predstruge in dela
ureditvenega načrta za Predstruge:

(karta O4)
Pri zasnovi zazidalnega načrta za stanovanjsko območ-

je Predstruge je najpomembnejši element notranja ureditev
in členitev prostora (opredelitev stanja) ter definiranje dobrih
povezav in komunikacij za funkcioniranje ter dobro pretoč-
nost prostora:

– obstoječe občinske poti predstavljajo izhodiščno
ogrodje, na katerem se izgradi in uredi prometna mreža na
obravnavanem območju;

– nova infrastrukturna mreža je vzpostavljena na osnovi
nedograjenega obstoječega stanja, ki služi kot izhodišče.
Definiran je krožni sistem, ki povezuje vse posamezne par-
cele v celovito cono. Osnovna poteza mreže je prepletanje
oziroma prehajanje ene krožnice v drugo. Na ta način se
sistem nadaljuje tudi preko meje tega zazidalnega območja
in se hkrati lahko poljubno dograjuje;

– notranja mreža občinskih cest in dovozov je podreje-
na krožni strukturi osnovnega prometa. Tudi obstoječa grad-
nja se naveže na promet v notranjosti;

– nova mreža parcelne strukture je urejena na ta način,
da je možno kombiniranje različnih velikosti in dimenzij.
Hkrati je od teh kombinacij odvisna povezava z občinsko
cesto. Vse parcele so tako orientirane, da je možna direktna
povezava z eno od notranjih občinskih cest zazidalnega
območja. Na predelu, kjer je več parcel (odvisno od potreb
novih prebivalcev) je na račun privatne parcele urejena skup-
na dovozna pot;

– dimenzije občinskih cest za dvosmerni promet na
območju zazidalnega načrta so naslednje: celotno cestišče
je 6 m – 2 x 2,25 m cestišče, 2 x 0,75 m pločnik na obeh
straneh;

– dimenzije notranje ceste, enosmerni promet, na ob-
močju zazidalnega načrta so naslednje: 4 m celotno cesti-
šče – 3 m cestišče in 1 m pločnik na eni strani;

– pri definiranju cestnih profilov je nujno potrebno upo-
števati merila, ki so povezana s povečano možnostjo nastan-
ka požara v naseljih, določila po zakonu o varstvu pred
požarom (Uradni list RS, št. 71/93). V tem okviru je predvi-
dena najmanjša dimenzija cestnega profila 3 m, ki zagotavlja
nemoteno uporabo cestišč za intervencijske poti. V okviru
tega ZN in UrN ni posebej predvidenih intervencijskih poti,
ki služijo samo temu namenu;

– na območju, ki je predvideno za ureditev javnega
programa je predvideno urejeno parkirišče. V okviru tega
območja je predviden tudi prostor za kontejnerje (odlaganje
odpadkov);

– na območju C1: območje javnih – centralnih dejav-
nosti, je predvidena intervencijska pot, ki se napaja iz ob-
močja ploščadi ter navezuje na križišče z regionalno cesto
R-647. Druga možnost intervencije na to območje je preko
območja parkirišča, ter tudi iz notranje občinske ceste (no-
tranja enosmerna cesta stanovanjskega območja);

– povezava območja z regionalno cesto R-647, odsek
1368 Mlačevo–Rašica v naselju Predstruge je urejena pre-
ko treh križišč z občinskimi cestami območja;

– ureditev zgoraj omenjenega odseka obstoječe regio-
nalne ceste R-647: ureditev križišč z občinskimi cestami in
ureditev privatnih zelenih površin (dvorišča, vrtovi, zeleni-
ce...). V tem predelu je predviden enoten ozelenjen pas;

– vsi novo predvideni in urejeni priključki na regionalno
cesto R-647 se morajo projektirati po predpisih in upošteva-
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ti naslednje zakone: zakon o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/97) in uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni
list RS, št. 33/98);

– cestni priključki morajo biti pravokotni na os ceste,
pregledni (izračunan preglednostni trikotnik) in izgrajeni v
niveleti z javno cesto;

– za morebitno gradnjo novih cestnih priključkov na
regionalno cesto R-647 oziroma rekonstrukcijo obstoječih,
je investitor dolžan pred izdajo gradbenih dovoljenj pridobiti
soglasje Direkcije RS, za ceste v smislu 54. člena zakona o
javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);

– pri posegih, ki tangirajo regionalno prometno omrež-
je in naprave je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega
organa;

– pri nadaljnji projektni obdelavi je v bodoče potrebno
predvideti gradnjo avtobusnega postajališča izven vozišča
kategoriziranih cest in v skladu s pravilnikom o minimalnih
pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih po-
stajališč (Uradni list SRS, št. 17/82);

– na celotni trasi cest, kot tudi znotraj samega komplek-
sa, se mora predvideti ustrezna vertikalna in horizontalna pro-
metna signalizacija v skladu s pravilnikom o prometnih znakih
na cestah (Uradni list SFRJ št. 48/81, 59/81) in zakonom o
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98).

18. člen
Prometni režim in vrste prometa (glej grafično prilogo

dokumenta)
Vse cestne površine so v asfaltu razen površin trga in

parkirišča (glej karto morfoloških enot, enota C1), kjer je
predvidena kombinacija asfalta, betonskih plošč in granitnih
plošč. Pri izvajanju rekonstrukcije trga na enoten talni nivo je
potrebno upoštevati kote vhodov v obstoječe objekte ter
istočasno urediti prilagoditve novih nivojev z obstoječimi. Pri
načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati pravilnik
o projektiranju objektov brez arhitektonskih ovir (Uradni list
SRS, št. 48/87), posebno pri oblikovanju javnih objektov.

19. člen
Ureditev prometnih površin
Kolesarski promet in pešpoti sledijo cestam in glavnim

povezavam. Predvidene so tudi kolesarske in pešpoti glob-
lje v krajinsko zaledje naselja.

Za kolesarski in peš promet je v nadaljnji projektni
obdelavi potrebno predvideti posebne hodnike, ki morajo
biti dvignjeni od cestišča in od njega fizično ločeni (regional-
na cesta R-647). Izvedba hodnika za pešce se predvidi tudi
ob notranji cesti, s tem ko se kolesarski promet odvija po
cesti. Elemente za pločnik in kolesarsko stezo je potrebno
uskladiti z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi.

VIII. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH POVŠIN

20. člen
Merila in pogoji za urejanje zelenih površin:
(karta O5)
Pomemben element je ureditev zelenih površin s čimer

se vzpostavi ureditev prostora, ki ni usmerjena zgolj v opre-
delitev površin za pozidavo z novimi stanovanjskimi objekti.
Pri tem je pomembno poudariti, da so zelene površine del
bivalnega okolja, ki vpliva na njegovo kvaliteto in ugodnejši
ambient:

– ohranitev zelenih površin, manjših gozdnih površin
na lokaciji; območje vrtače se ohrani kot zeleni otok;

– ob regionalni cesti R-647 se uredi enoten zeleni pas
(živa meja), ter uredi dvorišča na notranji strani;

– podrobnejše se predvidi ureditev centralnega dela
območja z javnim programom, ter zunanje spremljevalne
površine namenjene igriščem. Uredi se povezava z zaled-
jem, gozdom. Koristi se tudi bližnja vrtača za razne elemente
igralnih površin;

– na robovih lokacije so predvidene površine, ki se ne
koristijo za pozidavo, temveč kot zelene cezure med posa-
meznimi prostorskimi elementi;

– pri posameznih parcelah je gradacija zunanjega pro-
stora definirana na ta način: dovozna pot, dvorišče, zeleni-
ca, zelena površina z okrasnim drevjem, na zadnji strani
zelenjavni in sadni vrt;

– deli parcel s parc. št. 1226/6, 1226/8, 1226/9 in
1226/13 so v naravi dokaj kvalitetni gozdovi smreke, bukve
s primesjo ostalih listavcev (hrast, gaber, češnja …). V se-
stojih ni nobenih izjemnih dreves na katera bi morali biti
posebej pozorni, ali ostalih objektov naravne in kulturne
dediščine. Kljub temu je potrebno znotraj predvidenega ob-
močja obravnavanega v tej nalogi ohraniti posamezne skupi-
ne gozdnega drevja kot skupino ali posamezno drevo, pred-
vsem avtohtonih vrst kot popestritev bivalnega okolja.

IX. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO
OPREMLJANJE

21. člen
Splošna merila in pogoji za komunalno opremljanje

stanovanjske cone Predstruge:
(karta O6)
Pri urejanju območja je potrebno upoštevati določila

16., 17. in 18. člena odloka o pogojih odvajanja in čiščenja
odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosup-
lje (Uradni list SRS, št. 43/86). Pri urejanju območja je
potrebno tudi 10. člen odloka o pogojih dobave in načinu
odjema pitne vode na območju Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 29/91) ter zakon o zdravstveni inšpekciji (Uradni
list RS, št. 99/99).

Zmogljivosti vodnega vira zadoščajo potrebam za pitno
vodo, s čimer je zagotovljena oskrba s higiensko neoporeč-
no vodo.

Obravnavano območje zazidalnega in ureditvenega na-
črta se bo s pitno vodo oskrbovalo iz primarnega cevovoda
LŽ izvedbe preseka 200 mm, ki poteka ob južnem robu
območja med regionalno cesto in železniško progo. Na tem
je predvidena enotna ureditev novega vodovodnega omrež-
ja za celotno območje.

Celotno območje je pokrito z mrežo nadzemnih hidran-
tov, ki se priključujejo na glavni sekundarni cevovod. Sistem
mora biti izveden v tej obliki, da omogoča ter zagotavlja
zadostno oskrbo z vodo za gašenje.

Odpadne vode iz območja zazidalnega načrta in uredi-
tvenega načrta naj bi se priključile na povezovalni kanaliza-
cijski kolektor, ki bo potekal iz naselja Predstruge do naselja
Videm in naprej do Bruhanje vasi, kjer bo locirana čistilna
naprava. Pred izvedbo ČN, so posamezniki vezani na indivi-
dualne rešitve (greznice). Kanalizacija celotnega obravnava-
nega območja se izvede v ločenem sistemu. Občina mora
pristopiti k projektiranju končne rešitve čiščenja odpadnih
voda iz širšega območja Predstrug in izdelavi projektov. Na
območju Predstrug se predvideva izgradnja večjega indu-
strijskega kompleksa, zahodno od obravnavanega načrta.
Potrebno je izvesti sintezo in predvideti skupen kanalizacij-
ski sistem s čistilno napravo, ki bo vključevala obe coni.
Druga varianta je odvod odpadnih voda do Vidma in od tam
po že zgrajeni kanalizaciji proti predvideni čistilni napravi pri
Bruhanji vasi.
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Glede na predvideno gradnjo stanovanjskih objektov
bo potrebno za omenjeno območje zgraditi novo transfor-
matorsko postajo. Visokonapetostni 20 kV daljnovod proti
Velikim Laščam bo potrebno pokabliti in to od nove TP ob
cesti proti obstoječi transformatorski postaji Predstruge in
naprej do novega odcepnega droga.

Nizkonapetostno omrežje se izvede kabelsko v kabel-
ski kanalizaciji skupaj z javno razsvetljavo, za katero je po-
trebno predvideti prižigališče ob novi TP.

Telefonski priključki naj se navežejo na obstoječi tele-
fonski jašek, ki se napaja iz telefonske centrale Videm.

22. člen
VODOVOD
Obstoječe stanje
Območje Občine Dobrepolje je oskrbljeno s pitno vo-

do iz vodovodnega sistema Rob–Dobrepolje. Vodno zajetje
je locirano v sosednji Občini Velike Lašče in oskrbuje s pitno
vodo iz globokih dolomitnih vrtin tudi območje Občine Veli-
ke Lašče. Voda je kvalitetna in ustreza vsem predpisanim
zahtevam. Večina obstoječih vodovodov je azbestno ce-
mentnih in polietilenskih, v zadnjem času pa nekvalitetne
odseke intenzivno zamenjujejo z litoželeznimi ductilnimi cev-
mi. Cevovodi so dimenzionirani za normalno oskrbo in po-
žarno varstvo.

Obravnavano območje zazidalnega in ureditvenega na-
črta se s pitno vodo oskrbuje iz primarnega cevovoda LŽ
izvedbe preseka 200 mm, ki poteka ob južnem robu ob-
močja med regionalno cesto in železniško progo. Iz njega
sta izvedena dva sekundarna voda PE izvedbe preseka 90
mm. Cevovoda se razvejata v cevi manjših profilov, ki oskr-
bujejo posamezne obstoječe objekte. Pritiski v cevovodu
znašajo do 6 barov.

Tehnični opis predvidenega stanja
Na območju zazidalnega načrta za stanovanjsko ob-

močje Predstruge in dela ureditvenega načrta Predstruge je
predvidena enotna ureditev novega vodovodnega omrežja
za celotno območje.

Predvideva se izgradnja novega omrežja v LŽ ductil
izvedbi. Novopredvideno omrežje se navezuje na primarni
cevovod LŽ 200 mm na dveh obstoječih priključkih na juž-
nem delu območja. Za zagotovitev boljšega kroženja vode in
manjših hidravličnih izgub je na severnem delu območja
predvidena dodatna navezava na primarni vodovod.

Skozi celotno območje poteka iz južnega priključka
cevovod profila 125 mm (odsek 1), ki napaja vse ostale
prečne zanke in se navezuje na novopredvideni severni
priključek.

Cevovodi v prečnih ulicah ob katerih so nameščeni
hidranti so profila 100 mm, cevovodi v ulicah brez hidrantov
pa so lahko tudi manjšega preseka (80 mm). Vsi cevovodi
so krožno povezani, le posamezne skupine obstoječih ob-
jektov imajo predvideno enostransko napajanje s cevmi manj-
šega preseka (60 mm).

Celotno območje je pokrito z mrežo nadzemnih hidran-
tov, ki se priključujejo na glavni sekundarni cevovod profila
125 mm oziroma na stranske cevovode profila 100 mm.

Vodovodno omrežje je speljano v celoti v pločniku in z
zadostnim odmikom od fekalne kanalizacije (3m). Le na
odsekih, kjer ni možno zagotoviti ustreznega odmika od
fekalne kanalizacije poteka vodovod v robu parcel.

Staro omrežje se v celoti opusti, vodovodni priključki
do obstoječih objektov se obnovijo in navežejo na novo
omrežje.

Za izvedbo vodovoda je potrebno izdelati projektno
dokumentacijo PGD in PZI.

23. člen
KANALIZACIJA
Obstoječe stanje
Obravnavano območje še nima urejenega javnega si-

stema za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih
voda. Posamezni objekti imajo greznice za odpadno vodo in
ponikovalnice za padavinsko vodo.

Tehnični opis predvidenega stanja
Na podlagi idejnih študij in projektnih rešitev za izvedbo

kanalske mreže in sistema čiščenja dobrepoljske doline naj
bi se odpadne vode iz območja zazidalnega načrta in uredi-
tvenega načrta priključile na povezovalni kanalizacijski ko-
lektor, ki bo potekal iz naselja Predstruge do naselja Videm
in naprej do Bruhanje vasi, kjer bo locirana čistilna naprava.
Pred izvedbo skupne ČN, ki ne bo namenjena samo funk-
cioniranju obravnavanega območja ZN in UrN v tem doku-
mentu, temveč širšega prostora, so posamezniki vezani na
individualne rešitve (greznice).

Kanalizacija celotnega območja se izvede v ločenem
sistemu. Kanali so predvideni v prometnih površinah in
sledijo naravnim padcem terena. Meteorni in fekalni ka-
nali potekajo v vzporednih trasah, z ločenimi revizijskimi
jaški.

a) Fekalna kanalizacija
Fekalna kanalizacija in jaški na njej morajo biti izvedeni

vodotesno iz SBC, duktil ali PVC cevi. Posamezni fekalni
kanali se priključujejo na glavni kanalizacijski kolektor, ki bo
potekal ob južnem delu območja med cesto in železnico in
se bo zaključil s skupno čistilno napravo.

Predvideno je posamično priključevanje posameznih
objektov na meteorni in fekalni kanal.

Kanalizacijski priključki na sekundarne fekalne kanale
so lahko priključeni direktno na cev, vendar morajo biti
izvedeni s fazonskimi kosi pod kotom 45° v smeri toka. Na
vsaki parceli mora biti izveden revizijski jašek, ki omogoča
čiščenje posameznega priključka.

Odpadne vode, ki se spuščajo v javno kanalizacijo
morajo ustrezati uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvaja-
nju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št.
35/96). Kolikor odpadne vode ne ustrezajo uredbi je po-
trebno predvideti ustrezno predčiščenje.

Vsi gostinski lokali morajo biti opremljeni z maščobolo-
vilci.

Vsi novi objekti se morajo takoj po izgradnji kanalizacij-
skega omrežja priključiti nanj, obstoječi objekti pa najkasne-
je v roku 6 mesecev.

b) Meteorna kanalizacija
Padavinske vode z utrjenih površin se priključujejo na

meteorno kanalizacijo preko ustrezno dimenzioniranih pe-
skolovov in lovilcev olj, v skladu s pogoji upravljalca vodoto-
kov.

Peskolovi na cestnih in ostalih tlakovanih površinah
morajo imeti lovilno globino najmanj 750 mm in skupno
globino 1500 mm ter presek 450 mm. Peskolovi za vodo s
strešnih površin se izvedejo iz BC preseka 300 mm in globi-
ne 1000 mm. Da bi zmanjšali količine padavinske vode in s
tem dimenzije meteornih kanalov ter visokovodne konice,
se predvideva ponikanje strešnih vod po predhodnem čiš-
čenju v peskolovih v ponikovalnice oziroma ponikovalne
jarke s priključitvijo prelivov na meteorne kanale so predvi-
deni ob posameznih objektih.

Revizijski jaški so preseka 800 mm, na mestih vklaplja-
nja drugih kanalov pa 1000 mm. Največja dovoljena razdalja
med jaški je 70 m.
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Priključki na meteorne kanale so lahko direktno na
cev, vendar morajo biti izvedeni s fazonskimi kosi pod ko-
tom 45° v smeri toka.

Glede na faznost izvedbe posameznih območij cone
se bo temu prilagajala tudi izgradnja meteornih in fekalnih
kanalov ter priključevanje na skupno čistilno napravo.

Vrsta in profili cevi, objekti, revizijski jaški in natančni
odmiki od ostalih infrastrukturnih vodov bodo določeni s
posebnim projektom PGD in PZI.

24. člen
ELEKTRIČNA ENERGIJA IN JAVNA RAZSVETLJAVA
Obstoječe stanje
Na območju celotnega obravnavanega predela za sta-

novanjsko območje Predstruge potekata visokonapetostni
20 kV daljnovod in 20 kV kablovod.

Območje se napaja preko nizkonapetostnega omrežja
iz obstoječe transformatorske postaje Predstruge.

Predvideno stanje
Glede na predvideno gradnjo stanovanjskih objektov

je potrebno za omenjeno območje zgraditi novo transfor-
matorsko postajo, ki naj bo locirana v križišču, na koncu
obstoječega visokonapetostnega 20 kV kablovoda. Viso-
konapetotni 20 kV daljnovod proti Velikim Laščam je po-
trebno pokabliti in to od nove TP ob cesti proti obstoječi
transformatorski postaji Predstruge in naprej do novega
odcepnega droga. Prav tako je potrebno pokabliti visoko-
napetostni kablovod proti Vodicam od nove TP do novega
odcepnega droga. Vse pokablitve se izvedejo v kabelski
kanalizaciji (3+2 ∅ 110).

Transformatorska postaja se zgradi kabelska z visoko-
napetostnim Sf6 blokom, ki naj ima tri vodne in eno transfor-
matorsko celico, transformator 630 kVA in nizkonapetostno
vodno polje.

Nizkonapetostno omrežje se izvede kabelsko v kabel-
ski kanalizaciji skupaj z javno razsvetljavo, za katero je po-
trebno predvideti prižigališče ob novi TP.

Nizkonapetostno omrežje se preko razdelilno pri-
ključnih omaric vzanka (možnost dvostranskega napaja-
nja odjemalcev). Mesta merilnih naprav (števci električne
energije) naj bodo na parcelnih mejah v prostostoječih
omaricah, če ne bo drugače definirano v elektroenerget-
skih soglasjih.

Javno razsvetljavo je potrebno predvideti celonočno in
polnočno, svetilke naj bodo izbrane glede na tehnične zah-
teve kakor tudi glede na vremenske razmere.

Mesta kandelabrov naj se določijo po potrebah infra-
strukture in stanovalcev. Vse prestavitve, pokablitve obstoje-
čih elektro naprav, kakor tudi nov nizkonapetostni razvod,
razvod javne razsvetljave in mesta svetilnih teles (kandela-
brov) bodo določena v elektro projektu, posebnim projek-
tom PGD in PZI.

25. člen
PTT OMREŽJE
Telefonski priključki naj se navežejo na obstoječi

telefonski jašek, ki se napaja iz telefonske centrale Vi-
dem. Izgradnja notranjega telefonskega omrežja naj se
izvede v telefonski kanalizaciji, skupaj z izgradnjo ostalih
potrebnih kanalizacij in ob upoštevanju ustreznih predpi-
sov.

V času gradnje je potrebno zagotoviti nemoteno tele-
fonsko povezavo.

Eventualne prestavitve obstoječih telefonskih naprav,
kakor vse detajle notranjega telefonskega omrežja se določi
v posebnem projektu skupaj z upravljalcem.

26. člen
OGREVANJE IN PLINOVOD
Na območju ZN za stanovanjsko območje Predstruge

in del UrN za Predstruge plinifikacija z zemeljskim plinom ni
izvedljiva.

Ogrevanje stanovanj in sanitarne vode v njih se izvede
za vsakega posebej, možna pa je tudi izgradnja skupinskih
kotlovnic in toplotnih postaj (glede na faznost in zaključe-
nost posameznih morfoloških enot).

Kot primarni vir energije naj se uporabi kurilno olje ali
utekočinjen plin (možnost tudi kurjenje z drvi, ki je sicer
manj primerno). V obeh primerih pa je potrebno pri projekti-
ranju načina ogrevanja upoštevati ustrezne pravilnike.

X. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA

27. člen
Varstvo pred hrupom, onesnaževanjem zraka in voda
Za preprečitev poslabšanja kakovosti zraka je potreb-

no za celotno območje ZN za stanovanjsko območje Pred-
struge in del UrN za Predstruge, poskrbeti za ohranitev
zelenih površin in zasaditev novega zelenega enotnega va-
rovalnega pasu ob glavni regionalni cesti R-647, odsek
1368 Mlačevo–Rašica ter na območju parkirišča.

V območju je potrebno upoštevati maksimalno dovo-
ljen nivo hrupa 55 dB za dan in 45 dB za noč.

Pri tem je potrebno upoštevati tudi uredbo o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95)
ter uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o hrupu v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96).

Ohranjati je potrebno značilnosti kraškega terena (vrta-
če) ter obstoječo ozelenjenost območja. Zasipavanje vrtač
je na kraškem terenu nezaželeno.

V primerih nevarnosti požara, je funkcionalne površine
(utrjene) potrebno urediti tako, da se v primeru požara s
posebnimi zaporami prepreči izliv požarne vode (ali drugih
intervencijskih sredstev) v javni kanal ali odprti vodotok.

XI. MERILA IN POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE

28. člen
Merila in pogoji za varovanje naravne in kulturne dediš-

čine:
(karta O3, O5)
Pri izvajanju posegov in ureditev na območju, za kate-

rega veljajo pogoji varovanja naravne in kulturne dediščine
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščino, je potreb-
no upoštevati navodila LRZVNKD. V upravnem postopku je
potrebno zagotoviti sodelovanje pristojne varstvene službe.

Za preprečitev poslabšanja kakovosti zraka je potreb-
no za celotno območje ZN za stanovanjsko območje Pred-
struge in del UrN za Predstruge, poskrbeti za ohranitev
zelenih površin in zasaditev novega zelenega enotnega va-
rovalnega pasu ob glavni regionalni cesti in parkirišču. Za
vse večje posege je potrebno pridobiti tudi poprejšnje so-
glasje pristojnega inšpektorja za varstvo okolja.

V območju je potrebno upoštevati maksimalno dovo-
ljen nivo hrupa 55 dB za dan in 45 dB za noč. Pri tem je
potrebno upoštevati uredbo o hrupu v naravnem in življenj-
skem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) ter uredbo o spre-
membah in dopolnitvah uredbe o hrupu v naravnem in živ-
ljenjskem okolju (Uradni list RS, št. 66/96).

Ohranjati je potrebno značilnosti kraškega terena (vrta-
če) ter vse kvalitetne elemente zelenih površin.
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V primeru nevarnosti požara, je funkcionalne površine
(utrjene) potrebno urediti tako, da se v požaru s posebnimi
zaporami prepreči izliv požarne vode (ali drugih intervencij-
skih sredstev) v javni kanal ali odprti vodotok.

XII. ZAPOREDNOST IZVAJANJA

29. člen
Zazidalni načrt je mogoče izvajati v več medsebojno

neodvisnih fazah:
(karta O3)
Prenova in novogradnje lahko potekajo neodvisno in

na faznost izgrajevanja niso vezane, vendar je smiselno po-
samezne morfološke enote medsebojno uskladiti (na pri-
mer: ureditev kanalizacije in popločenje javnih površin).

V okviru obravnavanega območja zazidalnega načrta za
stanovanjsko območje Predstruge in del ureditvenega načr-
ta Predstruge je za izvedbo in izgradnjo območja predvidena
faznost izgradnje, ki se nanaša na definirane funkcionalne
celovitosti območja, in sicer:

– izgradnja infrstrukturnega omrežja ter v tem okviru
določitev javnih, skupnih površin ter območja koridorjev jav-
ne rabe;

– izgradnja primarnih, glavnih vodov komunalne oprem-
ljenosti celotnega območja (vodovod, kanalizacija, elektri-
ka, telefon);

– definirati vse zgoraj naštete elemente v tej obliki, da
je možno v fazi izgradnje posameznega morfološkega ob-
močja nemoteno omogočena komunalna in infrastrukturna
opremljenost vsake posamezne parcele,

– v tem okviru naj ima vsaka parcela predhodno predvi-
dene priključke za posamezne vode komunalnega in infra-
strukturnega opremljanja.

Izgradnja celovitosti območja naj sledi morfološkim in
funkcionalnim enotam, in sicer:

– I. faza izgradnje: zapolnitev obstoječih površin dela
UrN: A1, A2, A5;

– I. faza: ureditev območij javnih prostorov: C1, C2;
– II. faza: nova zazidava v okviru UrN: A3, A4:
– III. faza: nova zazidava v okviru ZN: B1;
– IV. faza: nova zazidava v okviru ZN: B2;
– V. faza: nova zazidava v okviru ZN: B3.

30. člen
Režim in začasna namembnost zemljišč, ki se ne zazi-

dajo v prvi etapi:
Namembnost površin in objektov, ki se z načrtom spre-

minjajo, ostaja do izvedbe nespremenjena.
Ko bo prišlo do zapolnitve obstoječega območja zazi-

dalnega načrta se bodo odprle nove površine zazidave (za-
hodno od območja), ki se bodo urejale po enakem sistemu
kot območje, ki je obravnavano v tem odloku. Nujno bo
potrebno upoštevati infrastrukturni sistem kot je obravnavan
v tem odloku (v tekstualnem in grafičnem delu) in predstav-
ljen v strokovnih podlagah.

XIII. TOLERANCE PRI GABARITIH

31. člen
Tolerance pri gabaritih, ki jih pri lokacijskem dovoljenju

lahko dopusti upravni organ:
(karta O3 in O4)
Manjše odmike dovoljuje občinska služba za prostor

Občine Dobrepolje oziroma občinska inšpekcija v dogovoru

z izdelovalcem dokumenta zazidalnega načrta za stanovanj-
sko območje Predstruge in dela ureditvenega načrta Pred-
struge.

XIV. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

32. člen
Obveznosti investitorjev in izvajalcev
Pri izvajanju rekonstrukcij cest je treba predhodno pre-

veriti ustreznost oziroma dotrajanost obstoječih komunalnih
vodov ter jih po potrebi obnoviti.

Zagotoviti je potrebno usklajeno in racionalno izvajanje
komunalne infrastrukture, ki je razdeljena na dva dela:
opremljenost celovitega območja ter opremljenost posa-
meznih parcel (stvar izvedbe posameznika).

Izvajanje posameznih posegov in ureditev načrta sprem-
lja strokovna organizacija, ki je izdelala Zazidalni načrt za
stanovanjsko območje Predstruge in del ureditvenega načr-
ta Predstruge.

XV. KONČNE DOLOČBE

33. člen
Zazidalni načrt za stanovanjsko območje Predstruge in

del ureditvenega načrta je stalno na vpogled pri pristojnem
občinskem organu Občine Dobrepolje.

34. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna občinska služ-

ba za prostor Občine Dobrepolje oziroma občinska inšpek-
cija.

34. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu RS.
Z njegovo veljavo prenehajo veljati merila in pogoji za

urejanje z odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih uredi-
tvenega območja naselja Predstruge za območje Zn in UrN,
ki je obravnavano v tem odloku, objavljeno v Uradnem listu
RS (Uradni list RS, št. 39/98).

Št. 35 005-1/98
Dobrepolje, dne 9. maja 2000.

Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

KOZJE

2537. Sklep o znižanju vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Kozje

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 33/89), 56. člena zakona o
stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 19. člena
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Urad-
ni list RS, št. 11/95) ter 16. člena statuta Občine Kozje
(Uradni list RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na
1. izredni seji dne 8. 6. 2000 sprejel naslednji
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S K L E P

I
Sprejme se izredno znižanje vrednosti točke za izra-

čun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na ob-
močju Občine Kozje v višini 50% in znaša 0,063 SIT me-
sečno.

II
Tako določena vrednost točke se uporablja za čas od

1. 7. 2000 do 31. 12. 2000.

III
Z dnem uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o

uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za upora-
bo stavbnega zemljišča v letu 2000 (Uradni list RS, št.
110/99) za obdobje od 1. 7. 2000 do 31. 12. 2000.

IV
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu RS.

Št. 06202-001/00
Kozje, dne 8. junija 2000.

Župan
Občine Kozje

Jožef Planinc l. r.

KUZMA

2538. Sklep o začasni razglasitvi vaškega zvonika za
etnološki spomenik

Na podlagi 14. člena zakona o naravni in kulturni
dediščini (Uradni list RS, št. 7/99) in 15. člena statuta
Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 ter na predlog
Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine iz Maribo-
ra, je Občinski svet občine Kuzma na 14. seji dne 12. 5.
2000 sprejel

S K L E P
o začasni razglasitvi vaškega zvonika za

etnološki spomenik

1. člen
Z namenom, da se ohranijo zgodovinske, kulturne in

estetske vrednote ter zagotovi nadaljnji obstoj, se leseni
vaški zvonik v Doliču začasno razglasi za etnološki spome-
nik.

2. člen
Vaški zvonik leži na zemljišču parc. št. 397 in delno

na zemljišču parc. št. 469, k.o. Dolič, lastniki oziroma
solastniki Krpič Štefan in Dragica, Podlubnik 162, 4620
Škofja Loka, Grlec Marta Dolič 96 in Grlec Milan Dankovci
35/a.

Na slemenu razloženega naselja stoji visok, lesen vaški
zvonik kvadratnega tlorisa. Pokriva ga šotorasta streha z
opečno kritino. Preprosta opažna stavba ima na vseh štirih

straneh nadstropja pokončne okenske odprtine z lesenimi
polkni. V zvonik vodi enostaven vhod.

Lesen strop, ki ima v osrednjem delu škatlasto odprtino
za vrvi, zastira pogled na zvon.

Zvonik so vaščani postavili po drugi svetovni vojni. Upo-
rabili so stari zvon, pripeljan z Dolenjske. Objekt je eden od
tipičnih primerov prekmurskih lesenih zvonikov in ga uvršča-
mo med etnološke spomenike.

Objekt varujemo v njegovi pričevalnosti in izvirnosti.
Zvonik služi svoji osnovni namembnosti, kar je v skladu z
značajem spomenika.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 869-1/2000
Kuzma, dne 12. maja 2000.

Župan
Občine Kuzma

Jožef Škalič l. r.

LJUBNO

2539. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda
Osnovna šola Ljubno ob Savinji

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št.
12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96)
ter 111. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo občin,
št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na 14. seji dne
18. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o spremembi odloka o ustanovitvi javnega

vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola
Ljubno ob Savinji

1. člen
V 2. členu odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izo-

braževalnega zavoda Osnovne šole Ljubno ob Savinji (Urad-
ni list RS, št. 5/97) se spremeni prvi odstavek tako, da
glasi:

“Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Ljubno ob
Savinji”.

Drugi odstavek se spremeni, tako da glasi:
“Skrajšano ime zavoda je: OŠ Ljubno ob Savinji”.

2. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po

objavi v Uradnem listu RS.

Št. 002-14/00-04
Ljubno, dne 12. junija 2000.

Župan
Občine Ljubno

Anka Rakun, ek. l. r.
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SLOVENJ GRADEC

2540. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Slovenj Gradec za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet
mestne občine Slovenj Gradec na 18. seji dne 20. 3. 2000
sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 1999

1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine

Slovenj Gradec za leto 1999.

2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za

leto 1999:

A. Bilanca prihodkov in odhodkov SIT
I. Prihodki 1.657,820.712,27
II. Odhodki 1.627,707.576,97
III (I-II) Primanjkljaj oziroma presežek 30,113.135,30

B. Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev 2,929.719,90
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV-V) – 2,929.719,90
VII. (I-II) Skupni primanjkljaj-presežek
prihodki minus odhodki ter saldo
prejetih in danih posojil (I+IV)-(II+V) 27,183.415,40

C. Račun financiranja
VIII. Zadolževanje 0
IX. Odplačilo dolga 3.688.888,01
X. Neto zadolževanje - 3.688.888,01
XI. Povečanje oziroma zmanjšanje
sredstev na računih (VII-X) 23,494.527,39

Podrobnejši pregled prihodkov proračuna in njihova
razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov,
računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki
so sestavni del zaključnega računa.

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 40303/00001/2000
Slovenj Gradec, dne 29. februarja 2000.

Župan
Mestne občine Slovenj Gradec

Janez Komljanec l. r.

MINISTRSTVA

2541. Odredba o obveznih sestavinah sporočila o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev

Na podlagi 8. točke 10. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) izdaja minister za ekonomske
odnose in razvoj

O D R E D B O
o obveznih sestavinah sporočila o predhodni

prijavi cen komunalnih storitev

1. člen
S to odredbo se določijo obvezne sestavine sporočila

o predhodni prijavi cen komunalnih storitev iz uredbe o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS,
št. 54/00).

2. člen
Predhodna prijava cen komunalnih storitev mora, po-

leg dokumentacije, ki je bila zaradi določitve cen poslana
pristojnemu občinskemu organu, vsebovati tudi:

1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za
katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslov-
nega registra ter navedbo občin na območju katerih se
posamezna storitev opravlja,

2. navedba dejavnosti za katera se pošilja obvestilo o
spremembi cen, skupaj z navedbo občin na območju kate-
rih bo prišlo do povečanja cen,

3. cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter
povprečno ceno, izraženo v m3 ali v kg za storitev zbiranja
in odvoza odpadkov (v nadaljnjem besedilu: cene) po po-
sameznih občinah v primeru, da so cene po občinah različ-
ne:

– ki so bile v uporabi do dneva predložitve obvestila,
– za katere se pošilja obvestilo,
– stopnjo skupne rasti cen storitev v predhodnem

letu, stopnjo skupne rasti cen v tekočem letu in stopnjo
povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,

4. ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne
vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki
vključuje tudi razne prispevke in takse,

5. letni fizični obseg opravljene storitve po vrstah upo-
rabnikov,

6. glavne razloge za spremembo cen,
7. datum uporabe nove cene.

3. člen
V primeru, da predhodna prijava cen ne vsebuje po-

datkov iz 2. člena te odredbe, zahteva ministrstvo njegovo
dopolnitev v roku 15 dni po prejemu predhodne prijave
cen.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 2000-2211-0065
Ljubljana, dne 15. junija 2000.

Minister
za ekonomske odnose in razvoj

dr. Marjan Senjur l. r.
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2542. Navodilo o postopku za uveljavljanje pravice
uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji v
letu 2000

Na podlagi devetega odstavka 2. člena uredbe o
določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 2000
(Uradni list RS, št. 103/99 in 31/00) izdaja minister za
ekonomske odnose in razvoj

N A V O D I L O
o postopku za uveljavljanje pravice uvoza

cestnih vozil po znižani carinski stopnji v letu
2000

1.0 S tem navodilom se predpisuje postopek za uveljavl-
janje pravice uvoza cestnih vozil po znižani carinski stopnji za
50% na podlagi 2. člena uredbe o določitvi carinskih kontin-
gentov pri uvozu blaga v letu 2000 (Uradni list RS, št. 103/99)
(v nadaljnjem besedilu: uredba).

1.1 Pravico do uvoza cestnih vozil (v nadaljnjem besedilu:
vozila) določene blagovne znamke po znižani carinski stopnji
ima pogodbeni predstavnik proizvajalca vozil te blagovne znam-
ke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), ki je izvoz blaga slovenske-
ga porekla za to blagovno znamko opravil sam ali so ga zanj
opravile druge osebe.

1.2 Uvoznik mora od proizvajalca vozil določene blagovne
znamke priskrbeti potrdilo o poslovni povezavi s tem proizvajal-
cem.

1.3 Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke:
– izdajatelj potrdila (proizvajalec vozil določene blagovne

znamke),
– uvoznik,
– tuji uvozniki – partnerji proizvajalca vozil določene

blagovne znamke.
1.4 Potrdilo s podatki iz prejšnje točke predloži uvoznik v

evidentiranje Carinski upravi Republike Slovenije, ki potrdilu
dodeli zaporedno številko – šifro, po kateri se vodi evidenca o
izvozu za določeno blagovno znamko in uvozu vozil te blagovne
znamke za določenega uvoznika. Po evidentiranju izda Carins-
ka uprava Republike Slovenije potrdilo o dodelitvi šifre. Do-
deljena šifra velja do preklica.

2.0 Postopek pri izvozu
2.1 V enotno carinsko listino (v nadaljnjem besedilu: ECL)

za izvoz carinski deklarant v polje 39 vpiše štirimestno šifro,
določeno z 18. členom uredbe, ob naslednjih pogojih:

a) da je v prvo podpolje polja 37 vpisana ena od nasledn-
jih šifer postopkov: 1000, 3141, 3146, 3147, 3151, 3155,
3156;

b) da je v polje 44 vpisana ena od šifer:
– P 01 – za obrazec EUR, če je blago slovenskega

porekla;
– P 04 – za CERTIFICATE OF ORIGIN;
– P 06 – za izjavo na fakturi;
– P 07 – za izjavo pooblaščenega izvoznika na fakturi.
Vpiše se ena od šifer potrdil, ki dokazujejo, da je blago

slovenskega porekla in da je dokument za dokazovanje porekla
priložen ECL in

c) da je v polje 44 vpisana šifra “P40“ (potrdilo o dodelitvi
šifre po 1.4 točki tega navodila).

2.2 Poleg listin, ki se običajno prilagajo ECL, carinski
deklarant priloži fotokopijo potrdila, ki je evidentirano pri Carin-
ski upravi Republike Slovenije po postopku, določenem v 1.4
točki tega navodila.

2.3 V primeru ponovnega izvoza blaga iz 3. točke četrte-
ga odstavka 2. člena uredbe (za vrsto postopka 31xx) carinski
deklarant k ECL priloži izjavo proizvajalca oziroma sestavljalca
blaga iz priloge 2 k uredbi o višini dodane vrednosti na blagu, ki
je rezultat operacij predelave in dodelave ter sestavljanja v

Republiki Sloveniji in na podlagi katerih je izvoženo blago prido-
bilo slovensko poreklo. Dodana vrednost blaga je vrednost,
prijavljena v polju 42 deklaracije za ponovni izvoz blaga, pre-
računana v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v polju 23
ECL. Po 94. členu uredbe za izvajanje carinskega zakona
(Uradni list RS, št. 46/99 in 103/99) (priloga 19, II.1. Izpol-
njevanje polj ECL za izvoz, ponovni izvoz, začasni izvoz in
tranzit blaga), se v polje 42 ECL za ponovni izvoz vpiše znesek,
ki je enak dodani vrednosti proizvoda, sestavljeni iz vrednosti
storitve in domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proiz-
vodne operacije.

3.0 Postopek pri uvozu
3.1 V ECL za sprostitev blaga v prost promet carinski

deklarant ali njegov pooblaščenec v polje 36 vpiše šifro “0“, v
polje 39 pa vpiše štirimestno šifro, določeno z 18. členom
uredbe, ob naslednjih pogojih:

a) da je v polje 1 drugo podpolje vpisana šifra “4“ in
b) da je v polje 44 vpisana šifra “P40“ (potrdilo o dodelitvi

šifre po 1.4 točki tega navodila).
3.2 K ECL je poleg listin, ki se sicer prilagajo, potrebno

priložiti:
– fotokopijo potrdila o dodeljeni šifri,
– izjavo, v kateri navede, da je na podlagi uredbe up-

ravičen do uvoza po znižani carinski stopnji z navedbo številk
konkretnih ECL za izvoz in carinskih izpostav, pri katerih je bilo
blago izvozno ocarinjeno in vrednosti izvoženega blaga iz polja
46 ECL, ki predstavlja pokritje za uvoz, oziroma pri ponovnem
izvozu vrednosti iz polja 42.

3.3 Uvoznik mora voditi evidenco s podatki:
– o izvoznih deklaracijah in vrednostih izvoza v tolarjih po

posamezni blagovni znamki,
– o uvoznih deklaracijah in vrednosti uvoza v tolarjih za

posamezno blagovno znamko, za katero je uveljavljal znižano
carinsko stopnjo po posamezni blagovni znamki.

3.4 Uvoznik, ki uveljavlja znižano carinsko stopnjo – car-
inski kontingent na podlagi opravljenega ponovnega izvoza po
3. točki četrtega odstavka 2. člena uredbe, mora voditi eviden-
co o dodani vrednosti izvoženega blaga, ki je vpisana v polju 42
ECL, preračunano v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v
polju 23 ECL in je v skladu s posebej priloženo izjavo pri ECL.

4.0 Carinska uprava Republike Slovenje spremlja po-
datke o opravljenem izvozu za posamezno blagovno znamko
vozil za določenega uvoznika in o vrednosti uvoženih vozil po
znižani carinski stopnji.

Evidenca se vodi v tolarjih. Pristojni carinski organ kontro-
lira pokritost uvoza s predhodno opravljenim izvozom. Če
posamezen uvoz ni pokrit s predhodno opravljenim izvozom,
pristojni carinski organ obračuna uvozne dajatve.

4.1 Pri ugotavljanju opravljenega izvoza v primerih iz 2.3
točke tega navodila se upošteva le delež dodane vrednosti, ki
je vpisan v polje 42 ECL in ki je v skladu s posebej priloženo
izjavo oziroma fotokopijo izjave.

5.0 Izdajatelj izjave je dolžan carinskim organom predložiti
vso potrebno dokumentacijo ali na njihovo zahtevo omogočiti
vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bila izdana izjava
po 2.3 točki tega navodila.

5.1 Če carinski organi naknadno ugotovijo, da je bila
izjava izdana neutemeljeno oziroma je v izjavi navedena višja
dodana vrednost na blagu s poreklom iz Republike Slovenije,
se izvoz po ECL s to izjavo pri ugotavljanju opravljenega izvoza
ne upošteva.

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

Št. 4269-1/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.

dr. Marjan Senjur l. r.
Minister

za ekonomske odnose in razvoj
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Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

ZAKON O IZVRŠEVANJU KAZENSKIH
SANKCIJ (ZIKS-1) Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

ZAKON O IZVRŠEVANJU
KAZENSKIH SANKCIJ (ZIKS-1)
z uvodnimi pojasnili Mihe Wohinza

Po 22 letih je Slovenija dobila nov zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je začel veljati 9. aprila
2000. Zakon predpisuje izvrševanje vseh kazenskih sankcij. V zakonu so na primer določbe o
pristojnosti direktorja uprave, da dovoli nekaterim obsojencem med prestajanjem kazni zapora še
nadaljnje delo na njihovem delovnem mestu in bivanje v zavodu le ob prostih dneh. Prav tako je
predpisano izvrševanje tako imenovane nadomestne kazni in drugih kazenskih sankcij, ki jih je
uvedel kazenski zakonik.

Uvodna pojasnila je pripravil soavtor zakonskega predloga državni podsekretar Miha Wohinz z
ministrstva za pravosodje. V njih posebej opozarja na novosti, ki jih v primerjavi s sedanjo ureditvijo
prinaša ZIKS.

Cena 2214 SIT z DDV 10524
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S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec ¨ DA ¨ NE

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig

PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI
zakoni o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, o ugotavljanju
vzajemnosti, o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih
Ukinitev družbene lastnine je povečala zanimanje za predpise, ki urejajo lastninsko pravico. V novi
knjigi v Zbirki predpisov smo povzeli vse ključne zakone na tem področju. Uvodoma objavljamo
ustavne določbe in zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. V tem zakonu z ležečim tiskom
(kurzivo) opozarjamo na določbe, ki se v Sloveniji ne uporabljajo. Sledi zakon o ugotavljanju
vzajemnosti, ki ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, kar je pogoj za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.

Zakona o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih podrobno urejata promet s temi vrstami nepremičnin
in druge možnosti razpolaganja s temi zemljišči. Knjigo pa zaključujejo nekatera poglavja zakona o
nepravdnem postopku. Poleg splošnih določb so v tem delu postopkovne določbe za mejne
spore, delitev skupnega premoženja itd.

Cena 2160 SIT z DDV 10525
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Prof. dr. Bogomir Sajovic

POSEST
Izšla je že deveta knjiga s področja civilnega prava profesorja civilistike dr. B. Sajovica. V njej
obravnava institucionalno vlogo posesti kot enega temeljnih civilnopravnih fenomenov, ki se je
razvijal in močno spreminjal z razvojem civilnopravne misli, ostala pa ji je temeljna funkcija,
posredovanje obvestila o oblastvenem položaju. Vzporedno s tem v zadnjem času nastajajo nujno
nove oblike, ki naj tako, kljub sicer priznanim in obstoječim klasičnim postulatom, vendar na
temelju izoblikovanih in logično-dogmatičnih pristopov, zadovoljivo utemeljujejo premostitve
klasičnih “ovir”. Ne samo zaradi tega, kot ugotavlja avtor v predgovoru, temveč sploh glede na
nova vrednotenja posameznih lastninskih položajev, ni povsem odklonjeno razpravljanje o
eventualni naravi pravice, ki se v današnjem prometu zaradi njegovih zahtev gotovo množe.

Ob nakazanih vprašanjih so v dodatku predstavljeni izbrani primeri vsebin in oblik posestnih
odnosov v naši praksi, ki osvetljujejo zadevajočo posestno problematiko.

Cena: 5.670 10517

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
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Žig
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