
Uradni list
Republike Slovenije

Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št.
 78 Ljubljana, petek 1. 9. 2000 Cena 1400 SIT ISSN 1318-0576 Leto X

VLADA

3615. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto
2000

Na podlagi četrtega odstavka 133. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike
Slovenije

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi

finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000

1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in

razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 (Uradni
list RS, št. 27/00, 31/00 in 48/00) se točka C 1. člena
spremeni tako, da se:

– v postavki 1473 Skupni nameni: Pospeševanje pro-
daje številka ’54,000.000' nadomesti s številko
’74,000.000';

– v postavki 6557 Usposobitev javnih zavodov, usta-
nov in razvojnih centrov številka ’90,000.000' nadomesti s
številko ‘115,000.000’.

2. člen
43. člen se dopolni tako, da se:
– v točki 1. doda nova alinea, ki se glasi: ‘- financiranje

investicijskega programa Zveze čebelarskih društev Slove-
nije – Čebelarski center Brdo pri Lukovici’;

– v točki 2. za besedilom ‘javni zavodi in ustanove’
doda besedilo ‘ter društva oziroma zveze društev’;

– v točki 4. besedilo ’30. april 2000' nadomesti z
besedilom ’10. september 2000'.

3. člen
V Prilogi: ‘Seznam proizvodov in višina izravnave stro-

škov pri pripravi blaga za zunanji trg’ se besedilo pri tarifni
oznaki ‘0406 90 150’ spremeni tako, da se glasi:

‘0406 90 150 – – – – – grojer, sbrinz
– – – – – – grojer, sbrinz 38 45 261,70'.

4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 403-00/99-16
Ljubljana, dne 17. avgusta 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

3616. Uredba o akreditacijskih pogojih za delovanje
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94,
23/96, 47/97 in 23/99) in uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo
Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančnem,
tehničnem in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS, št.
56/93) izdaja Vlada Republike Slovenije

U R E D B O
o akreditacijskih pogojih za delovanje Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj

podeželja

1. člen
S to uredbo se določajo pogoji za izdajo akreditacije

Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) in pristojnosti in
delovanje agencije pri izvajanju Posebnega pristopnega pro-
grama za kmetijstvo in razvoj podeželja – SAPARD (v nadalj-
njem besedilu: program SAPARD).

2. člen
Za podelitev akreditacije agenciji na predlog Ministrstva

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ob soglasju organa,
pristojnega za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance,
je pristojen nacionalni sklad pri Ministrstvu za finance (v
nadaljnjem besedilu: nacionalni sklad).

Nacionalni sklad spremlja in nadzoruje izvajanje akredi-
tacije.
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Nacionalni sklad akreditacijo odvzame, če agencija ne
izpolnjuje več akreditacijskih pogojev. O tem nacionalni sklad
nemudoma obvesti Komisijo Evropskih skupnosti.

3. člen
V postopku izdaje akreditacije nacionalni sklad opravi

pregled usposobljenosti agencije za izpolnjevanje akredita-
cijskih pogojev. Pregled se opravi v skladu z mednarodnimi
revizijskimi standardi in zajema upravne, plačilne, nadzorne
in računovodske postopke in strukture, zlasti postopke agen-
cije, ki so predpisani za izbiro projektov, izvedbo javnih
razpisov in sklepanje pogodb, ki morajo biti v skladu s pred-
pisi, ki urejajo javna naročila, pogoji iz programa SAPARD in
z letnim finančnim sporazumom.

Nacionalni sklad lahko prenese nalogo iz prejšnjega
odstavka na drugo institucijo.

4. člen
Nacionalni sklad lahko izda agenciji pogojno akredita-

cijo za določen čas, če agencija izpolnjuje pogoje obvezno-
sti zagotavljanja pisnih postopkov, nezdružljivost nalog odo-
britve obveznosti in izplačil sredstev iz programa SAPARD,
nalog izvrševanja izplačil ter nalog računovodstva obvezno-
sti in izplačil. Agencija mora izpolnjevati tudi pogoja varnosti
računalniškega sistema in notranje revizije v agenciji.

Če do preteka veljavnosti pogojne akreditacije agenci-
ja ne izpolni vseh pogojev za akreditacijo, ki so določeni s to
uredbo, jo nacionalni sklad agenciji odvzame.

5. člen
Agencija opravlja naloge izvajanja programa SAPARD,

zlasti:
– pripravlja javne razpise za projekte,
– preverja vloge za odobritev projektov glede skladno-

sti predlaganih projektov z določili programa SAPARD in
javnega razpisa,

– opravi izbiro projektov,
– določa pogodbene obveznosti med agencijo in upra-

vičencem do sredstev iz programa SAPARD ter mu izda
dovoljenje za začetek dela,

– izvaja nadzor na kraju samem pred in po odobritvi
projekta ter spremlja dela za zagotovitev izvedbe projekta,

– poroča nacionalnemu skladu o izvajanju projektov in
ukrepov na podlagi standardnih kazalcev.

Agencija opravlja naloge izvrševanja izplačil iz sredstev
programa SAPARD, zlasti:

– preverja zahtevek za izplačilo sredstev,
– z izvajanjem pregledov na kraju samem ugotavlja upra-

vičenost do izplačila sredstev in namenske uporabe sredstev,
– določi višino zneska sredstev, ki so odobrena upravi-

čencu,
– izda odredbo Ministrstvu za finance – Sektorju javne-

ga računovodstva za izplačilo sredstev upravičencu,
– računovodsko evidentira obveznosti in izplačila sred-

stev ter dolgove agenciji v posebno računovodsko evidenco.

6. člen
Pri opravljanju nalog iz 5. člena te uredbe agencija

opravlja nadzorstvo nad dejstvi, ki so bila navedena v vlogi.
Ta nadzor obsega tudi naknadne preglede količine in kako-
vosti dobavljenega blaga ali opravljenih storitev, analizo ali
kontrolo vzorcev, kot tudi preglede pred in po izplačilih
sredstev iz programa SAPARD. Agencija lahko ob nadzoru
zahteva ekonomsko finančne ocene ter izvedenska mnenja
kmetijske, tehnične ali znanstvene narave.

7. člen
Agencija mora vzpostaviti ustrezen sistem poročanja o

izvajanju nalog iz 5. člena te uredbe.

Sistem poročanja agencije mora zagotoviti preglednost
zakonitosti in skladnosti opravljenega dela agencije z akredi-
tacijskimi kriteriji in predpisanimi postopki dela agencije.
Sistem poročanja mora vsebovati tudi evidenco o neizvrše-
nih in nepravočasno izvršenih nalogah agencije.

Poročila morajo biti dostopna nacionalnemu skladu,
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, Ministrstvo za finance ter pooblaščenim organom Evrop-
ske skupnosti.

8. člen
Na predlog direktorja agencije izda minister, pristojen

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano notranji akt agencije, s
katerim se zagotavlja dosledna nezdružljivost nalog odobri-
tve obveznosti in izplačil sredstev iz programa SAPARD,
nalog izvrševanja izplačil sredstev ter nalog računovodstva
obveznosti in izplačil sredstev.

V aktu agencije mora biti določeno, da posamično
nalogo iz prejšnjega odstavka opravlja delavec s posebnimi
pooblastili, ki ni pristojen za opravljanje več kot ene naloge
iz prejšnjega odstavka. V pooblastilu, ki ga delavcu izda
direktor agencije, mora biti določena tudi finančna omejitev
njegovega pooblastila.

V skladu z aktom iz prvega odstavka direktor agencije
določi:

– postopek sprejema, evidentiranja in obdelave vlog
ter zahtevkov za izplačilo sredstev iz programa SAPARD,

– postopek, ki zagotavlja, da je delo vsakega delavca
hkrati tudi kontrola njegovega predhodnika. Evidenco nad-
zora dela vodijo nadrejeni delavci,

– postopek preverjanj, ki določa sezname preverjanj in
jih mora izvesti delavec s posebnimi pooblastili, ki mora v
spis zadeve vložiti svojo izjavo, da so bila preverjanja oprav-
ljena. Izjava je lahko v obliki elektronskega zapisa. Postopek
preverjanja mora vsebovati pravila za preprečevanje in odkri-
vanje goljufij in nepravilnosti v postopkih dela,

– postopek odobravanja obveznosti in plačil, in sicer
določitev višine zneska, ki se izplača upravičencu ali dobavi-
telju v skladu s pravili iz finančnega sporazuma, zlasti s
pravili, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev vlog za odo-
britev in zahtevkov za plačilo, skladnosti s prevzetimi obvez-
nostmi v zvezi s postopki za odobravanje projektov, pripravo
javnih razpisov in sklepanjem pogodb ter s preverjanjem
opravljenega dela ali storitev,

– postopek, ki mora zagotoviti, da se izplačila sredstev
iz programa SAPARD izplačajo le upravičencu ali njegovemu
pooblaščencu,

– postopek, ki zagotavlja, da se vsa izplačila, za katera
prenosi niso bili izvršeni, ponovno knjižijo v dobro evro
računa programa SAPARD,

– postopek zaščite podatkovnih baz, elektronskih pod-
pisov in preverjanj neskladnih in nenavadnih podatkov,

– postopek, ki mora zagotoviti, da se vsaka sprememba
v uporabljenih stopnjah sredstev ali predpisanih pogojih za
odobritev sredstev evidentira ter, da se navodila, podatkovne
baze in sezname preverjanj pravočasno in sproti dopolnjuje,

– metodologijo poročila o nadzoru,
– izobraževanje in periodično razporejanje delavcev na

občutljivih delovnih mestih ali povečan nadzor nad temi de-
lovnimi mesti.

Postopki iz prejšnjega odstavka morajo zagotoviti, da
se obravnavajo le tiste vloge in zahtevki za izplačila ki so v
skladu s predpisanimi kriteriji.

Vloga in zahtevek se odobrita, ko se izvede zadostno
preverjanje, da se preveri skladnost s pravili finančnega
sporazuma in vsebino programa SAPARD. Ta preverjanja
obsegajo preverjanja ki zahtevajo pravila za vsak posamezen
ukrep v okviru katerega se zahtevajo sredstva in pravila za
preprečevanje in odkrivanje prevar in nepravilnosti pri če-
mer se posebej upošteva tveganje. Vloge in zahtevke se
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preverja tako, da se ugotovi izpolnjevanje pogojev, upravi-
čenost, popolnost dokumentov, pravilno spremljajoče do-
kumentacije, datum prejema itd.

9. člen
Agencija lahko del naloge ali celotno nalogo izvajanja

ali izplačevanja sredstev ali drugih nalog iz programa SA-
PARD prenese na drugo institucijo, razen nalog izdaje odred-
be za izvrševanje izplačil sredstev in računovodskega evi-
dentiranja obveznosti in izplačil sredstev.

Naloge iz prejšnjega odstavka se prenesejo na podlagi
akta, ki ga sprejmeta direktor agencije in odgovorna oseba
institucije.

V aktu iz prejšnjega odstavka se jasno določijo obvez-
nosti in odgovornosti institucije, zlasti postopki, ki zagotav-
ljajo izpolnjevanje prenesenih nalog. Institucije morajo raz-
polagati z učinkovitimi sistemi, ki zagotavljajo izpolnjevanje
odgovornosti institucije na predpisan način, o čemer mora
institucija dati posebno izjavo. Akt mora zagotoviti poobla-
ščeni dostop do podatkov ki jih hranijo institucije, in sicer
uslužbencem Komisije Evropskih skupnosti in Računskemu
sodišču, vključno z revizijo odobrenih projektov in revizijo pri
prejemnikih sredstev iz programa SAPARD.

10. člen
Institucija, ki opravlja prenesene naloge iz prvega odstav-

ka 9. člena te uredbe, mora agencijo redno in pravočasno
obveščati o rezultatih izvedenih kontrol, zlasti pred odobritvijo
projektov ali pred izplačili sredstev iz programa SAPARD.

Izvedeno kontrolo se podrobno navede v poročilu iz
prejšnjega odstavka, zlasti se navede fizična in upravna pre-
verjanja, uporabljeno metodo preverjanj in rezultate vseh
revizij ali sprejetih ukrepov v zvezi z morebitnimi nepravil-
nostmi ali odstopanji od predpisanih postopkov. Poročilu se
priloži tudi potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz vlog ter skla-
dnost dela institucije s predpisanimi postopki.

11. člen
Če je v sporazumu iz drugega odstavka 9. člena te

uredbe določeno, da institucija, ki opravlja prenesene nalo-
ge, hrani dokumentacijo o odobrenih projektih in izplačilih
sredstev iz programa SAPARD, morajo biti v sporazumu
določeni tudi postopki, ki omogočajo nemoten vpogled v
dokumentacijo na sedežu agencije, in sicer: pooblaščenim
delavcem agencije, delavcem notranje revizijske službe
agencije, pooblaščenim delavcem nacionalnega sklada, po-
oblaščenim delavcem Ministrstva za finance ter uslužben-
cem Komisije Evropskih skupnosti.

12. člen
Notranja revizijska služba mora zagotoviti sistem notra-

njega, neodvisnega revizijskega nadzora v agenciji. Vodja
notranje revizijske službe je za delo službe neposredno od-
govoren direktorju agencije.

Notranja revizijska služba preverja, če je izvajanje po-
stopkov, ki jih predpiše direktor agencije, skladno s progra-
mom SAPARD in finančnim sporazumom, ki ga skleneta
Komisija Evropskih skupnosti in Republika Slovenija. Pre-
verjanja so lahko omejena na izbrane ukrepe in na vzorce
transakcij, če so v načrtu za revizijo v obdobju, ki ne prese-
ga tri leta, zajete vse pomembne naloge, vključno z naloga-
mi, ki jih izvajajo pravne osebe, ki opravljajo prenesene
naloge.

Delo službe za notranjo revizijo se opravlja v skladu z
mednarodnimi revizijskimi standardi. Služba lahko daje di-
rektorju agencije priporočila za odpravo ugotovljenih ne-
pravilnosti. Direktor agencije določi postopke sprejemanja
revizijskih načrtov in postopke poročanja notranje revizij-
ske službe.

Revizijski načrti in poročila iz prejšnjega odstavka mo-
rajo biti na vpogled pooblaščenim delavcem nacionalnega
sklada in uslužbencem Komisije Evropskih skupnosti, ki so
pooblaščeni za opravljanje finančnih revizij.

13. člen
Agencija mora objaviti javni razpis za dodelitev sredstev

iz programa SAPARD, ki mora biti v skladu s predpisi, ki
urejajo javna naročila, ter s pogoji, ki jih določata program
SAPARD in finančni sporazum iz drugega odstavka 12. člena
te uredbe.

Razpis mora določiti tudi obrazce za vloge na razpis,
kot tudi natančna navodila za izpolnjevanje obrazcev.

Vsa preverjanja v vlogi na razpis se opravijo v skladu z
listo preverjanj, ki jo za naloge iz 5. člena te uredbe določi
akt agencije.

Direktor agencije določi roke za obdelavo vlog upravičen-
cev za izplačilo sredstev, ki ne smejo biti daljši kot tri mesece.

14. člen
Za javna naročila storitev, gradbenih del in blaga se

uporabljajo predpisi, ki urejajo javna naročila, javne finance
ter pogoji, ki jih določi Evropska skupnost.

15. člen
Izplačila sredstev iz programa SAPARD se opravijo v

tolarjih in se knjižijo v breme evro računa SAPARD. Plačilni
nalogi za izplačilo sredstev upravičencem morajo biti izdani
v treh dneh po tej obremenitvi ter temeljijo na obračunu
izdatkov upravičenca za izbrani projekt.

Nacionalni sklad potrjuje letne obračune agencije ter
evro računa SAPARD.

Nacionalni sklad pripravlja letno poročilo o primernosti
poslovodnih in nadzornih sistemov agencije za zagotavljanje
skladnosti izplačil sredstev iz programa SAPARD s pravili
finančnega sporazuma in akreditacijskimi pogoji.

Agencija vzpostavi knjigo dolžnikov, v katero se vnese-
jo zapadle garancije, povrnjena izplačila itd.

16. člen
Agencija mora zagotoviti pregled nad strukturo virov

financiranja po posameznih projektih.
Agencija vodi knjigovodsko evidenco vseh izplačil, ki

mora vsebovati podatke o nacionalni valuti in ustrezen zne-
sek v evrih.

17. člen
Če agencija ugotovi, da je bilo izplačilo sredstev iz

programa SAPARD nepravilno ali neupravičeno izvršeno,
mora takoj zahtevati vračilo sredstev v proračun Republike
Slovenije.

Agencija zagotovi sredstva za vračilo sredstev iz prej-
šnjega odstavka, zamudne obresti in upravne kazni, in sicer
v okviru finančnega načrta prihodkov in odhodkov. Za vrači-
lo sredstev se ne sme uporabiti sredstev programa SA-
PARD, sredstev domače soudeležbe in tudi ne drugih na-
menskih sredstev.

Če sredstva agencije ne zadostujejo za vračilo sredstev
iz prejšnjega odstavka, manjkajoča sredstva zagotovi Mini-
strstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

18. člen
Agencija mora hraniti dokumentacijo še pet let po dne-

vu izplačila sredstev upravičencu.

19. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o

akreditacijskih pogojih za agencijo za kmetijske trge in raz-
voj podeželja (Uradni list RS, št. 107/99).
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20. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 439-01/99-3
Ljubljana, dne 24. avgusta 2000.

Vlada Republike Slovenije

dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

MINISTRSTVA

3617. Odredba o določitvi vrednosti točke za
ugotovitev vrednosti stanovanja

Na podlagi 121. člena stanovanjskega zakona (Uradni
list RS, št. 18/91-I,19/91-I, 21/94, 23/96 in 1/00) izdaja
minister za okolje in prostor

O D R E D B O
o določitvi vrednosti točke za ugotovitev

vrednosti stanovanja

1. člen
Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stanovanja je

določena skladno z rastjo vrednosti nemške marke po sred-
njem tečaju Banke Slovenije in je 181,54 SIT.

2. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba

o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanova-
nja (Uradni list RS, št. 67/00).

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 361-00-22/2000
Ljubljana, dne 16. avgusta 2000.

Minister
za okolje in prostor

dr. Andrej Umek l. r.

3618. Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje poklicne izobrazbe
Prodajalec za izvajanje na narodno mešanih
območjih (dualna organizacija izobraževanja)

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

O D R E D B O
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje

poklicne izobrazbe Prodajalec za izvajanje na
narodno mešanih območjih (dualna organizacija

izobraževanja)

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednja izobraže-

valna programa za pridobitev srednje poklicne izobrazbe,

katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraže-
vanje na svoji 35. seji dne 14. 1. 2000:

1. izobraževalni program Prodajalec, naziv poklicne
izobrazbe prodajalec/prodajalka, za izvajanje na naro-
dno mešanem območju slovenske Istre z italijanskim uč-
nim jezikom;

2. izobraževalni program Prodajalec, naziv poklicne
izobrazbe prodajalec/prodajalka, za dvojezično sloven-
sko madžarsko izvajanje na narodno mešanem območju v
Prekmurju.

2. člen
Izobraževalna programa iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.

Izobraževalna programa iz prejšnjega odstavka sta jav-
noveljavna.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0220/2000
Ljubljana, dne 22. avgusta 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3619. Odredba o izobraževalnih programih za
pridobitev srednje strokovne izobrazbe
Ekonomski tehnik za izvajanje na narodno
mešanih območjih

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

O D R E D B O
o izobraževalnih programih za pridobitev srednje

strokovne izobrazbe Ekonomski tehnik za
izvajanje na narodno mešanih območjih

1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme naslednja izobraže-

valna programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe,
katerih splošni del je predlagal, posebni pa določil Strokovni
svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraže-
vanje na svoji 36. seji dne 21. 1. 2000:

1. izobraževalni program Ekonomski tehnik, naziv
strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehni-
ca, za izvajanje v italijanskem učnem jeziku na narodno
mešanem območju slovenske Istre;

2. izobraževalni program Ekonomski tehnik, naziv
strokovne izobrazbe ekonomski tehnik/ekonomska tehni-
ca, za dvojezično slovensko madžarsko izvajanje na naro-
dno mešanem območju v Prekmurju.

2. člen
Izobraževalna programa iz 1. člena te odredbe objavi

Ministrstvo za šolstvo in šport v publikaciji Srednješolski
izobraževalni programi.
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3620. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti
žvepla, svinca in benzena

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 –
odl. US, 56/99 in 22/00) izdaja minister za okolje in pro-
stor v soglasju z ministrom za znanost in tehnologijo, mi-
nistrom za gospodarske dejavnosti in ministrom za ekonom-
ske odnose in razvoj

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

kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla,
svinca in benzena

1. člen
V 20. členu odredbe o kakovosti tekočih goriv glede

vsebnosti žvepla, svinca in benzena (Uradni list RS, št. 8/95,
91/98 in 59/99) se za prvim odstavkom doda nov, drugi
odstavek, ki se glasi:

“(2) Ta odredba preneha veljati 30. 6. 2001.”

2. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-11-25/98
Ljubljana, dne 21. avgusta 2000.

Minister
za okolje in prostor

dr. Andrej Umek l. r.
Soglašam!

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

Minister
za gospodarske dejavnosti

dr. Jože Zagožen l. r.

Minister
za ekonomske odnose in razvoj

dr. Marjan Senjur l. r.

Izobraževalna programa iz prejšnjega člena sta javno-
veljavna.

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

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 011-0219/2000
Ljubljana, dne 22. avgusta 2000.

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister

za šolstvo in šport

3621. Pravilnik o kakovosti tekočih goriv

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št.
59/99) izdaja minister za okolje in prostor v soglasju z
ministrom za ekonomske odnose in razvoj in ministrom za
gospodarske dejavnosti

P R A V I L N I K
o kakovosti tekočih goriv*

1. člen
Ta pravilnik določa:
– vrste tekočih goriv,
– fizikalno kemijske lastnosti tekočih goriv,
– postopek ugotavljanja skladnosti tekočih goriv z za-

htevami tega pravilnika in
– nadzor nad izvajanjem tega pravilnika.

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

men:
1. Fizikalno kemijske lastnosti tekočih goriv so lastno-

sti tekočih goriv, ki ne povzročajo kritične obremenitve oko-
lja, ocenjene na podlagi vrednotenja izpostavljenosti zaradi
emisij ene ali več nevarnih snovi in pri kateri na podlagi
trenutnega vedenja o občutljivosti okolja ni zaznavnih škod-
ljivih vplivov.

2. Dobavitelj tekočih goriv (v nadaljnjem besedilu: do-
bavitelj) je pravna ali fizična oseba, ki proizvaja tekoča gori-
va, jih daje v promet ali omogoča njihovo uporabo končnim
uporabnikom. Kadar je končni uporabnik tekočih goriv uvoz-
nik tekočih goriv za svoje potrebe, se šteje za dobavitelja.

3. Metoda ASTM je metoda, ki jo je določila Ameri-
can Society for Testing and Materials v izdaji iz leta 1976
o definicijah in specifikacijah za petrolej in mazivna sred-
stva. Metoda je na vpogled v izvirniku in slovenskem
prevodu pri službi za dokumentalistiko Ministrstva za oko-
lje in prostor.

4. Velika kurilna naprava je naprava, v kateri se skladno
z določbami predpisa o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav
z zgorevanjem težkih kurilnih olj pridobiva toplota.

3. člen
Tekoča goriva, za katera veljajo določbe tega pravilni-

ka, so:
1. motorni bencin, ki je vsako hlapno mineralno olje,

namenjeno uporabi za pogonsko sredstvo vozil z motorjem z
notranjim izgorevanjem na vžig z iskro in je razvrščeno v
tarifne oznake kombinirane nomenklature carinske tarife
2710 00270, 2710 00290, 2710 00 320, 2710 00 340
ali 2710 00 360,

2. dizelsko gorivo, ki je plinsko olje in se uporablja za
pogon batnih motorjev z notranjim izgorevanjem na vžig s
kompresijo, ki se uporabljajo za pogon nepremičnih delov-
nih strojev in za pogon v motornih vozilih, razen vozil katego-
rije M1, skladno s predpisi o homologaciji vozil, tirnih vozil,
kmetijskih traktorjev in strojev ter prevoznih delovnih strojev,

* Ta pravilnik v celoti povzema vsebino direktive ES o kako-
vosti motornega bencina in dizelskega goriva in o spremembah
direktive št. 93/12/ES (98/70/ES) in direktive ES o zmanjšanju
vsebnosti žvepla v nekaterih tekočih gorivih in o spremembah
direktive št. 93/12/ES (1999/32/ES).
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in je razvrščeno v tarifne oznake kombinirane nomenklature
carinske tarife 2710 00 66,

3. plinsko olje, ki je vsak naftni proizvod, ki se glede na
meje destilacije uvršča v razred srednjih destilatov, name-
njenih uporabi kot gorivo, in pri katerem vsaj 85% prostorni-
ne (vključno z izgubami) destilira do 350 °C (metoda ASTM
D 86), ali kateri koli drug naftni proizvod, ki je razvrščen v
tarifne oznake kombinirane nomenklature carinske tarife
2710 00 67 ali 2710 0068; za plinsko olje se štejejo vse
vrste ekstra lahkih (EL) kurilnih olj z dodanim rdečim barvi-
lom in markirnim indikatorjem,

4. težka kurilna olja, ki so vsi naftni proizvodi, razen
plinskih olj iz 2. in 5. točke tega člena, ki se glede na meje
destilacije uvrščajo v razred težjih olj, namenjenih kot gorivo
in pri katerih manj kot 65% prostornine (vključno z izgubami)
destilira do 250 °C (metoda ASTM D 86), ali kateri koli drugi
naftni proizvodi, razvrščeni v tarifne oznake kombinirane
nomenklature carinske tarife od 2710 0071 do
2710 00 78,

5. plinsko olje za plovila, ki je namenjeno uporabi v
pomorstvu in ustreza značilnostim tekočega goriva iz 2.
točke tega člena ali ima viskoznost ali gostoto v mejah
viskoznosti ali gostote, določene za destilate, ki se uporab-
ljajo v pomorstvu, v tabeli 1 ISO 8217:1996, ki je na vpo-
gled v izvirniku pri službi za dokumentalistiko Ministrstva za
okolje in prostor.

4. člen
(1) Tekoča goriva, ki se dajejo v promet ali se uporab-

ljajo na območju Republike Slovenije, morajo ustrezati fizi-
kalno kemijskim lastnostim iz priloge I, ki je sestavni del tega
pravilnika.

(2) Priloga I določa fizikalno kemijske lastnosti:
– v 1. delu za motorni bencin za obdobje od 1. 1.

2001 do 1. 1. 2005 in za obdobje od 1. 1. 2005 dalje,
– v 2. delu za dizelsko gorivo za obdobje od 1. 1.

2001 do 1. 1. 2005 in za obdobje od 1. 1. 2005 dalje,
– v 3. delu za plinsko olje,
– v 4. delu za težka kurilna olja in
– v 5. delu za plinsko olje za plovila.
(3) Motorni bencin in dizelsko gorivo, ki ustrezata fizi-

kalno kemijskim lastnostim iz priloge I za obdobje od 1. 1.
2005, se lahko dajeta v promet ali se uporabljata na obmo-
čju Republike Slovenije tudi pred tem obdobjem.

5. člen
Dobavitelj tekočega goriva mora zagotoviti, da lastnosti

tekočega goriva ustrezajo fizikalno kemijskim lastnostim za
tekoča goriva iz 4. člena tega pravilnika.

6. člen
(1) Za tekoča goriva mora dobavitelj zagotoviti izvajanje

postopka ugotavljanja skladnosti.
(2) Postopek ugotavljanja skladnosti iz prejšnjega od-

stavka se izvaja po programu ugotavljanja skladnosti tekočih
goriv z zahtevami tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu:
program ugotavljanja skladnosti), ki ga najkasneje do
30. septembra tekočega koledarskega leta za obdobje ene-
ga ali več koledarskih let predpiše minister, pristojen za
varstvo okolja.

(3) Merila za obseg in način izvajanja programa ugotav-
ljanja skladnosti so določena v 1. delu, obrazec listine o
skladnosti pa v 2. delu priloge II, ki je sestavni del tega
pravilnika.

(4) Listino iz prejšnjega odstavka izda izvajalec progra-
ma o ugotavljanju skladnosti in jo v rokih, določenih s pro-
gramom ugotavljanja skladnosti, pošlje dobavitelju.

7. člen
(1) Določbe 4. do 6. člena tega pravilnika ne veljajo za

težka kurilna olja, ki se uporabljajo za pridobivanje toplote:
– v velikih kurilnih napravah, določenih s predpisom o

emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav, če z zgorevanjem
težkih kurilnih olj ni presežena mejna vrednost za žveplov
dioksid,

– v drugih napravah, v katerih zgorevajo tekoča goriva
in za katere ne veljajo določbe predpisa o emisiji snovi v zrak
iz kurilnih naprav, če koncentracija žveplovega dioksida v
odpadnih plinih ne presega 1.700 mg/Nm3, preračunano
na suhe odpadne pline in računsko vsebnost kisika v od-
padnih plinih 3 volumskih odstotkov,

– v kuriščih rafinerij, katerih mesečno povprečje emi-
sij žveplovega dioksida za vse naprave v rafineriji, razen
kurilnih naprav, ki spadajo v prvo alineo tega odstavka, ne
glede na vrsto goriva ali njegove mešanice, ne presega
1.700 mg/Nm3.

(2) Dobavitelj mora za dajanje v promet ali omogoča-
nje uporabe težkih kurilnih olj iz prejšnjega odstavka pri-
dobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo oko-
lja. V vlogi mora dobavitelj navesti končnega porabnika
težkih kurilnih olj in priložiti strokovno oceno o dopustni
vsebnosti žvepla, ki zagotavlja izpolnjevanje pogojev iz
prejšnjega odstavka pri končnem porabniku. Strokovno
oceno lahko izdela oseba, pooblaščena za izvajanje prvih
meritev in emisijskega monitoringa po predpisih o prvih
meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za nje-
govo izvajanje.

8. člen
(1) Postopek ugotavljanja skladnosti fizikalno kemijskih

lastnosti tekočih goriv se izvaja po metodah iz zadnje veljav-
ne izdaje standardov, navedenih v prilogi III, ki je sestavni
del tega pravilnika.

(2) Standardi iz prejšnjega odstavka z oznako SIST
ISO in SIST EN so na vpogled pri slovenskem nacional-
nem organu za standardizacijo, drugi standardi za pre-
skusne metode pa pri ministrstvu, pristojnem za varstvo
okolja.

9. člen
Izvajanje programa ugotavljanja skladnosti opravljajo

organi za ugotavljanje skladnosti na podlagi odločbe o dolo-
čitvi organa za ugotavljanje skladnosti, ki jo v skladu s pred-
pisi o načinu določanja organov za ugotavljanje skladnosti
izda minister, pristojen za trg, v soglasju z ministrom, pristoj-
nim za varstvo okolja.

10. člen
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti mora za pridobitev

odločbe iz prejšnjega člena izpolnjevati poleg pogojev, do-
ločenih s predpisi o načinu ugotavljanja skladnosti, še na-
slednje pogoje:

1. da je gospodarska družba, zavod ali samostojni
podjetnik posameznik,

2. da ima sedež v Republiki Sloveniji,
3. ne sme biti povezan s proizvajanjem, uvažanjem

ali dajanjem tekočih goriv v promet ali vključen v druge s
tem povezane dejavnosti, kar velja tudi za njegove zapo-
slene, odgovorne za izvajanje programa ugotavljanja
skladnosti,

4. organ za ugotavljanje skladnosti in zaposleni pri
njem morajo izvajati program ugotavljanja skladnosti na naj-
višji ravni strokovne usposobljenosti in tehničnega znanja ter
ne smejo biti pod vplivom pritiskov ali spodbud s strani oseb
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ali skupin oseb, ki imajo interes za določen rezultat postop-
ka ugotavljanja skladnosti, plača zaposlenih pri organu za
ugotavljanje skladnosti pa ne sme biti odvisna od obsega ali
rezultata postopka ugotavljanja skladnosti,

5. da izpolnjuje zahteve za izvajanje kontrole naftnih
derivatov, kar lahko izkazuje z akreditacijo po SIST EN
45004 za kontrolne organe tipa A brez omejitve ali z omeji-
tvijo. Kot podpogodbenik se lahko navede navede le labo-
ratorij, ki izpolnjuje zahteve za izvajanje preskusov, enako-
vredne tistim, navedenim v SIST EN 45001 ali ISO/IEC
17025 za izvajanje preskusov po metodah iz 8. člena tega
pravilnika,

6. da laboratorij, s katerim ima organ za ugotavljanje
skladnosti pogodbo, izpolnjuje pogoje iz 4. točke tega
odstavka ter da je v obdobju, ki je določeno s programom
ugotavljanja skladnosti, s sodelovanjem na mednarodnem
medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju fizikalno
kemijskih lastnosti tekočih goriv ali s sodelovanjem na
medlaboratorijskem primerjalnem preskušanju, ki ga za
namen uveljavitve delovanja po tem pravilniku organizira
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, izkazal usposob-
ljenost za izvajanje preskusov po metodah iz 8. člena
tega pravilnika.

(2) Organ za ugotavljanje skladnosti iz prejšnjega od-
stavka in zaposleni pri njem morajo varovati poslovne skriv-
nosti glede vseh informacij, ki so bile pridobljene v postopku
ugotavljanja skladnosti.

11. člen
(1) Odločba iz 9. člena tega pravilnika se izda za ob-

dobje veljavnosti programa ugotavljanja skladnosti.
(2) Veljavnost odločbe iz prejšnjega odstavka se lahko

na podlagi vloge podaljša za obdobje veljavnosti naslednje-
ga programa ugotavljanja skladnosti.

12. člen
(1) Vsa vprašanja v zvezi s postopkom ugotavljanja

skladnosti uredita dobavitelj in organ za ugotavljanje skladno-
sti iz 9. člena tega pravilnika s pisno pogodbo.

(2) Stroške postopka ugotavljanja skladnosti nosi do-
bavitelj.

13. člen
Minister, pristojen za trgovino, lahko s soglasjem mi-

nistra, pristojnega za varstvo okolja in ministra, pristojnega
za energetiko, za obdobje največ šestih mesecev dovoli
dajanje v promet in uporabo določenih količin tekočih goriv,
ki ne ustrezajo zahtevam tega pravilnika, če na svetovnem
trgu ni možno pravočasno dobiti tekočih goriv, ki bi ustreza-
la zahtevam tega pravilnika in bi zato lahko nastale motnje v
oskrbi s tekočimi gorivi na domačem trgu.

14. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika, ki se

nanašajo na dajanje tekočih goriv v promet ali omogočanje
njihove uporabe, opravljajo inšpektorji, pristojni za trg, nad-

zor nad izvajanjem drugih določb tega pravilnika pa inšpek-
torji, pristojni za okolje.

15. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za tekoča goriva v

državnih blagovnih rezervah, ki obstajajo na dan uveljavitve
tega pravilnika, če ustrezajo zahtevam odredbe o kakovosti
tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena
(Uradni list RS, št. 8/95, 91/98 in 59/99 – ZTZPUS; v
nadaljnjem besedilu: odredba) in jih dajejo v promet ali
omogočajo njihovo uporabo skladno z določbami odredbe
do 30. 6. 2001.

16. člen
(1) Določbe tega pravilnika ne veljajo za tekoča goriva,

ki jih proizvaja domači proizvajalec tekočih goriv, če tekoča
goriva ustrezajo zahtevam odredbe in jih daje v promet ali
omogoča njihovo uporabo skladno z določbami odredbe do
30. 6. 2001.

(2) Določbe tega pravilnika ne veljajo za tekoča goriva
iz zalog pri dobaviteljih, ki obstajajo na dan uveljavitve tega
pravilnika, ali za tekoča goriva, uvožena do 31. 12. 2000,
če so v skladu z odredbo.

(3) Dobavitelji morajo popisati tekoča goriva iz prejšnje-
ga odstavka in poslati poročilo o popisu Ministrstvu za okolje
in prostor do 31. 1. 2001.

17. člen
(1) Do določitve organov za ugotavljanje skladnosti iz

9. člena tega pravilnika ugotavljajo skladnost tekočih goriv
po tem pravilniku strokovne organizacije iz 12. člena odred-
be v obsegu, določenem z odredbo.

(2) Z dnem uveljavitve odločb iz 9. člena tega pravilnika
nehajo veljati odločbe o določitvi strokovnih organizacij za
občasno preverjanje kakovosti tekočih goriv glede vsebno-
sti žvepla, svinca in benzena iz 12. člena odredbe.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 354-07-8/00
Ljubljana, dne 21. avgusta 2000.

Minister
za okolje in prostor

dr. Andrej Umek l. r.

Soglašam!

Minister
 za ekonomske odnose in

razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.

Minister
za gospodarske dejavnosti

dr. Jože Zagožen l. r.
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PRILOGA I

Fizikalno kemijske lastnosti tekočih goriv

1. del: fizikalno kemijske lastnosti bencina za obdobje do 1. 1. 2005

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Oktansko število – raziskovalna metoda 95

Oktansko število – motorna metoda 85

Parni tlak po Reidu, poletno obdobje ** kPa - 60,0

Destilacija:
Količina uparjenega pri 100 °C % v/v 46,0 -
Količina uparjenega pri 150 °C % v/v 75,0 -

Analiza ogljikovodikov:
Olefini % v/v - 18,0 ***
Aromati - 42,0
Benzen - 1,0

Vsebnost kisika % m/m - 2,7

Spojine, ki vsebujejo kisik:
Metanol, potreben je dodatek ustreznih stabilizatorjev % v/v - 3
Etanol, lahko je potreben dodatek ustreznih stabilizatorjev % v/v - 5
Izopropanol % v/v - 10
Terciarni butanol % v/v - 7
Izobutanol % v/v - 10
Etri s pet ali več atomi ogljika v molekuli % v/v - 15
Druge organske spojine s kisikom **** % v/v - 10

Vsebnost žvepla mg/kg - 150

Vsebnost svinca g/l - 0,005

1. del: fizikalno kemijske lastnosti bencina za obdobje od 1. 1. 2005 dalje

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Oktansko število – raziskovalna metoda 95

Oktansko število – motorna metoda 85

Parni tlak po Reidu, poletno obdobje ** kPa -

Destilacija:
Količina uparjenega pri 100 °C % v/v -
Količina uparjenega pri 150 °C % v/v -

Analiza ogljikovodikov:
Olefini % v/v -
Aromati - 35,0
Benzen -

Vsebnost kisika % m/m -

Vsebnost žvepla mg/kg - 50

Vsebnost svinca g/l -

2. del: fizikalno kemijske lastnosti dizelskega goriva za obdobje do 1. 1. 2005.

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Cetansko število 51 -

Gostota pri 15 °C kg/m3 - 845

Destilacija:
95% delež predestiliranega °C - 360

Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov % m/m - 11

Vsebnost žvepla mg/kg - 350
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2. del: fizikalno kemijske lastnosti dizelskega goriva za obdobje od 1. 1. 2005 dalje.

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Cetansko število -

Gostota pri 15 0C kg/m3 -

Destilacija:
95% delež predestiliranega 0C -

Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov % m/m -

Vsebnost žvepla mg/kg - 50

3. del: fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za obdobje do 1. 1. 2008.

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Vsebnost žvepla % m/m - 0,20

3. del: fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za obdobje od 1. 1. 2008 dalje.

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Vsebnost žvepla % m/m - 0,10

4. del: fizikalno kemijske lastnosti težkih kurilnih olj.

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Vsebnost žvepla % m/m - 1,00

5. del: fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za plovila za obdobje do 1. 1. 2008.

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Vsebnost žvepla % m/m - 0,20

5. del: fizikalno kemijske lastnosti plinskega olja za plovila za obdobje od 1. 1. 2008 dalje.

Fizikalno kemijska lastnost Enota Najmanjša Največja
vrednost * vrednost *

Vsebnost žvepla % m/m - 0,10

Pojasnilo k Prilogi I:
* Vrednosti, določene v specifikaciji, so “prave vrednosti”. Za določitev njihovih mejnih vrednosti so bili uporabljeni pogoji standarda

SIST EN ISO 4259:1998 “Naftni proizvodi – Določanje in uporaba podatkov o natančnosti v zvezi s preskusnimi metodami”; za določitev
najmanjše vrednosti je bila upoštevana najmanjša razlika 2R nad ničelno vrednostjo (R = obnovljivost oziroma primerljivost). Rezultati
posameznih meritev se morajo interpretirati na podlagi kriterijev, opisanih v SIST EN ISO 4259.

** Poletno obdobje se začne 1. maja in konča 30. septembra.
*** Ne velja za bencine z oznako “normal” (najmanjše motorno oktansko število 81 in najmanjše raziskovalno oktansko število 91), za

katere je največja vsebnost olefinov 21 volumskih %. Mejne vrednosti pa ne izključujejo dajanja v promet drugega neosvinčenega bencina,
ki ima manjšo vrednost oktanskega števila, kot je to določeno s to prilogo.

**** To so drugi mono-alkoholi, katerih točka destilacije ni višja od vrednosti, ki so določene v industrijskih standardih za motorna
goriva.
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PRILOGA II – 1. del

Merila za obseg in način izvajanja programa ugotavljanja skladnosti tekočih goriv

Merila za obseg programa ugotavljanja skladnosti:
–  načrt vzorčenja tekočih goriv mora zagotoviti statistično zanesljivost ugotavljanja fizikalno kemijskih lastnosti goriv,
–  pri načrtovanju vzorčenja je treba upoštevati, da je pogostost vzorčenja v sorazmerju s celotno količino tekočih goriv, ki

je dana na ozemlju Slovenije v promet, ter s količinami, ki jih posamezni dobavitelji tekočih goriv dobavijo končnim
porabnikom,

–  z načrtom vzorčenja mora biti za posameznega dobavitelja tekočih goriv določeno število odvzetih vzorcev, pogostost
odvzemanja ter mesta odvzema vzorcev,

–  iz obsega programa ugotavljanja skladnosti morajo biti razvidni pogoji za izdajo listine o skladnosti in postopki v primeru
neskladij.

Merila za način izvajanja programa ugotavljanja skladnosti:
–  obseg meritev fizikalno kemičnih lastnosti tekočih goriv iz priloge I tega pravilnika,
–  v načrtu vzorčenja tekočih goriv mora biti določen način pridobivanja reprezentativnega vzorca za vsako mesto

vzorčenja posebej glede na vrsto skladiščnih naprav ali cistern za prevoz goriva,
–  v načrtu vzorčenja mora biti določen način vzorčenja posebej za bencinske servise, cestne cisterne, pretakališča ter

skladišča,
– z načrtom vzorčenja se mora zagotoviti, da so rezultati meritev med seboj primerljivi glede na razlike v zunanji

temperaturi, ki nastajajo zaradi sezonskega nihanja temperatur, zaradi geografskih razlik med posameznimi mesti
vzorčenja ali zaradi dnevnega spreminjanja zunanje temperature,

–  v načrtu izvajanja analiz tekočih goriv mora biti določeno statistično vrednotenje meritev skladno z metodo iz standarda
SIST EN ISO 4259,

–  v programu ugotavljanja skladnosti se določi oblika poročila za posamezno meritev ter poročilo o statistično obdelanih
podatkih meritev, izvedenih v posameznih obdobjih.

PRILOGA II – 2. del

Obrazec listine o skladnosti

Organ za ugotavljanje skladnosti

…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….

izdaja na podlagi pravilnika o tekočih gorivih (Uradni list RS, št. …….)
listino št. ………………. o skladnosti tekočih goriv

1. Vrsta tekočega goriva ….……………………….……................................................……………………………………...

2. Naziv in naslov dobavitelja tekočega goriva ……………………………………………….............................................…

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

3. Oznaka rezervoarja in količina preverjenega tekočega goriva ..........................................………………………………

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

4. Datum vzorčenja ……………………………………………………………………………...............................................…

5. Naziv in naslov prejemnika listine …………………………………………………………...............................................…

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

6. Listina je izdana pod pogoji iz programa ugotavljanja skladnosti z dne ……………………...........................................

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

7. Datum in številka laboratorijskega poročila o preskusih ……………………………………............................................

….............................................………………………………………………………………………………………….……….
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8. Datum izdaje listine o skladnosti tekočih goriv ……………………………………………............................................…

9. Dokumenti, ki nosijo številko listine o skladnosti tekočih goriv in so priloženi tej listini …..........................................

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

10. Dodatne informacije ……….....……….....…………………………………………….……...............................................

….............................................………………………………………………………………………………………….……….

Kraj ……….....................…….......... ….………...............................…. ….………...............................….
(datum) (podpis)

PRILOGA III

Metode za izvajanje preskusov fizikalno kemijskih lastnosti tekočih goriv
Fizikalno kemijska lastnost Preskusna metoda

Oktansko število – raziskovalna metoda SIST EN 25164

Oktansko število – motorna metoda SIST EN 25163

Cetansko število SIST EN ISO 5165

Gostota* SIST EN ISO 3675
SIST EN ISO 12185

Parni tlak prEN13016-1 (DVPE)

Destilacija: SIST EN ISO 3405
Uparjanje

Analiza ogljikovodikov:
Olefini ASTM D1319
Aromati ASTM D1319
Benzen* SIST EN 12177

SIST EN 238

Vsebnost kisika SIST EN 1601

Spojine, ki vsebujejo kisik:
Metanol SIST EN 1601
Etanol SIST EN 1601
Izopropanol SIST EN 1601
Terciarni butanol SIST EN 1601
Izobutanol SIST EN 1601
Etri s pet ali več atomi ogljika v molekuli SIST EN 1601
Druge organske spojine s kisikom SIST EN 1601

Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov IP 391

Vsebnost žvepla* SIST EN ISO 14596
SIST EN ISO 8754

Vsebnost svinca* SIST EN 237
prEN 13723

DIN 51769-11

Pojasnila k Prilogi III:
* V primerih spora glede gostote se uporablja SIST EN ISO 3675.
V primerih spora glede vsebnosti benzena se uporablja SIST EN 12177.
V primerih spora glede vsebnosti žvepla se uporablja SIST EN ISO 14596.
V primerih spora glede vsebnosti svinca se uporablja SIST EN 237.
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3622. Navodilo o razporejanju in pošiljanju
obsojencev na prestajanje kazni zapora v
zavode za prestajanje kazni zapora

Na podlagi prvega odstavka 207. člena zakona o izvr-
ševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja
ministrica za pravosodje

N A V O D I L O
o razporejanju in pošiljanju obsojencev na

prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje
kazni zapora

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
To navodilo določa način, na katerega obsojence, ob-

sojene mladoletnike in osebe, kaznovane z zaporom za
prekrške, na prestajanje kazni pošiljata okrožno sodišče,
pristojno za izvršitev kazni zapora oziroma mladoletniškega
zapora po 5. točki 101. člena zakona o sodiščih in 32.
členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem
besedilu: ZIKS), in občinski sodnik za prekrške, ki je pristo-
jen za izvršitev kazni zapora po 79. členu ZIKS.

2. člen
Po tem navodilu se pošiljajo v zavode za prestajanje

kazni zapora tudi obdolženci, ki jim je sodišče ugodilo, da
se oddajo v zavod za prestajanje kazni zapora pred pravno-
močnostjo sodbe (23. člen ZIKS), kakor tudi obsojence, ki
jih tuja država zaradi izvršitve kazni izroči Republiki Sloveniji.

II. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V
ZAVODE ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA

3. člen
Okrožno sodišče pošlje obsojence na prestajanje kaz-

ni zapora in mladoletniškega zapora v zavode za prestajanje
kazni zapora po naslednjem razporedu:

1. V Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni:
– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij

v Republiki Sloveniji, ki so obsojeni na kazen zapora, daljšo
od enega leta in šest mesecev, ali jim ostanek kazni po
vštetju pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so
obsojeni na kazen zapora, daljšo od treh let, ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora presega tri leta zapora.

2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
– polnoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij

v Republiki Sloveniji, ki so obsojene na kazen zapora, daljšo
od dveh mesecev, ali jim ostanek kazni po vštetju pripora
presega dva meseca zapora;

– mlajše polnoletne obsojenke (do 23. leta starosti) z
območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji;

– mladoletnice, ki so obsojene na mladoletni zapor, z
območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, (ki jo
prestajajo v posebnem oddelku za mladoletnice);

– polnoletne obsojenke z območja sodnega okrožja
Ljubljana, Kranj, Novo mesto in Krško ne glede na višino
izrečene kazni zapora.

3. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in
kazni zapora Celje:

– mladoletnike z območja vseh sodnih okrožij v Repu-
bliki Sloveniji, ki so obsojeni na mladoletniški zapor;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, ki so
obsojeni na kazen zapora nad eno do treh let ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora ne presega treh let zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Celje, ki so obsojeni na kazen do
treh let zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne
presega treh let zapora.

– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so
obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.

4. člen
Obsojence, ki so obsojeni na kazen zapora do enega

leta in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora
ne presega enega leta in šestih mesecev zapora, polnoletne
obsojenke, ki so obsojene na kazen zapora do dveh mese-
cev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh
mesecev zapora, ter mlajše polnoletne obsojence (do 23.
leta starosti), ki so obsojeni na kazen zapora do enega leta
ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega
leta zapora, pošiljajo okrožna sodišča na prestajanje kazni
zapora po naslednjem razporedu:

1. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
– obsojence (tudi mlajše polnoletnike) z območja

sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, Krško

in Novo mesto (tudi mlajše polnoletnike), če so obsojeni na
kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek kazni po
vštetju pripora presega šestih mesecev zapora.

a) V oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in No-
vo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mese-
cev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih
mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Krško in Novo mesto, če so ob-
sojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;

b) V oddelek Radovljica Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so
obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Kranj, če so obsojeni na kazen
zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju
pripora ne presega šestih mesecev zapora.

2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor in

Celje;
– obsojence z območja sodnega okrožja Murska So-

bota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali
jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev
zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec,
če so obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim
ostanek kazni po vštetju pripora ne presega enega leta
zapora;

– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj,
Slovenj Gradec in Murska Sobota, če so obsojene na kazen
zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju
pripora ne presega dveh mesecev zapora.

a) V oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje
kazni zapora Maribor:
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– obsojence z območja sodnega okrožja Murska So-
bota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali
jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mese-
cev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Murska Sobota, če so obsojeni
na kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po
vštetju pripora ne presega šestih mesecev zapora;

3. V Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
– obsojence z območja sodnega okrožja Koper;
– obsojenke z območja sodnega okrožja Koper in No-

va Gorica, če so obsojene na kazen zapora do dveh mese-
cev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh
mesecev;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Koper, če so obsojeni na kazen
zapora do enega leta ali jim ostanek kazni po vštetju pripora
ne presega enega leta zapora oziroma z območja sodnega
okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora nad
šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora prese-
ga šest mesecev zapora.

– obsojenci s sodnega okrožja Nova Gorica, če so
obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora presega šest mesecev zapora;

a) V oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni
zapora Koper:

– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica,
če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali jim
ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šest mesecev
zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja sodnega okrožja Nova Gorica, če so obsojeni na
kazen zapora do šestih mesecev ali jim ostanek kazni po
vštetju pripora ne presega šest mesecev zapora.

III. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V
ODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE KAZNI

ZAPORA

5. člen
Na podlagi tretjega odstavka 107. člena kazenskega

zakonika (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99) lahko
pošlje pristojno okrožno sodišče obsojenca, ki je obsojen
do treh let zapora, na prestajanje kazni zapora po nasled-
njem razporedu:

1. V odprti oddelek Rogoza Zavoda za prestajanje kaz-
ni zapora Maribor:

– obsojence z območja sodnega okrožja Maribor, Ptuj,
Slovenj Gradec in Celje;

– obsojence z območja sodnega okrožja Murska So-
bota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mesecev
zapora ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest
mesecev zapora.

2. V odprti oddelek Slovenska vas Zavoda za prestaja-
nje kazni zapora Dob pri Mirni:

– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in No-
vo mesto, če so obsojeni na kazen zapora nad šest mese-
cev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega šest
mesecev zapora.

3. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig:
– obsojenke z območja vseh sodnih okrožij v Republiki

Sloveniji, če so obsojene na kazen zapora nad dva meseca
ali jim ostanek kazni po vštetju pripora presega dva meseca
zapora;

– mladoletne obsojenke z območja vseh sodnih okrožij
v Republiki Sloveniji, če so obsojene na mladoletniški zapor;

– obsojenke z območja sodnega okrožja Krško in No-
vo mesto ne glede na višino kazni.

4. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletni-
škega zapora in kazni zapora Celje:

– mladoletne obsojence z območja vseh sodnih okro-
žij v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na mladoletniški
zapor.

5. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapora
Maribor:

– obsojenke z območja sodnega okrožja Maribor, Mur-
ska Sobota, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojene na
kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek kazni po
vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.

6. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje mladoletni-
škega zapora in kazni zapora Celje:

– obsojenke z območja sodnega okrožja Celje, če so
obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev zapora.

7. V odprti oddelek Ig Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Ljubljana;
– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so

obsojeni na kazen zapora nad eno leto ali jim ostanek kazni
po vštetju pripora presega eno leto zapora.

8. V odprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za
prestajanje kazni zapora Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Krško in No-
vo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora do šestih
mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega
šestih mesecev zapora.

9. V odprti oddelek oddelka Radovljica Zavoda za pre-
stajanje kazni zapora Ljubljana:

– obsojence z območja sodnega okrožja Kranj, če so
bili obsojeni na kazen zapora do enega leta ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora ne presega enega leta zapora.

10. V odprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni zapo-
ra Koper:

– obsojence z območja sodnega okrožja Koper ne
glede na višino izrečene kazni zapora;

– obsojenke z območja sodnega okrožja Koper, če so
bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali jim
ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mesecev
zapora.

– obsojenke z območja sodnega okrožja Nova Gorica,
če so bile obsojene na kazen zapora do dveh mesecev ali
jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega dveh mese-
cev zapora.

11. V odprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda za
prestajanje kazni zapora Koper:

– obsojence z območja sodnega okrožja Nova Gorica
ne glede na višino izrečene kazni zapora.

IV. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA V
POLODPRTE ODDELKE ZAVODOV ZA PRESTAJANJE

KAZNI ZAPORA

6. člen
Pristojno okrožno sodišče lahko na podlagi tretjega

odstavka 107. člena kazenskega zakonika razporeja obso-
jence na prestajanje kazni zapora v polodprte oddelke
zavodov za prestajanje kazni zapora po naslednjem razpo-
redu:

1. V polodprti oddelek Slovenska vas Zavoda za pre-
stajanje kazni zapora Dob pri Mirni:

– polnoletne obsojence z območja vseh sodnih okrožij
v Republiki Sloveniji, če so obsojeni na kazen zapora nad
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eno leto in šest mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju
pripora presega eno leto in šest mesecev zapora;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so
obsojeni na kazen zapora nad tri leta ali jim ostanek kazni po
vštetju pripora presega tri leta zapora.

2. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ig:

– polnoletne in mlajše polnoletne obsojenke ter obso-
jenke, če so obsojene na mladoletniški zapor z območja
vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji.

3. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje mladolet-
niškega zapora in kazni zapora Celje:

– mladoletne obsojence z območja vseh sodnih okro-
žij v Republiki Sloveniji, če so obsojenina mladoletniški za-
por;

– mlajše polnoletne obsojence (do 23. leta starosti) z
območja vseh sodnih okrožij v Republiki Sloveniji, če so
obsojeni na kazen zapora do treh let ali jih ostanek kazni po
vštetju pripora ne presega treh let zapora.

4. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni
zapora Maribor:

– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Ce-
lje, Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec, če so obsojeni na
kazen zapora do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora ne presega enega leta in šestih
mesecev zapora;

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja
Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora nad šest
mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim ostanek
kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni daljši kot
eno leto in šest mesecev zapora.

5. V polodprti oddelek oddelka Murska Sobota Zavoda
za prestajanje kazni zapora Maribor:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja
Murska Sobota, če so obsojeni na kazen zapora do šestih
mesecev ali jim kazen po vštetju pripora ne presega šestih
mesecev zapora.

6. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja
Ljubljana, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in
šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne
presega enega leta in šestih mesecev zapora;

– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Kranj,
Krško in Novo mesto, če so bili obsojeni na kazen zapora
nad šest mesecev do enega leta in šest mesecev ali jim
ostanek kazni po vštetju pripora presega šest mesecev in ni
daljši kot eno leto in šest mesecev zapora.

7. V polodprti oddelek oddelka Novo mesto Zavoda za
prestajanje kazni zapora Ljubljana:

– polnoletne obsojence z območja sodnih okrožij Kr-
ško in Novo mesto, če so obsojeni na kazen zapora do
šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne
presega šestih mesecev zapora.

8. V polodprti oddelek Oddelka Radovljica Zavoda za
prestajanje kazni zapora Ljubljana:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja
Kranj, če so obsojeni na kazen zapora do šestih mesecev ali
jim ostanek kazni po vštetju pripora ne presega šestih mese-
cev zapora.

9. V polodprti oddelek Zavoda za prestajanje kazni
zapora Koper:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja
Koper, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta in
šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne
presega enega leta in šestih mesecev zapora.

10. V polodprti oddelek oddelka Nova Gorica Zavoda
za prestajanje kazni zapora Koper:

– polnoletne obsojence z območja sodnega okrožja
Nova Gorica, če so obsojeni na kazen zapora do enega leta
in šestih mesecev ali jim ostanek kazni po vštetju pripora ne
presega enega leta in šestih mesecev zapora.

V. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA,
IZREČENE V POSTOPKU O PREKRŠKU

7. člen
Pristojni občinski sodnik za prekrške pošlje osebe,

kaznovane s kaznijo zapora za prekršek, in osebe, ki jim je
denarna kazen spremenjena v zapor, ali če je odredil, da se
odločba izvrši takoj, na prestajanje kazni po naslednjem
razporedu:

1. V Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in
kazni zapora Celje:

osebe z območja občin Celje, Vojnik, Štore, Dobrna,
Laško, Radeče, Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Solčava, Lu-
če, Nazarje, Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur pri
Celju, Dobje pri Planini, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica
ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Velenje,
Šmartno ob Paki, Šoštanj in Žalec, Varnsko, Tabor, Pre-
bold, Braslovče, Polzela.

2. V Zavod za prestajanje kazni zapora Koper:
osebe z območja občin Ilirska Bistrica, Postojna, Piv-

ka, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Koper, Izola
in Piran oziroma ženske z območij občin Ajdovščina, Vipa-
va, Idrija, Cerkno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Nova Gorica,
Brda, Kanal, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

3. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana:
moške z območja občin Ljubljana, Dol pri Ljubljani,

Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče,
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Cerknica, Loška dolina,
Bloke, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Gro-
suplje, Dobropolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik,
Komenda, Kočevje, Kostel, Osilnica, Litija, Logatec, Ri-
bnica, Sodražica, Loški potok, Trbovlje, Vrhnika, Borov-
nica in Zagorje ob Savi, Novo mesto, Šentjernej, Škoc-
jan, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Brežice,
Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica, Trebnje, Je-
senice, Žirovnica, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Go-
renjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Radovlji-
ca, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Že-
lezniki, Žiri in Tržič.

4. V Zavod za prestajanje kazni zapora Ig:
ženske z območja občin Ljubljana, Dol pri Ljubljani,

Medvode, Vodice, Brezovica, Ig, Škofljica, Velike Lašče,
Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Cerknica, Loška dolina,
Bloke, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Gro-
suplje, Dobropolje, Ivančna Gorica, Hrastnik, Kamnik,
Komenda, Kočevje, Kostel, Osilnica, Litija, Logatec, Ri-
bnica, Sodražica, Loški potok, Trbovlje, Vrhnika, Borov-
nica in Zagorje ob Savi, Novo mesto, Šentjernej, Škoc-
jan, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, Brežice,
Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica, Trebnje, Je-
senice, Žirovnica, Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Go-
renjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko, Šenčur, Radovlji-
ca, Bled, Bohinj, Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Že-
lezniki, Žiri in Tržič.

5. V Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor:
osebe z območja občin Dravograd, Lenart, Beneedikt,

Sveta Ana, Cerkvenjak, Maribor, Hoče-Slivnica, Miklavž na
Dravskem polju, Duplek, Rače-Fram, Starše, Ormož, Ptuj,
Hajdina, Markovci, Destrnik,Trnovska vas, Dornova, Gori-
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šnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podle-
hnik, Zavrč, Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na
Pohorju, Vuzenica, Ravne, Prevalje, Črna na Koroškem,
Mežica, Slovenj Gradec, Mislinja, Ruše, Selnica ob Dravi,
Lovrenc na Pohorju, Pesnica, Kungota, Šentilj, Slovenska
Bistrica in Oplotnica oziroma ženske z območja občin Gor-
nja Radgona, Radenci, Sv. Jurij, Lendava, Dobrovnik, Čre-
šnovci, Velika Polana, Kobilje, Ordanci, Turnišče, Ljutomer,
Lkriževci, Razkrižje, Veržej, Murska sobota, Beltinci, Can-
kova, Tišina, Gornji Petrovci, Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad,
Moravske Toplice, Puconci in Rogaševci.

6. V oddelek Nova Gorica Zavoda za prestajanje kazni
zapora Koper:

moški z območja občin Ajdovščina, Vipava, Idrija, Cer-
kno, Tolmin, Bovec, Kobarid, Nova Gorica, Brda, Kanal,
Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica.

7. V oddelek Novo mesto Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana:

moški z območja občin Novo mesto, Dolenjske Topli-
ce, Mirna peč, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Brežice,
Črnomelj, Semič, Krško, Metlika, Sevnica in Trebnje.

8. V oddelek Murska Sobota Zavoda za prestajanje
kazni zapora Maribor:

moški z območja občin Gornja Radgona, Radenci, Sv.
Jurij, Lendava, Dobrovnik, Črenšovci, Velika Polana, Kobi-
lje, Odranci, Turnišče, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej,
Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci,
Hodoš, Šalovci, Kuzma, Grad, Moravske Toplice, Puconci,
Rogaševci.

9. V oddelek Radovljica Zavoda za prestajanje kazni
zapora Ljubljana:

osebe-moški z območja občin Jesenice, Žirovnica,
Kranjska Gora, Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Pred-

dvor, Jezersko, Šenčur, Radovljica, Bled, Bohinj, Škofja
Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri in Tržič.

VI. POŠILJANJE NA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA,
IZREČENA TUJIM DRŽAVLJANOM

8. člen
Po razporedu, ki je določen s tem navodilom, pošilja

pristojno okrožno sodišče na prestajanje kazni zapora
tudi tuje državljane oziroma osebe, ki so brez državljan-
stva.

VII. KONČNI DOLOČBI

9. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati

navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestaja-
nje kazni v zavode za prestajanje kazni zapora (Uradni list
RS, št. 41/97).

10. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 791-13/00
Ljubljana, dne 21. avgusta 2000.

Barbara Brezigar l. r.
Ministrica

za pravosodje

3623. Dopolnitev seznama potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila
dovoljena introdukcija v Republiki Sloveniji

Na podlagi 29. člena zakona o potrjevanju novih sort, dovolitvi introdukcije tujih sort in o varstvu sort kmetijskih rastlin
(Uradni list SFRJ, št. 38/80 in 82/90) in v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I in 45/94) objavlja minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

D O P O L N I T E V   S E Z N A M A
potrjenih domačih sort kmetijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena

introdukcija v Republiki Sloveniji

1. Seznam potrjenih domačih sort in tujih sort kmetijskih rastlin, za katere je bila dovoljena introdukcija v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 66/98 in 56/99), se dopolni z naslednjimi sortami:

Vrsta rastlin Sorta Leto Firma oziroma ime Firma oziroma ime
in sedež in sedež vložnika

ustvarjalca sorte* zahteve vpisa*

1 2 3 4 5

ŽITO

Jari ječmen
Hordeum vulgare L.

OSK5.76/8-90 2000 198 137
Orthega 2000 218 232
Roswitha 2000 216 232
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Vrsta rastlin Sorta Leto Firma oziroma ime Firma oziroma ime
in sedež in sedež vložnika

ustvarjalca sorte* zahteve vpisa*

1 2 3 4 5

Jara pšenica
Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.

Munk 2000 218 232

Ozimna pšenica
Celea 2000 8 232
Petovia 2000 8 232
AG 5-96 2000 8 232

KORUZA

Koruza
Zea mays L.

ANJOU 400 2000 151 232
ANJOU 292 2000 151 232
ANJOU 450 2000 151 232
Bc 202 2000 29 232
BcEH 2752 2000 29 232
Kanada 2000 172 169
Kincs 2000 172 169
Junior 295 2000 56 232
DK 210 2000 94 13
DK 312 2000 67 13
Achat 2000 145 143
Queen 2000 145 143
Laureat 2000 145 143
LG 24.50 2000 151 13
Alidona 2000 151 13
Nairobi 2000 233 13
Pactol Sumo 2000 172 169
Furio Sumo 2000 172 169
Occitan Sumo 2000 172 169
DK 314 2000 94 13
PR39K38 2000 189 190
PR38F70 2000 189 190
Eleonora 2000 189 190
PR38F26 2000 189 190
Triana 2000 189 190

KRMNE RASTLINE

Krmna ogrščica
Brassica napus L. (partim)

Arista 2000 145 143

Navadni pasji rep
Cynosurus cristatus L.

Southland 2000 13

Pasja trava
Dactylis glomerata L.

Tandem 2000 25 13

Travniška bilnica
Festuca pratensis Hudson

Laura 2000 72 34
Leopard 2000 28 13
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Vrsta rastlin Sorta Leto Firma oziroma ime Firma oziroma ime
in sedež in sedež vložnika

ustvarjalca sorte* zahteve vpisa*

1 2 3 4 5

Oldenburška ljuljka, skrižana ljuljka
Lolium x boucheanum Kunth (Lolium x hybridum Hausskn.)

Gumpensteiner 2000 25 13

Mnogocvetna ljuljka
Lolium multiflorum Lam.

Bofur 2000 72 34
Danergo 2000 72 34

Trpežna (angleška) ljuljka
Lolium perenne L.

Herbie 2000 159 121
Montando 2000 159 121
Nepoleon 2000 72 34
Pimpernel 2000 72 34
Tetramax 2000 72 34
Trani 2000 72 34

Lucerna
Medicago sativa L.

Daisy 2000 72 34

Bela gorjušica
Sinapis alba L.

Amog 2000 257 13

Aleksandrijska detelja
Trifolium alexandrinum L .

Winner 2000 86 232

Črna detelja
Trifolium pratense L.

Rajah 2000 72 34

Plazeča detelja, bela detelja
Trifolium repens L.

Jura 2000 86 232
Milkanova 2000 72 13

Navadna grašica
Vicia sativa L.

Ebena 2000 86 232

KROMPIR

Krompir
Solanum tuberosum L.

Marco Polo 2000 66 261

VRTNINE

Šalotka
Allium ascalonicum L. (= A. cepa L. var. ascalonicum Backer)

Kozjanka 2000 232 232

Por
Allium porrum L.

Blauwgroene Herfst – Tadorna 2000 83 267
Herfstreuzen 3-Firena 2000 83 267
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Vrsta rastlin Sorta Leto Firma oziroma ime Firma oziroma ime
in sedež in sedež vložnika

ustvarjalca sorte* zahteve vpisa*

1 2 3 4 5

Gomoljna zelena
Apium graveolens L.

Ibis 2000 83 267
Kojak 2000 83 267

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

Resistor 2000 171 110
Marathon 2000 171 110

Kolerabica
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes L

Avanti F1 2000 83 267

Rdeča pesa
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva Alef.

Bikores 2000 30 11

Paprika
Capsicum annuum L. convar. grossum (L.) Filov

Blondy F1 2000 171 110
Dolmy F1 2000 171 110

Endivija
Cichorium endivia L.

Ramaya 2000 83 267

Radič
Cichorium intybus L. var. foliosum Hegi

Indigo 2000 30 11

Melona ali dinja
Cucumis melo L.

Templar 2000 171 110

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

Aimee 2000 83 267
Batida 2000 83 267
Estafet 2000 83 267
Glaive 2000 83 267
Lobi 2000 83 267
Rosalie 2000 83 267
Bistra 2000 232 232

Paradižnik
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farwell

Belle F1 2000 83 267
Delfine F1 2000 171 110

INDUSTRIJSKE RASTLINE

Sladkorna pesa
Beta vulgaris L. ssp. vulgarisvar. altissima Döll
BTA025 Vesna 2000 282 253
BTA032 Toscana 2000 283 253
BTA034 Canaria 2000 282 253
BTA093 Terano 2000 73 253
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Vrsta rastlin Sorta Leto Firma oziroma ime Firma oziroma ime
in sedež in sedež vložnika

ustvarjalca sorte* zahteve vpisa*

1 2 3 4 5

Konoplja
Cannabis sativa L.
CNS006 Beniko 2000 118 240
CNS007 Bialobrzeskie 2000 118 240
CNS008 Juso-11 2000 284 240

Oljna buča
Cucurbita pepo L. var.oleifera sin. var. citrulina (L.) Greb. var. styriaca
CPS004 Olivia 2000 160 134

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

2. Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 321-21-03-151/00
Ljubljana, dne 18. julija 2000.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ciril Smrkolj l. r.

PRILOGA I

LEGENDA IMEN IN SEDEŽEV USTVARJALCEV SORTE TER VLOŽNIKOV ZAHTEV ZA POTRDITEV OZIROMA ZA
DOVOLITEV INTRODUKCIJE SORTE

Koda Polno ime

8 Agrigenetics d.o.o., Sjenjak 13, 31000 Osijek, Hrvaška
11 Agroprogres, Slovenska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
13 Agrosaat družba za zastopanje in trgovino d.o.o., Devova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija
29 BC Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Trg Marka Marulića 5, 10000 Zagreb, Hrvaška
30 Bejo Zaden BV, P.O. Box 50, 1749 ZH Warmenhuizen, Nizozemska
56 CT Sjeme, Korčulanska 3e, 10000 Zagreb, Hrvaška
66 De ZPC, POB 385, 8901 BD Leeuwarden, Nizozemska
67 Dekalb Genetics Corporation, 3100 Sycamore Road, Dekalb, Illinois 60115, ZDA
73 Dr. Andreas Spanakakis Fa. Fr. Strube Saatzucht KG, PF 13 53, 38358 Schöningen, Nemčija
83 Enza Zaden B.V., Postbox 7, 1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
94 GIE Sockalb, 18 rue de Séguret Saincric, 12033 Rodez Cedex 9, Francija
110 Hydro Slovenija d.o.o., Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana
118 Institute of Natural Fibres, ul. Wojska Polskiego 71b, 60 630 Poznan, Poljska
134 KK Kmetijstvo Ptuj, Muzejski trg 2, 2250 Ptuj, Slovenija
137 Kmetijski poskusni center Jable, Loka, Grajska 1, 1234 Mengeš, Slovenija
143 KWS Austria GmbH, Podružnica Ljubljana, Štrekljeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija
145 KWS Kleinwanzlebener Saatzucht AG, Postfach 14 63, 37555 Einbeck, Nemčija
151 Limagrain Genetics SA. POB 115, 63230 Riom, Francija
160 Poljoprivredni fakultet, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, M. Gorkog 30, 21000 Novi Sad, ZR Jugoslavija
169 Novartis d.o.o., Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
171 Novartis Seeds B.V Vegetable & Flowers,Westeinde 62 / P.O. Box 2,1600 AA Enkhuizen, Nizozemska
172 Novartis Seeds S.A., Field Crops, 12, chemin de l’Hobit, 31790 Saint Saint Sauveur, Francija
189 Pioneer Hi-Bred Int. Inc., 400 Locust str., Des Moines 9, Iowa 50308, ZDA
190 Pioneer Saaten Predstavništvo za Slovenijo, Markišavska 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija
198 Poljoprivredni institut Osijek, Ul. Svete Ane 82/A, 31000 Osijek, Hrvaška
216 Saatbau Linz GmbH, Schirmerstr. 19, 4021 Linz, Avstrija
218 Saatzucht F. von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 11 97, 29296 Bergen, Nemčija
232 Semenarna Ljubljana proizvodnja in trgovina d.d., Dolenjska c. 242, 1000 Ljubljana, Slovenija
233 Semences Nickerson S.A., Z.I. Route de Saumur, 49160 Longue, Francija
240 SKZ Murska Sobota z.o.o., Markišavska 3, 9000 Murska Sobota, Slovenija
253 Tovarna sladkorja d.d., Opekarniška 4, 2270 Ormož, Slovenija
261 VMS d.o.o., Podsmreka 5a, 1356 Dobrova, Slovenija
267 Zeleni hit d.o.o., Savlje 90a, 1000 Ljubljana, Slovenija
282 KWS SAAT AG, Postfach 1463, 37555 Einbeck, Nemčija
284 Ukrainian Institute of Bast Crops, Lenin Street 45, 245130 Smy Region Glukov, Ukrajina
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3624. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi

Na podlagi 9. člena zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Uradni list RS, št. 71/94, 47/97 in
60/99) ter v skladu z določbami zakona o višini povračil
stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkih (Urad-
ni list RS, št. 87/97 in 9/98) Ministrstvo za notranje zadeve
objavlja

Z N E S K E
povračil, nadomestil in drugih prejemkov za

zaposlene v državni upravi

Od 22. avgusta 2000 dalje znašajo:
1. mesečne nagrade za obvezno prakso:
– učencem 9.697 SIT;
– študentom 19.856 SIT;
2. nagrade ob delovnih jubilejih:
– za 10 let delovne dobe 49.232 SIT;
– za 20 let delovne dobe 73.848 SIT;
– za 30 let delovne dobe 98.464 SIT;
3. kilometrina 47,91 SIT;
4. povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, če ni

možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, za vsak kilo-
meter 23,96 SIT;

5. terenski dodatek 843 SIT.

Št. 0102-9-142-03-1/00-12
Ljubljana, dne 22. avgusta 2000.

dr. Peter Jambrek l. r.
Minister

za notranje zadeve

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE

3625. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Na podlagi 266. in 269. člena zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) in 76.
člena statuta zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Uradni list RS, št. 5/99) je skupščina zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 3. seji dne
16. 3. 2000 in na 4. seji dne 31. 5. 2000 sprejela

S T A T U T

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slove-

nije (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen na podlagi
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96, 54/98 in 106/99) in je
nosilec in izvajalec obveznega pokojninskega in invalidske-

ga zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti (v
nadaljevanju: obvezno zavarovanje).

Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani pod št. vložka 3/00135/00.

2. člen
Zavod je organiziran enotno za območje Republike

Slovenije.

3. člen
Zavod je pravna oseba z imenom: “Zavod za pokojnin-

sko in invalidsko zavarovanje Slovenije”.
Skrajšano ime (firma) zavoda je: ZPIZ.
Zavod lahko poleg imena v slovenskem jeziku, zlasti pri

poslovanju s tujino, uporablja ime v angleškem jeziku: The
Institute of Pension and Disability Insurance of Slovenia.

Sedež zavoda je v Ljubljani, Kolodvorska ulica 15.
Zavod ima pečat, ki ima obliko kroga, s premerom 32

mm. Pečat ima naokrog izpisan napis: “Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije”, v sredini pa “Ljubljana”.

Območne enote zavoda imajo pečat z navedbo imena
zavoda in območne enote.

Zavod lahko uporablja pri poslovanju poleg imena tudi
znak zavoda, ki je sestavljen iz stiliziranih velikih črk kratice
bele barve na modri podlagi.

Zunanjo podobo pečata, kratice in znaka zavoda dolo-
či skupščina zavoda s posebnim sklepom.

4. člen
Zavod izvaja obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro-

vanje ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, statu-
tom ter drugimi splošnimi akti zavoda.

Naloge iz prejšnjega odstavka so vsa dela, ki jih mora
zavod opraviti po zakonu ter drugih predpisih, na podlagi
programa dejavnosti ter sklepov organov zavoda, zlasti pa:

– reševanje zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

– izplačevanje pokojnin in drugih denarnih dajatev,
– izvajanje zavarovanja po mednarodnih konvencijah,
– opravljanje funkcije organa za zvezo z nosilci pokoj-

ninskega in invalidskega zavarovanja v drugih državah,
– vodenje matične evidence,
– priprava izvedeniških mnenj v zvezi z invalidnostjo,
– upravljanje in gospodarjenje s sredstvi zavoda,
– finančna in knjigovodska dela,
– priprava gradiv za skupščino zavoda in njene organe,
– plansko-analitska dela in dela na razvoju pokojnin-

skega sistema,
– računalniško vodenje postopkov ter obdelava podat-

kov,
– informacijski sistem in statistika,
– obračunavanje obveznosti republike in drugih organi-

zacij,
– zagotavljanje pravne in druge pomoči zavarovancem

in uživalcem pravic,
– administrativna, tehnična in tem podobna dela.
Kadar skupščina zavoda opravlja funkcijo skupščine

druge pravne osebe ali nastopa v funkciji njegovega ustano-
vitelja, mora gradiva iz devete alinee drugega odstavka pri-
praviti ta pravna oseba oziroma njegov direktor.

Zavod lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi
za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to
dopušča narava dejavnosti. zavod lahko opravljanje posa-
meznih del s pogodbo poveri tudi drugi pravni osebi, če je to
racionalno in smotrno.

Dejavnost zavoda po klasifikaciji dejavnosti je:
– 75.300 Obvezno socialno zavarovanje
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– 72.300 Obdelava podatkov
– 72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
– 55.230 Druge nastanitve za krajši čas
– 22.100 Založništvo
– 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 74.110 Pravno svetovanje
– 74.841 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 80.422 Drugo izobraževanje.

5. člen
Pri izvajanju dejavnosti mora zavod zagotavljati:
– zavarovancem in uživalcem pravic učinkovito uveljavlja-

nje in varstvo pravic ter ustrezno strokovno in pravno pomoč,
– gospodarno uporabo sredstev, smotrno poslovanje

in racionalno organiziranost,
– smotrno znanstveno-raziskovalno delo na področju

sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– neposredno sodelovanje z državnimi in upravnimi or-

gani, z organizacijami in delodajalci, sindikati, organizacija-
mi upokojencev in invalidov ter vsemi dejavniki povezanimi s
področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

6. člen
S sredstvi, ki se skladno z določbami zakona zbirajo v

zavodu, zavod samostojno gospodari in z njimi zagotavlja
uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja in izvajanje dejavnosti zavoda.

7. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava in nastopa v

pravnem prometu samostojno in brez omejitev, v okviru de-
javnosti, določene s tem statutom in zakonom.

Za obveznosti, prevzete v pravnem prometu, zavod
odgovarja s svojim celotnim premoženjem.

8. člen
Delo zavoda je javno.
Zavod lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom

določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki ali opravila
niso dostopna javnosti.

9. člen
Zavod obvešča javnost o svojem delu in izvajanju po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja preko sredstev jav-
nega obveščanja, z zagotavljanjem pogojev za delo novinar-
jev, z objavami odločitev v Uradnem listu RS in na druge
ustrezne načine.

Zavod ima glasilo Vzajemnost, ki ga izdaja v skladu s
posebnim splošnim aktom zavoda sam ali z drugimi izdajate-
lji Vzajemnosti oziroma soizdajatelji.

II. ORGANI ZAVODA

10. člen
Organi zavoda so:
1. Skupščina zavoda – organ upravljanja zavoda.
2. Upravni odbor zavoda – izvršilni organ Skupščine

zavoda.
3. Generalni direktor – poslovodni organ zavoda.

1. Skupščina zavoda

11. člen
Organ upravljanja zavoda je skupščina zavoda.
Pristojnosti skupščine zavoda so določene z zakonom.

12. člen
Skupščina zavoda je sestavljena po predstavniškem

načelu, določenem v zakonu, in šteje 30 članov, od tega:
– osem predstavnikov sindikatov, reprezentativnih za

območje države, od tega iz vsake zveze ali konfederacije,
reprezentativne za območje države, najmanj en predstavnik,

– osem predstavnikov delodajalskih združenj,
– sedem predstavnikov Vlade republike Slovenije,
– sedem predstavnikov upokojencev in delovnih invali-

dov, od tega en predstavnik Zveze delovnih invalidov Slove-
nije.

13. člen
Člane skupščine, predstavnike interesnih skupin iz

12. člena, lahko predlagajo vse organizacije upokojencev,
organizirane za območje države, vsi sindikati, reprezentativni
za območje države, in vsa reprezentativna združenja deloda-
jalcev, organizirana za območje države (v nadaljevanju: notra-
nje interesne organizacije organizirane za območje države).

Notranje interesne organizacije imenujejo člane skupš-
čine praviloma sporazumno. V primeru, da med notranjimi
interesnimi organizacijami v posamezni interesni skupini ne
pride do sporazuma, se opravi imenovanje članov skupšči-
ne iz te interesne skupine s predhodnimi volitvami, kot jih
določa ta statut.

Člane skupščine, predstavnike vlade, imenuje Vlada
Republike Slovenije na način, kot ga določi vlada sama.

Člana skupščine, predstavnika Zveze delovnih invali-
dov Slovenije, imenuje Zveza delovnih invalidov Slovenije na
način, kot ga določi zveza sama.

Vsak izmed sindikatov, reprezentativnih za območje
države, imenuje v skupščino zavoda enega predstavnika na
način, kot ga določi sam.

14. člen
Imenovanje oziroma volitve članov skupščine razpiše

skupščina zavoda najprej 135 dni in najkasneje 105 dni
pred iztekom mandatne dobe članov skupščine.

Imenovanje oziroma volitve članov skupščine zavoda
se opravi najprej 60 dni in najkasneje 15 dni pred iztekom
mandatne dobe članov skupščine.

Stroške izvedbe imenovanja oziroma volitev članov
skupščine zavoda, krije zavod.

Krog upravičencev, merila, kriterije in način vračila
stroškov po prejšnjem odstavku, določi Skupščina zavoda s
posebnim aktom.

15. člen
V sklepu o razpisu se določi dan razpisa, poziv za

imenovanje članov skupščine in dnevi glasovanja volilnih
teles, ki so določeni za morebitne volitve.

Dnevi glasovanja volilnih teles interesnih skupin so lah-
ko različni, vendar pa morajo biti glasovanja v vseh volilnih
telesih opravljena v roku 7 dni od dneva prvega glasovanja.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa imenovanja
oziroma volitev, začnejo teči roki za imenovanje oziroma
volilna opravila.

Razpis imenovanja oziroma volitev se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

16. člen
Za koordiniranje in spremljanje imenovanja in volilnih

postopkov ter za druga v statutu določena opravila v zvezi s
temi postopki, imenuje skupščina štiričlansko volilno komi-
sijo zavoda.

Volilna komisija zavoda je sestavljena tako, da ima v
njej vsaka, v zakonu, in v 12. členu statuta določena intere-
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sna skupina v skupščini, po enega predstavnika, enega
predstavnika pa ima vlada.

Članstvo v skupščini zavoda ni pogoj za imenovanje
člana volilne komisije.

Član volilne komisije ne more biti imenovan ali izvoljen
v novo skupščino zavoda.

Volilna komisija zavoda ima predsednika, ki ga izmed
sebe izvolijo člani komisije.

Predsednik sklicuje in vodi seje volilne komisije ter vodi
volilno komisijo v skladu s tem statutom.

Postopek imenovanja članov skupščine

17. člen
Interesne organizacije, ki želijo sodelovati pri imenova-

nju ali volitvah članov skupščine, pošljejo svojo prijavo volilni
komisiji zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa. Notranje intere-
sne organizacije, ki se v zahtevanem roku ne prijavijo volilni
komisiji zavoda, v postopku imenovanja ali volitev članov
skupščine ne morejo sodelovati.

Volilna komisija zavoda sestavi seznam prijavljenih no-
tranjih interesnih organizacij in jih pozove, da v roku 30 dni
sklenejo sporazum o imenovanju članov skupščine ter ga
posredujejo volilni komisiji zavoda.

Volilna komisija zavoda prijavljene notranje interesne
organizacije pozove, da v tem roku posredujejo volilni komi-
siji zavoda podatke zahtevane v določilih, ki veljajo za posto-
pek volitev, če sporazuma ne morejo ali ne nameravajo
skleniti.

18. člen
Prijavljene notranje interesne organizacije, ki tvorijo

interesno skupino, imenujejo člane skupščine sporazum-
no tako, da na podlagi medsebojnega dogovora oziroma
po svojih dogovorjenih internih pravilih, vse med seboj
sklenejo poseben pisni sporazum o imenovanju članov
skupščine.

Šteje se, da je sporazum veljaven, če vsebuje seznam
vseh notranjih interesnih organizacij, ki so se prijavile volilni
komisiji in so sporazum sklenile, ter seznam imenovanih
članov skupščine, v številu, ki ga določa zakon.

19. člen
Če vse prijavljene notranje interesne organizacije v po-

samezni interesni skupini v določenem roku ne sklenejo
pisnega sporazuma o imenovanju članov skupščine ali ime-
nujejo neustrezno število članov, se imenujejo člani skupšči-
ne iz te interesne skupine po predhodnih internih volitvah v
posebnih interesnih volilnih telesih, ki jih sestavljajo pred-
stavniki vseh interesnih organizacij.

Postopek volitev članov skupščine

20. člen
Člane skupščine, predstavnike upokojencev, voli inter-

no volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki interesnih orga-
nizacij upokojencev, organiziranih za območje države.

Za organizacijo se šteje združenje, zveza, društvo ali
druga organizacija, ki je vpisana v ustrezen register.

Združenje ali zveza lahko imenuje v interno volilno telo
toliko predstavnikov, kolikor je v njej združenih organizacij,
posamezna organizacija, ki ni članica združenja ali zveze, pa
enega predstavnika.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka, lahko ime-
nuje vsaka organizacija iz drugega odstavka v interno volilno

telo še po enega predstavnika na vsakih pet tisoč dopolnje-
nih članov.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno
telo priložijo organizacije dokazilo o vpisu v register ali doka-
zilo o organiziranosti za območje države, pravila organizacije
in podatke o številu članov.

21. člen
Člane skupščine, predstavnike delodajalskih združenj,

voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki gospo-
darskih ter obrtnih zbornic in reprezentativnih združenj delo-
dajalcev organiziranih za območje države.

Kot reprezentativna združenja delodajalcev se upošte-
vajo tista, ki jih določa poseben predpis in tiste organizacije,
ki so podpisniki splošne kolektivne pogodbe za gospodar-
ske dejavnosti na strani delodajalcev in so zastopane v
Ekonomsko socialnem svetu.

Vsaka gospodarska zbornica in vsako reprezentativno
združenje delodajalcev lahko imenuje v interno volilno telo
po enega predstavnika na vsakih deset tisoč delavcev, za-
poslenih pri članih zbornice ali združenja.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno
telo priložijo zbornice in združenja dokazilo o vpisu v regi-
ster, pravila zbornice ali združenja in podatke o številu
delavcev, zaposlenih pri članih zbornice ali združenja.

22. člen
Preostale člane skupščine, predstavnike sindikatov,

voli interno volilno telo, ki ga sestavljajo predstavniki repre-
zentativnih sindikatov za območje države, ki so prijavili
kandidate.

Reprezentativna zveza oziroma konfederacija sindika-
tov lahko imenuje v interno volilno telo toliko predstavnikov,
kolikor je v njej združenih sindikatov.

Poleg predstavnikov iz prejšnjega odstavka lahko ime-
nuje zveza in konfederacija še po enega predstavnika na
vsakih dopolnjenih deset tisoč članov.

Seznamu predstavnikov imenovanih v interno volilno
telo priložijo reprezentativni sindikati odločbo o reprezenta-
tivnosti, pravila organizacije in podatke o številu članov.

23. člen
Notranje interesne organizacije določijo svoje pred-

stavnike v internem volilnem telesu po svojih pravilih in v
številu, določenem v tem statutu za posamezno interesno
organizacijo.

Volilna komisija zavoda po preteku roka za imenovanje,
na podlagi dokazil o vpisu v register, odločb o reprezentativ-
nosti in drugih dokazil oziroma podatkov, sestavi seznam
upravičenih notranjih interesnih organizacij in seznam njiho-
vih predstavnikov v volilnem telesu, ki imenujejo svoje pred-
stavnike v interna volilna telesa, predlagajo kandidate in
sodelujejo v postopku volitev.

Volilna komisija potrdi sezname v roku 15 dni po roku
za imenovanje članov skupščine.

24. člen
Kandidate za člane skupščine zavoda določijo notranje

interesne organizacije po svojih pravilih.
Vsaka notranja interesna organizacija lahko določi naj-

več toliko kandidatov, kolikor članov skupščine po zakonu
pripada posamezni interesni skupini.

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kan-
didatov predložijo notranje interesne organizacije volilni ko-
misiji zavoda v roku, ki je določen za imenovanje članov
skupščine.
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25. člen
Volilna komisija zavoda sestavi na podlagi kandidatur

za vsako interno volilno telo ločen seznam kandidatov.
Kandidate razvrsti po abecednem redu, začenši s čr-

ko, ki jo volilna komisija zavoda izžreba. Za imenom kandi-
data je na seznamu ime notranje interesne organizacije, ki je
kandidata predlagala.

26. člen
Volilna telesa izvolijo in s tem imenujejo člane skupšči-

ne posamezne interesne skupine na svojih volilnih zborih na
podlagi seznama potrjenih kandidatur.

Volilne zbore skliče volilna komisija zavoda najkasneje
8 dni pred dnem glasovanja tako, da o tem obvesti notranje
interesne organizacije, ki so imenovale svoje predstavnike v
interno volilno telo in vabilu priloži seznam imenovanih pred-
stavnikov v internem volilnem telesu z navedbo notranje
interesne organizacije, ki je predstavnika imenovala, in sez-
nam kandidatov.

27. člen
Volilni zbor je sklepčen, če na dan glasovanja, v času,

ki ga za to določi volilna komisija zavoda, glasuje večina
članov internega volilnega telesa.

Če volilni zbor ni sklepčen, volilna komisija zavoda
določi nov dan glasovanja, ki mora biti najkasneje čez 7 dni.
Na ponovnem volilnem zboru se volitve opravijo ne glede na
število članov volilnega zbora, ki glasujejo.

28. člen
Glasuje se tajno z glasovnicami. Vrstni red kandidatov na

glasovnici je enak vrstnemu redu na seznamu kandidatov.
Vsak član internega volilnega telesa lahko glasuje naj-

več za toliko kandidatov, kolikor članov skupščine zavoda
se voli v internem volilnem telesu. V nasprotnem primeru je
glasovnica neveljavna.

Glasovanje se opravi tako, da se obkroži številko pred
imenom kandidata.

Za člane skupščine zavoda so izvoljeni tisti kandidati, ki
so dobili največ glasov. Če je dvoje ali več kandidatov dobilo
enako število glasov, odloči med njimi žreb, ki ga opravi
volilna komisija zavoda.

29. člen
Volilna komisija zavoda na podlagi poročil, zapisnikov in

druge dokumentacije iz postopka volitev pripravi skupno po-
ročilo o opravljenih volitvah in imenovanjih članov skupščine
zavoda ter ga posreduje skupščini zavoda, da na njegovi
podlagi, v skladu s poslovnikom, na konstitutivni seji skupšči-
ne zavoda z ugotovitvenim sklepom verificira mandate članov.

Pritožbe iz celotnega postopka volitev sprejema volilna
komisija zavoda, ter jih skupaj z mnenjem posreduje uprav-
nemu odboru. Upravni odbor po obravnavi pritožbe posre-
duje skupščini zavoda. Odločitev skupščine zavoda je do-
končna.

Konstitutivno sejo skupščine skliče predsednik prejš-
nje skupščine najkasneje 30 dni po imenovanju ali izvolitvi
vseh članov.

30. člen
Mandat članov skupščine zavoda je 4 leta.
Članu skupščine lahko predčasno preneha mandat za-

radi smrti, odpoklica interesne organizacije, na podlagi pi-
sne odpovedi ali če izgubi status predstavnika skupine, iz
katere je bil imenovan. V zadnjem primeru preneha mandat
na pobudo člana ali notranje interesne organizacije z dnem,
ko je skupščina o tem pisno obveščena.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
skupščine zavoda, imenuje nadomestnega člana za preo-
stali del mandata tista notranja interesna organizacija, katere
predstavnik je bil član, ki mu je mandat prenehal, do nasled-
nje seje skupščine.

31. člen
Skupščina zavoda ima predsednika in njegovega na-

mestnika.
Mandat predsednika in namestnika predsednika traja

16 mesecev, pri čemer se na funkciji predsednika in njego-
vega namestnika izmenjavajo predstavniki reprezentativnih
sindikatov, delodajalskih združenj, Vlade RS ter upokojen-
cev in delovnih invalidov po naslednjem vrstnem redu:

predsednik:
1. predstavnik reprezentativnih sindikatov
2. predstavnik delodajalskih združenj
3. predstavnik vlade
4. predstavnik upokojencev in delovnih invalidov
namestnik predsednika:
1. predstavnik delodajalskih združenj
2. predstavnik Vlade RS
3. predstavnik upokojencev in delovnih invalidov
4. predstavnik reprezentativnih sindikatov.
Člani skupščine izvolijo predsednike in njihove namest-

nike člani skupščine na prvem zasedanju iz svoje sestave.
Skupščina najprej izvoli predsednika in nato namestni-

ka predsednika.

32. člen
Predsednik skupščine sklicuje in vodi seje skupščine,

podpisuje splošne akte in druge sklepe, ki jih sprejema skupš-
čina, opravlja druge zadeve, ki jih določajo statut in drugi akti
zavoda, ter zadeve, za katere ga pooblasti skupščina.

Namestnik predsednika skupščine nadomešča pred-
sednika v vseh njegovih pravicah in dolžnostih, kadar je ta
odsoten ali zadržan. Če je predsedniku predčasno potekel
mandat, opravlja namestnik njegove naloge do izvolitve no-
vega predsednika.

Predsednik in njegov namestnik sta za svoje delo od-
govorna skupščini zavoda.

33. člen
Skupščina zaseda na sejah, ki so javne.
Skupščina je sklepčna in veljavno odloča, če je na seji

navzoča večina članov skupščine.
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzo-

čih članov.
Statut, finančni načrt, zaključni račun, splošne akte za

izvajanje zavarovanja, izvolitev predsednika in namestnika
predsednika skupščine zavoda ter imenovanje generalnega
direktorja zavoda, sprejema skupščina zavoda z večino gla-
sov vseh članov.

Način in roke sklica, vodenje sej, način odločanja,
vzdrževanje reda na sejah, vsebino in obliko zapisnika in
druga vprašanja določi skupščina zavoda s poslovnikom.

2. Upravni odbor zavoda

34. člen
Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor zavo-

da, ki ima trinajst članov.
Upravni odbor zlasti:
1. obravnava in spremlja sistemska vprašanja izvajanja

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter daje predloge
in pobude za potrebne ukrepe,
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2. spremlja gmotni položaj upokojencev in invalidov ter
odloča o uskladitvi pokojnin in drugih denarnih dajatev,

3. predlaga skupščini sprejem programa dejavnosti,
finančnega načrta, zaključnega računa in poslovnega poro-
čila zavoda ter opravlja izvršilno funkcijo za realizacijo teh
aktov,

4. predlaga skupščini odpise, delne odpise, možne
odloge, obročno odplačevanje in vračilo prispevkov za ob-
vezno zavarovanje,

5. obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi
zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe,
ki jih posreduje skupščini,

6. sprejema finančni načrt službe, plan dela, plan ka-
drov, plan nabav in investicij ter investicijskega vzdrževanja,

7. odloča o odpisu, prodaji ter odtujitvi osnovnih sred-
stev zavoda,

8. sprejema akt o notranji organizaciji zavoda,
9. spremlja in koordinira volilne aktivnosti, vodi postop-

ke imenovanj in razrešitev, objavlja razpise, pripravlja pred-
loge izbire in druga dejanja s tega področja,

10. imenuje predsednike in člane invalidskih komisij
ter zdravnike posameznike in druge strokovne institucije kot
izvedenske organe zavoda,

11. imenuje stalne ali občasne komisije ali druge orga-
ne za opravljanje nalog iz svojih pristojnosti,

12. daje soglasje k imenovanju namestnika generalne-
ga direktorja, direktorjev sektorjev v Centrali zavoda in direk-
torjev območnih enot,

13. ureja odnose, ki zadevajo delo, pravice, obvezno-
sti in odgovornosti delavcev zavoda, ter sklepa kolektivno
pogodbo

14. opravlja druge izvršilne zadeve in odloča o vpraša-
njih izvajanja zavarovanja, za katere ni po zakonu pristojna
skupščina zavoda.

Upravni odbor zavoda je za svoje delo odgovoren
skupščini zavoda.

35. člen
Zakon določa interesne skupine, ki sestavljajo upravni

odbor.
Po imenovanju oziroma izvolitvi članov skupščine evi-

dentirajo kandidate za člane upravnega odbora izmed izvo-
ljenih članov nove skupščine na poziv volilne komisije zavo-
da tiste notranje interesne organizacije, katerih predstavniki
so bili izvoljeni v skupščino.

Kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kan-
didatov predložijo notranje interesne organizacije volilni ko-
misiji najkasneje 15 dni po opravljenih volitvah članov skupš-
čine.

Volilna komisija sestavi seznam kandidatov za upravni
odbor po določilih, ki veljajo za sestavo seznama kandidatov
za člane skupščine.

Med evidentiranimi kandidati za člane upravnega od-
bora se opravi ožji izbor tako, da člani skupščine, ki tvorijo
posamezne interesne skupine, na ločenih zasedanjih izmed
sebe imenujejo toliko kandidatov, kolikor jih določa 36. člen
statuta.

Zasedanja interesnih skupin vodijo člani volilne komisi-
je, predstavniki interesnih skupin, ki zasedajo.

Interesne skupine imenujejo kandidate po medseboj-
nem dogovoru članov. V primeru, da dogovor ni mogoč, se
opravi tajno glasovanje med člani skupščine, ki tvorijo posa-
mezno interesno skupino.

36. člen
Po postopku in na način iz prejšnjega člena so v uprav-

ni odbor imenovani:

– trije predstavniki reprezentativnih sindikatov,
– trije predstavniki delodajalcev,
– dva predstavnika upokojencev,
– en predstavnik delovnih invalidov,
– trije predstavniki Vlade Republike Slovenije.

37. člen
Po opravljenih ločenih zasedanjih interesnih skupin in

po ožjem izboru kandidatov za člane upravnega odbora,
izvoli skupščina dvanajst članov upravnega odbora tako, da
člani skupščine glasujejo za ali proti celotni listi kandidatov.

Lista je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih čla-
nov.

Enega člana upravnega odbora izvolijo delavci zavoda.
V primeru, da lista ni sprejeta, se postopek kandidira-

nja in volitev ponovi.

38. člen
Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta.
Članu upravnega odbora lahko predčasno preneha

mandat zaradi smrti, odpoklica notranje interesne organiza-
cije, na podlagi pisne odpovedi ali če izgubi status predstav-
nika skupine, iz katere je bil imenovan. V zadnjem primeru
preneha mandat na pobudo člana ali notranje interesne
organizacije z dnem, ko je upravni odbor o tem pisno obveš-
čen.

V primeru predčasnega prenehanja mandata članu
upravnega odbora, imenuje v roku 45 dni nadomestnega
člana za preostali del mandata tista notranja interesna orga-
nizacija, katere predstavnik je bil član, ki mu je mandat
prenehal.

Če notranja interesna organizacija ne imenuje nado-
mestnega člana v roku iz prejšnjega odstavka, imenuje na-
domestnega člana skupščina zavoda na predlog upravnega
odbora, izmed predstavnikov interesne skupine iz katere je
bil član, ki mu je mandat prenehal.

39. člen
Upravni odbor zavoda ima predsednika in njegovega

namestnika, ki ju iz svojih vrst izvolijo člani upravnega odbora.
Predsednik upravnega odbora sklicuje in vodi seje

upravnega odbora, podpisuje sklepe, ki jih sprejema uprav-
ni odbor iz svoje pristojnosti oziroma po pooblastilu skupšči-
ne zavoda.

Namestnik predsednika upravnega odbora nadomeš-
ča predsednika v vseh njegovih pravicah in obveznostih,
kadar je ta odsoten ali zadržan.

Mandat predsednika in njegovega namestnika traja 16
mesecev, pri čemer se na funkciji predsednika in njegovega
namestnika izmenjavajo predstavniki reprezentativnih sindika-
tov, delodajalcev in upokojencev po naslednjem vrstnem redu:

predsednik:
1. predstavnik delodajalcev
2. predstavnik upokojencev
3. predstavnik reprezentativnega sindikata
namestnik predsednika:
1. predstavnik upokojencev
2. predstavnik reprezentativnega sindikata
3. predstavnik delodajalcev
Predsednik, njegov namestnik in člani upravnega od-

bora so za svoje delo odgovorni skupščini zavoda.
Člani upravnega odbora izvolijo predsednike in njihove

namestnike člani upravnega odbora na prvem zasedanju.

40. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih večina čla-

nov. Odločitve sprejema z večino glasov vseh članov.
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Za delo upravnega odbora se smiselno uporabljajo
določbe poslovnika skupščine zavoda.

Sejnine ter povračila materialnih in drugih stroškov

41. člen
Predsednik skupščine zavoda in predsednik upravne-

ga odbora zavoda prejemata za svoje delo sejnino v višini,
kot jo določi skupščina s posebnim sklepom.

Člani skupščine in upravnega odbora prejemajo za de-
lo v organih zavoda sejnino v višini, kot jo določi skupščina s
posebnim sklepom.

Vsi člani skupščine in njenih organov imajo poleg pre-
jemkov iz prejšnjih odstavkov pravico do povračila material-
nih in drugih stroškov ter povračila morebitnih ustreznih
nadomestil za izgubljeni zaslužek.

3. Generalni direktor zavoda

42. člen
Poslovodni organ zavoda je generalni direktor, ki ga

imenuje skupščina zavoda. K imenovanju da soglasje Vlada
Republike Slovenije.

43. člen
Generalni direktor je odgovoren za zakonitost dela za-

voda. Organizira in vodi delo in poslovanje zavoda ter pred-
stavlja in zastopa zavod. V ta namen zlasti:

1. je odredbodajalec za zavod in podpisuje poslovno
pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se
nanašajo na poslovanje zavoda,

2. predlaga temelje poslovne politike zavoda, splošne
akte zavoda, plane dela in ukrepe za njihovo izvajanje,

3. poroča o rezultatih dela in o poslovanju zavoda,
4. na drugi stopnji odloča o pravicah iz pokojninskega

in invalidskega zavarovanja iz mednarodnih sporazumov in o
izplačevanju denarnih prejemkov iz pokojninskega in invalid-
skega zavarovanja v tujino,

5. izvaja planske akte službe zavoda in če ga upravni
odbor pooblasti, lahko odloča o posameznih spremembah v
okviru globalno določenih postavk,

6. v skladu s statutom in drugimi predpisi sprejema
organizacijske akte ter predlaga splošne akte, ki urejajo
položaj delavcev, njihova delovna razmerja in materialni po-
ložaj,

7. izdaja posamične akte in izvršuje posamične ukrepe,
8. odloča o pravicah delavcev zavoda iz delovnih raz-

merij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi
akti zavoda,

9. ob soglasju upravnega odbora zavoda imenuje
namestnika generalnega direktorja, direktorje sektorjev v
Centrali zavoda, direktorje območnih enot in glavnega in
odgovornega urednika glasila zavoda ter imenuje tudi
druge delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
ki jih določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest,

10. v skladu s kolektivno pogodbo, politiko plač v
zavodu, statističnimi podatki in načelnimi sklepi ter usmeri-
tvami upravnega odbora sprejema sklepe o uskladitvah plač
in nadomestil delavcev zavoda,

11. odobrava materialne stroške in stroške v zvezi z
nadomestili stroškov zavoda za službena potovanja doma in
v tujino ter druge materialne in nematerialne stroške za
redno delo zavoda,

12. opravlja naloge varnosti, obrambe in zaščite sklad-
no z zakonom,

13. oblikuje posebne delovne skupine, komisije ali
druga delovna in svetovalna telesa za razrešitev določe-
nih vprašanj iz svojega delovnega področja ter jim daje
naloge,

14. opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolek-
tivno pogodbo, tem statutom in drugimi splošnimi akti za-
voda.

44. člen
Generalni direktor je za svoje delo in delo zavoda od-

govoren skupščini zavoda.

45. člen
V primeru zadržanosti oziroma odsotnosti generalnega

direktorja, predstavlja in zastopa zavod njegov namestnik
oziroma drug delavec s posebnimi pooblastili in odgovor-
nostmi.

46. člen
Generalni direktor lahko prenese pri uresničevanju svo-

jih pooblastil določenih z zakonom in tem statutom, opravlja-
nje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, prav tako pa lahko s pooblastili
prenese na te delavce tudi pravico podpisovanja aktov, po-
godb in listin.

47. člen
Generalni direktor lahko v posameznih primerih poob-

lasti za zastopanje zavoda posamezne delavce zavoda.
Zastopnik zavoda je upravičen, da v imenu zavoda in v

okviru njegove poslovne dejavnosti in v okviru pooblastil
sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, kakor
tudi, da zastopa zavod pred sodiščem in drugimi organi.

48. člen
Generalnega direktorja zavoda na podlagi javnega raz-

pisa imenuje za dobo 4 let skupščina zavoda in je po poteku
te dobe lahko ponovno imenovan.

Postopek razpisa in predlog izbire skupščini vodi in
opravi upravni odbor zavoda.

49. člen
Za generalnega direktorja zavoda je lahko imenovan

državljan Republike Slovenije, ki izpolnjuje z zakonom pred-
pisane pogoje in ima univerzitetno izobrazbo in najmanj 8 let
ustreznih delovnih izkušenj, na podobnih delovnih mestih, ki
potrjujejo, da ima potrebne strokovne, organizacijske in dru-
ge poslovodne sposobnosti za uspešno opravljanje te funk-
cije.

50. člen
Razpis mora biti objavljen najmanj 4 mesece pred po-

tekom mandata.
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov,

ne sme biti krajši kot 8 dni, rok, v katerem se kandidati
obvestijo o izbiri, pa ne daljši kot 30 dni od dneva objave
razpisa.

51. člen
V primeru prenehanja delovnega razmerja generalne-

ga direktorja pred potekom mandata ali v drugih primerih,
ko generalni direktor preneha z delom, imenuje skupščina
zavoda, do izvedbe postopka in izbire novega generalnega
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direktorja, vršilca dolžnosti generalnega direktorja, brez
razpisa.

Vršilec dolžnosti je imenovan s pravicami in dolžnostmi
generalnega direktorja največ za dobo 1 leta.

III. SLUŽBA ZAVODA

52. člen
Delavci zavoda, ki opravljajo v zavodu strokovna, fi-

nančna, administrativno-tehnična in druga dela, tvorijo služ-
bo zavoda, ki je njegov notranji organizacijski del.

53. člen
Služba zavoda posluje v Centrali na sedežu v Ljubljani

in po posameznih območnih enotah, izpostavah in krajevnih
pisarnah.

Krajevne pisarne lahko s sklepom ustanovi Upravni
odbor za stalno, začasno ali občasno nudenje pravne in
druge pomoči zavarovancem in upokojencem.

54. člen
V Centrali so:
1. Sektor za izvajanje zavarovanja,
2. Finančni sektor,
3. Sektor za informacijske tehnologije,
4. Splošni sektor,
5. Sektor za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve.

55. člen
Območne enote so:
1. Območna enota Celje za območje občin: Mestna

občina Celje, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Brežice, Dobje,
Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje,
Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška
Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Solčava,
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje,
Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec,

2. Območna enota Koper za območje občin: Mestna
občina Koper, Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola,
Komen, Piran, Pivka, Postojna in Sežana,

3. Območna enota Kranj za območje občin: mestna
občina Kranj, Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja
Vas-Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Naklo,
Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki,
Žiri in Žirovnica,

4. Območna enota Ljubljana za območje občin: Mest-
na občina Ljubljana, Bloke, Borovnica, Brezovica, Cerkni-
ca, Cerkno, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Hrastnik, Idrija, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje, Komenda, Kostel, Litija,
Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Lukovica, Medvode,
Mengeš, Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica, Škofljica,
Trbovlje, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika in Zagorje ob
Savi,

5. Območna enota Maribor za območje občin: Mest-
na občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Benedikt, Cerkve-
njak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Ho-
če-Slivnica, Juršinci, Kidričevo, Kungota, Lenart, Lovrenc
na Pohorju, Majšperk, Markovci, Miklavž na Dravskem
polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica, Podlehnik, Rače-Fram,
Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta
Ana, Sveti Andraž, Šentilj, Trnovska vas, Videm, Zavrč in
Žetale,

6. Območna enota Murska Sobota za območje občin:
Mestna občina Murska Sobota, Beltinci, Cankova, Črenšov-
ci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Ho-
doš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Morav-
ske Toplice, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Roga-
šovci, Sveti Jurij, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in
Veržej,

7. Območna enota Nova Gorica za območje občin:
mestna občina Nova Gorica, Ajdovščina, Bovec, Brda, Ka-
nal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Šempeter-Vrtojba, Tolmin
in Vipava,

8. Območna enota Novo mesto za območje občin:
Mestna občina Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice,
Krško, Metlika, Mirna Peč, Semič, Šentjernej, Škocjan,
Trebnje in Žužemberk,

9. Območna enota Ravne za območje občin: Mestna
občina Velenje, Mestna občina Slovenj Gradec, Dravograd,
Črna na Koroškem, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Pre-
valje, Radlje ob Dravi, Ravne, Ribnica na Pohorju, Šmartno
ob Paki, Šoštanj in Vuzenica.

56. člen
Posamezne območne enote opravljajo svoje delo tudi v

izpostavah, in sicer:
– Območna enota Kranj v izpostavi na Jesenicah za

območje občin: Jesenice, Kranjska Gora, Bled, Bohinj, Ra-
dovljica in Žirovnica,

– Območna enota Ljubljana v izpostavi v Trbovljah za
območje občin: Trbovlje, Hrastnik in Zagorje,

– Območna enota Ravne v izpostavi Velenje za ob-
močje občin: Mestna občina Velenje, Šmartno ob Paki in
Šoštanj.

57. člen
Sektorji in območne enote imajo notranje organizacij-

ske enote kot so oddelki, odseki, skupine, referati, v skladu
s splošnim aktom o notranji organizaciji.

58. člen
Delovna razmerja, materialni položaj, druge medseboj-

ne odnose, pravice in obveznosti, uresničujejo delavci zavo-
da v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo, tem statutom
in drugimi splošnimi akti zavoda.

Svet delavcev

59. člen
Svet delavcev izvolijo delavci zavoda.
Svet delavcev je sestavljen tako, da imajo v njem sek-

torji in območne enote po enega člana.
Mandat članov traja 4 leta. Člani so lahko ponovno

izvoljeni.
Pravico voliti člane v svet delavcev imajo vsi delavci, ki

delajo v zavodu.
Generalni direktor, delavci s posebnimi pooblastili in

odgovornostmi, nimajo pravice voliti članov v svet delav-
cev.

Pravico biti izvoljen v svet delavcev imajo vsi delavci, ki
imajo aktivno volilno pravico in ki delajo v zavodu.

60. člen
Člane sveta delavcev volijo delavci zavoda na tajnih in

neposrednih volitvah.
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Svet delavcev izmed članov izvoli predsednika in nje-
govega namestnika.

Predsednik sveta zastopa in predstavlja svet delavcev,
namestnik predsednika pa opravlja to funkcijo v odsotnosti
predsednika.

61. člen
Oblikovanje, sestava, kandidiranje, volitve in razrešitve

ter področje in način dela sveta delavcev podrobneje dolo-
čajo pravila sveta delavcev.

IV. INVALIDSKE KOMISIJE

62. člen
Izvedenska mnenja o invalidnosti, telesni okvari, potre-

bi po stalni pomoči in postrežbi, o nezmožnosti za delo
oziroma nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma dru-
gih zavarovančevih družinskih članov ter o okoliščinah iz
201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova-
nju dajejo invalidske komisije oziroma zdravniki posamezniki
in druge strokovne institucije, ki jih imenuje pristojni organ
zavoda, kot izvedenski organ zavoda.

Izvedenski organi zavoda dajejo izvedenska mnenja
tudi na zahtevo tujih nosilcev zavarovanja in drugih orga-
nov skupnosti in oseb, če tako določajo mednarodni spo-
razumi.

Organizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter
drugih izvedenskih organov, določi zavod s splošnim aktom.

V. OBVEŠČANJE

63. člen
Zavod je nosilec informacijske službe za področje po-

kojninskega in invalidskega zavarovanja v Sloveniji in se v ta
namen vključuje v republiški informacijski sistem.

V zavodu se organizira obveščanje tako, da je organi-
zacijam in delodajalcem, zavarovancem, in uživalcem pravic
ter delavcem zavoda omogočen vpogled v področja poslo-
vanja zavoda.

64. člen
Obveščanje se zagotavlja z javnimi statističnimi podatki

s področja zavarovanja, s poslovnimi poročili, z objavami v
Uradnem listu RS in drugimi javnimi objavami in obvestili
zavoda v sredstvih javnega obveščanja ter z glasilom zavoda
in drugimi ustreznimi načini.

65. člen
Izdajanje in urejanje glasila zavoda, organe in njegovo

vsebinsko zasnovo, določa poseben splošen akt zavoda.

VI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

66. člen
Splošni akti zavoda so statut zavoda, pravilniki, poslov-

niki, organizacijski sklepi, sklepi potrebni za izvajanje zava-
rovanja ter drugi splošni akti.

67. člen
Sklepi za izvajanje zavarovanja na splošen način ureja-

jo vprašanja, ki so potrebna za izvedbo posameznih določil

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugih
zakonov, za katera ni po zakonih izrecno določena pristoj-
nost državnih organov.

68. člen
Poslovnik ureja način dela skupščine in njenih organov.
Posebni sklepi urejajo postopek in način volitev oziro-

ma imenovanj članov skupščine in njenih organov.

69. člen
Splošne akte iz 67. in 68. člena tega statuta sprejema

skupščina zavoda.

70. člen
Za urejanje makro in mikro organizacije zavoda, dolo-

čanje organizacijskih in drugih postopkov ter urejanje pra-
vic, obveznosti in odgovornosti delavcev zavoda, ima zavod
zlasti še naslednje splošne akte o:

1. notranji organizaciji,
2. sistemizaciji delovnih mest,
3. računovodstvu,
4. popisu sredstev in virov – inventuri,
5. pisarniškem poslovanju,
6. varstvu pri delu in pred požarom,
7. izobraževanju,
8. delovnih razmerjih,
9. stanovanjski pomoči,
10. koriščenju počitniških kapacitet,
11. in druge.

71. člen
Splošni akt iz 1. točke prejšnjega člena sprejema uprav-

ni odbor zavoda na predlog generalnega direktorja.
Splošni akt iz 2. točke prejšnjega člena sprejema ge-

neralni direktor ob soglasju upravnega odbora zavoda.
Splošne akte iz 3., 4., 5., 6. in 7. ter 11. točke

prejšnjega člena izdaja generalni direktor po strokovnem
predlogu pristojne organizacijske enote službe zavoda.

Splošne akte iz 8. točke prejšnjega člena sprejema, na
predlog generalnega direktorja ob soglasju upravnega od-
bora zavoda, svet delavcev.

Splošne akte iz 9. in 10. točke prejšnjega člena spre-
jema svet delavcev na predlog generalnega direktorja.

Splošni akt iz 8. točke prejšnjega člena lahko nadome-
sti kolektivna pogodba na nivoju zavoda.

72. člen
Statut zavoda se sprejema po naslednjem postopku:
1. Služba zavoda pripravi in generalni direktor predloži

upravnemu odboru zavoda delovno gradivo.
2. Upravni odbor zavoda obravnava delovno gradivo ter

določi osnutek statuta, ki ga posreduje v obravnavo in spre-
jem skupščini zavoda.

3. Po obravnavi in sprejemu osnutka na skupščini,
določi upravni odbor predlog statuta, ob upoštevanju pri-
pomb, mnenj in predlogov iz razprave in ga posreduje v
sprejem skupščini.

4. Skupščina obravnava predlog ter amandmaje k
predlogu, ki jih lahko podajo člani skupščine, člani uprav-
nega odbora zavoda in generalni direktor, ter statut sprej-
me.

5. Statut zavoda pošlje skupščina zavoda v soglasje
Vladi Republike Slovenije.
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6. Statut se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Skupščina lahko na utemeljen predlog upravnega od-

bora ali če na besedilo osnutka statuta ni bilo bistvenih
pripomb in predlogov odloči, da se osnutek statuta preobli-
kuje v predlog statuta in ga sprejme na isti seji.

Spremembe in dopolnitve statuta zavoda se sprejmejo
po enakem postopku kot statut.

72.a člen
Finančni načrt zavoda se sprejema po naslednjem po-

stopku:
1. Služba zavoda pripravi vsako koledarsko leto os-

nutek finančnega načrta v skladu z določbami zakona o
javnih financah in v roku, ki omogoča obravnavo v Držav-
nem zboru ob obravnavi in sprejemanju državnega prora-
čuna.

2. Generalni direktor predloži upravnemu odboru zavo-
da osnutek finančnega načrta najmanj 15 dni pred zaseda-
njem upravnega odbora.

3. Člani upravnega odbora pred obravnavo osnutka
pridobijo stališča institucij, katere zastopajo v skupščini in v
upravnem odboru.

4. Obravnave osnutka finančnega načrta na uprav-
nem odboru zavoda se lahko udeležijo tudi predstavniki
institucij, ki so pripravili stališča k osnutku. Ti predstavniki
lahko obrazložijo ustno svoja stališča in aktivno sodelujejo
v razpravi.

5. Upravni odbor zavoda obravnava osnutek in na
podlagi obravnave pripravi predlog finančnega načrta, ki
ga posreduje v obravnavo in sprejem skupščini zavoda.

6. Na obravnavo predloga finančnega načrta na seji
skupščine se obvezno povabijo tudi predstavniki institucij, ki
so pripravile stališča k osnutku finančnega načrta in, ki so že
sodelovali pri obravnavi na upravnem odboru. Ti predstavni-
ki smejo aktivno sodelovati v razpravi.

7. Po obravnavi predloga skupščina, ob upoštevanju
utemeljenih pripomb in predlogov, sprejme finančni načrt.

8. Skupščina zavoda pošlje finančni načrt v soglasje
Vladi Republike Slovenije.

9. Če Vlada Republike Slovenije ne da soglasja k fi-
nančnemu načrtu, se po preučitvi pripomb vlade pripravi
nov osnutek finančnega načrta, katerega upravni odbor po
obravnavi predloži kot predlog finančnega načrta skupščini,
ki ga po obravnavi in sprejemu pošlje Vladi Republike Slove-
nije v soglasje.

10. Po prejetem soglasju Vlade Republike Slovenije,
se finančni načrt pošlje Državnemu zboru Republike Slove-
nije.

73. člen
Drugi splošni akti zavoda, ki jih sprejema skupščina

zavoda, se sprejemajo tako:
1. Služba zavoda pripravi in generalni direktor predloži

upravnemu odboru zavoda osnutek splošnega akta.
2. Upravni odbor osnutek obravnava in na podlagi

obravnave pripravi predlog besedila splošnega akta, ki ga
posreduje v obravnavo in sprejem skupščini zavoda.

3. Skupščina obravnava predlog splošnega akta ter ob
upoštevanju utemeljenih pripomb in predlogov, predloženi
splošni akt sprejme.

4. Splošni akti za izvajanje zavarovanja se objavijo v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Za spremembe in dopolnitve teh splošnih aktov velja
enak postopek, kot za njihov sprejem.

VII. PLANIRANJE IN SREDSTVA

74. člen
Zavod samostojno gospodari s sredstvi za pokojninsko

in invalidsko zavarovanje v skladu z zakonom, finančnimi
načrti in zaključnimi računi, pri čemer je temeljna naloga
zavoda pravočasno uveljavljanje in nakazovanje pokojnin ter
drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Zavod lahko ob pogojih iz zakona, drugih predpisov,
finančnega načrta in drugih splošnih aktov, namenja ustrez-
na sredstva tudi za aktivnosti, pripomočke in objekte na
področjih prevencije invalidnosti, rehabilitacije invalidov, de-
lovanje invalidskih podjetij, za dejavnost rekreacije, športne
in kulturne dejavnosti, ki jo organizirajo zveze in društva
upokojencev in invalidov ter za podobne druge naloge, ak-
tivnosti in dejavnosti, povezane s področjem pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.

75. člen
V okviru zagotovljenih in razporejenih finančnih sred-

stev zavod zagotavlja tudi poslovne stroške za:
– izvajanje dejavnosti zavoda,
– izvajanje dejavnosti službe zavoda, med njimi:
– materialne in nematerialne stroške,
– investicijske odhodke, prispevke in davke v skladu z

zakonom,
– plače delavcev in drugi izdatki zaposlenim v skladu z

zakonom, kolektivno pogodbo oziroma splošnimi akti,
– in druge.

76. člen
Zavod planira svoje poslovanje s programom dejavno-

sti in s finančnim načrtom, ki sta lahko ločena ali pa glede na
vsebino tvorita enoten pravni akt.

77. člen
Z letnim planom dela zavoda, se podrobneje opredeli

vrsta in količina nalog in storitev, ki so jih dolžni opraviti
delavci zavoda, potreben delovni čas, roke za izpolnitev na-
log, nosilce nalog ter število in strukturo potrebnih kadrov.

Pri izhodiščih za sestavo letnega plana se upošteva
doseženi obseg storitev v preteklem letu in spremembe v
obsegu ter vrsti nalog, ki izhajajo iz programa dejavnosti
zavoda in sklepov organov upravljanja zavoda. Pri tem je
potrebno upoštevati možne racionalizacije delovnih postop-
kov, povečanje produktivnosti dela in smotrno porabo mate-
rialnih sredstev.

Letni plan dela sprejema upravni odbor zavoda na pred-
log generalnega direktorja.

78. člen
Upravni odbor in generalni direktor skrbita za uresniče-

vanje programa dejavnosti in plana dela s tem, da sprejema-
ta ukrepe za njegovo izvajanje.

Ob obravnavanju letnih poročil in obračunov poslova-
nja, generalni direktor poroča o izvajanju planskih obvezno-
sti in doseganju rezultatov.

VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE
TAJNOSTI

79. člen
Varstvo osebnih podatkov obsega pravice, načine in

ukrepe, s katerimi zavod preprečuje nezakonit in neupravi-
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čen poseg v integriteto človekove osebnosti, njegovega
osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave,
shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove
uporabe.

Zavarovanje osebnih podatkov obsega pravne, orga-
nizacijske in druge ustrezne postopke, ukrepe in odgo-
vornosti, s katerimi zavod preprečuje nepooblaščen ali
neregistriran dostop do prostorov, strojne in programske
opreme, slučajno ali namerno uničenje podatkov, njihovo
spremembo ali izgubo, kakor tudi nepooblaščen dostop,
obdelavo in posredovanje teh podatkov ter njihovo upora-
bo.

80. člen
S posebnim splošnim aktom se ureja varstvo osebnih

podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, s katerimi uprav-
lja zavod, njihovo zavarovanje, pravice posameznika in ome-
jitve pravic iznos osebnih podatkov, zaščita strojne opreme
in programskih produktov ter nadzor.

81. člen
Z aktom iz prejšnjega člena se lahko določi, da so

posamezni podatki poslovna tajnost.
Delavci zavoda morajo razen tako opredeljenih podat-

kov, kot poslovno tajnost varovati tudi listine in podatke, ki
jih kot take razglasi oziroma določi pristojni organ, ali po-
datke, ki so po zakonu ali drugih predpisih opredeljeni kot
tajni.

IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

82. člen
Skupščina zavoda lahko v primeru sprememb notranje

organizacije in spremembe v organizaciji občin, do nasled-
njih sprememb statuta s sklepom spremeni krajevno pristoj-
nost posamezne območne enote zavoda.

83. člen
Sprejeti statut se po danem soglasju Vlade RS objavi v

Uradnem listu RS.
V postopku prvih volitev organov upravljanja po določi-

lih tega statuta in zakona iz leta 1999, se zaradi krajših, z
zakonom predpisanih, rokov ne uporabljajo določbe o rokih
za izvedbo posameznih volilnih opravil, temveč roki, ki jih
določi skupščina zavoda.

Skupščina in upravni odbor v dosedanji sestavi oprav-
ljata delo do konstituiranja novih organov.

Ta statut začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-
nem listu RS.

Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000

Milan Utroša l. r.
Predsednik Skupščine Zavoda

za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

V skladu z 269. členom zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju je Vlada Republike Slovenije s skle-
pom št. 191-02/98-5, z dne 3. 8. 2000, podala soglasje k
statutu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije.

3627. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in
papirno predelovalne dejavnosti

V skladu s 24. členom kolektivne pogodbe celulozne,
papirne in papirno predelovalne dejavnosti (Uradni list RS,
št. 7/98) sklepata stranki:

Združenje delodajalcev Slovenije, Sekcija za les in pa-
pir, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za celuloz-
no, papirno in papirno predelovalno industrijo Slovenije kot
predstavnika delodajalcev in

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, kot pred-
stavnik delojemalcev

A N E K S
h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in

papirno predelovalne dejavnosti

1. člen
V kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno

predelovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 7/98) se spre-
meni besedilo četrte, pete in šeste alinee petega odstavka
17. člena in glasi:

3626. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v notarski
tarifi

Na podlagi drugega odstavka 107. člena zakona o
notariatu (Uradni list RS, št. 13/94, 48/94, 82/94 in
41/95) in 13. točke 19. člena statuta Notarske zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 18/95 in 66/96) ter na podlagi
četrtega in petega odstavka 11. člena notarske tarife (Ura-
dni list RS, št. 28/95, 31/96, 6/97, 65/98, 45/99,
48/99) je izvršni odbor Notarske zbornice Slovenije na seji
dne 4. 8. 2000 sprejel

S K L E P
o uskladitvi vrednosti točke v notarski tarifi

I
Vrednost točke po notarski tarifi (Uradni list RS, št.

28/95, 31/96, 6/97, 65/98, 45/99, 48/99) znaša
90 SIT.

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 464/2000
Ljubljana, dne 4. avgusta 2000.

Predsednik
Notarske zbornice Slovenije

Bojan Podgoršek l. r.

K temu sklepu je dala ministrica za pravosodje svoje
soglasje dne 16. 8. 2000, pod št. 429-02-1/00.
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– za nočno delo 55%,
– za delo preko polnega delovnega časa 50%,
– za delo v nedeljo 60%.

2. člen
Ta aneks začne veljati z dnem sklenitve.

Ljubljana, dne 29. junija 2000.

Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za celulozo, papirno in
papirno predelovalno industrijo

Slovenije
Predsednik

upravnega odbora
Franc Jerina, univ. dipl. prav. l. r.

Konfederacija sindikatov Slovenije
Pergam

Predsednik
Dušan Rebolj, univ. dipl. ek. l. r.

Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za les in papir

Predsednica
pogajalske skupine

Ana Marija Selan, univ. dipl. org. dela l. r.

Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o regis-
traciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolek-
tivnih pogodb z datumom 26. 7. 2000 pod zap. št. 38/5 in
št. spisa 121-03-0043/94-012.

TARIFNA PRILOGA
h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in papirno

predelovalne dejavnosti

1. Izhodiščne plače

Izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih so
naslednje:

I. enostavna dela 1.00 61.009
II. manj zahtevna dela 1.15 70.160
III. srednje zahtevna dela 1.30 79.312
IV. zahtevna dela 1.45 88.464
V. bolj zahtevna dela 1.70 103.715
VI. zelo zahtevna dela 2.20 134.220
VII. visoko zahtevna dela 2.60 158.623
VIII. najbolj zahtevna dela 3.30 201.330
IX. izjemno pomembna,

najbolj zahtevna dela 3.80 231.834

V primeru, da poslovni rezultati delodajalca ne omogo-
čajo izplačila plač, kakršne so določene v prvem odstavku
te točke, oziroma bi takojšen dvig plač povzročil resne teža-
ve v poslovanju, se lahko plače povečujejo postopno, ven-
dar pa morajo biti z izhodiščnimi plačami, določenimi v
prvem odstavku te točke, usklajene najkasneje do konca
leta 2000.

Delodajalci, ki ne dosegajo pozitivnih rezultatov in je
politika plač del sanacijskega programa ter bi izplačilo
plač ogrozilo obstoj delodajalca ali povzročilo večje števi-
lo presežnih delavcev, se lahko dogovorijo s sindikatom
za drugačno politiko plač, vendar le začasno do 6 mese-
cev.

Pogodbena partnerja sta dolžna vsako leto, najkasneje
v mesecu marcu, izhajajoč iz položaja dejavnosti, oceniti
možnosti za dvig izhodiščnih plač in s tem možnosti za
odpravo neskladij med izhodiščnimi plačami, določenimi v
tej točki tarifne priloge in minimalno plačo.

2. Usklajevanje plač

Izhodiščne plače po tej tarifni prilogi se usklajujejo z
rastjo cen življenjskih potrebščin na način in po postopku,
kakršen je določen v 2. točki tarifne priloge k splošni kolek-
tivni pogodbi za gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št.
40/97), dogovoru o politiki plač in zakonu.

Osnovne plače delavcev, ki so višje od izhodiščnih
plač določenih v 1. točki te tarifne priloge, se usklajujejo
tako kot se usklajujejo izhodiščne plače po tej tarifni
prilogi.

3. Regres za letni dopust

Delavcu pripada regres za letni dopust v višini najmanj
107.712 SIT.

4. Povračilo stroškov v zvezi z delom

Povračilo stroškov v zvezi z delom (prevozom na
delo in z dela, službena potovanja, terenski dodatek) se
izplačujejo in usklajujejo v višini zgornjega zneska, dolo-
čenega z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom
in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove
priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93 in
5/98).

5. Veljavnost

Tarifna priloga h kolektivni pogodbi celulozne, papirne
in papirno predelovalne dejavnosti začne veljati z dnem skle-
nitve.

Tarifna priloga velja do sklenitve nove.
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OBČINE

LJUBLJANA

3628. Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vo-
dah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 ter Uradni list RS,
št. 15/91) in 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00)
je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne
10. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o varstvu lokalnih virov pitne vode

I. UVODNA DOLOČBA

1. člen
Ta odlok določa varstvene pasove lokalnih virov pitne

vode na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju:
MOL) in ukrepe za zavarovanje teh virov pitne vode pred
onesnaženjem ter posamezne vodne vire z mejami varstve-
nih pasov.

II. VARSTVENI PASOVI LOKALNIH VODNIH VIROV IN
UKREPI ZA NJIHOVO ZAVAROVANJE

2. člen
Lokalni viri pitne vode (izvir, zajetje, črpalna vrtina – v

nadaljevanju: vodni vir) in objekti, ki služijo oskrbi s pitno
vodo, so zavarovani s tremi varstvenimi pasovi.

Vsi ukrepi za zavarovanje vodnih virov pitne vode se s
približevanjem vodnemu viru zaostrujejo. Varstveni ukrepi se
seštevajo. Vsi ukrepi, prepovedi in obveznosti, ki veljajo za
širši varstveni pas, veljajo tudi za ožji in najožji varstveni pas.
Vse, kar je dovoljeno v ožjem in najožjem varstvenem pasu,
je dovoljeno tudi v širšem varstvenem pasu.

Varstveni pasovi vodnih virov so:
1. najožji (I.) varstveni pas z najstrožjim režimom zava-

rovanja,
2. ožji (II.) varstveni pas s strogim režimom zavarova-

nja,
3. širši (III.) varstveni pas z blagim režimom zavarova-

nja.
Za vsak poseg v varstveni pas mora investitor za izdajo

lokacijskega in gradbenega dovoljenja pridobiti presojo vpli-
va posega v vodni vir pitne vode pri pooblaščeni organizaciji,
ki spremlja kakovost vode na območju MOL. Ocena vpliva
posega na vodni vir pitne vode je podlaga za izdajo soglasja
pristojne zdravstvene inšpekcije.

Na cestah, ki prečkajo varstvene pasove vodnih virov,
upravljavec vodovoda postavi in vzdržuje obvestilne znake,
ki opozarjajo na začetek in prenehanje varstvenega pasu
vodnega vira.

Vodnogospodarske in druge posege v vodotoke na
območju varstvenih pasov vodnih virov je treba izvajati tako,
da ne bo ogrožen vodni vir.

1. Najožji (I.) varstveni pas

3. člen
Najožji varstveni pas obsega območje 10 do 50 m

okrog vodnega vira. Obseg območja je odvisen od načina
zajema in lege objekta.

Zemljišče najožjega varstvenega pasu je v lasti uprav-
ljavca vodovoda. Zemljišče najožjega varstvenega pasu mo-
ra biti fizično zavarovano z ograjo in opremljeno z opozorilno
tablo. Vstop v območje varstvenih pasov vodnih virov je
dovoljen le delavcem upravljavca vodovoda in pooblašče-
nim osebam, ki nadzorujejo kakovost vode.

V tem območju je prepovedana vsakršna dejavnost,
razen čiščenja in vzdrževanja okolice vodnega vira.

2. Ožji (II.) varstveni pas

4. člen
Obseg ožjega varstvenega pasu je določen s hidrogeo-

loškimi in hidrološkimi raziskavami in pokriva prostor, kjer
obstaja možnost onesnaženja vodnega vira.

5. člen
V ožjem varstvenem pasu je
a) prepovedano:
– graditi naftovode in plinovode,
– graditi proizvodne, obrtne in servisne objekte,
– graditi energetske objekte, ki bi škodljivo vplivali na

vodni vir,
– graditi stanovanjske, poslovne in industrijske zgrad-

be ter objekte za rejo živine,
– graditi pralnice avtomobilov,
– izkopavati gramoz,
– uporabljati rastlinska zaščitna sredstva in gnojila, ki

vsebujejo strupene snovi,
– graditi nove silose za siliranje zelene krme,
– polivati gnojevko in gnojnico, odplake in blato iz či-

stilne naprave,
– uporabljati mineralna gnojila na travniku od 15. okto-

bra do 1. februarja in na drugih zemljiščih od 1. oktobra do
15. februarja,

– namakanje kmetijskih površin,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov ter nevarnih

in škodljivih snovi,
– graditi nove ceste (obstoječe ceste je treba sanirati

do stopnje, da meteorne vode s vozišča ne bodo odtekale v
vodonosnik),

– izvajati tranzitni promet z nevarnimi snovmi,
– graditi ponikovalnice za komunalne odpadne vode in

padavinske vode s cestišč,
– graditi objekte, ki zmanjšujejo količino vode vodnega

vira,
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih

in posebnih odpadkov in začasna odlagališča posebnih od-
padkov,

– graditi pokopališča,
– graditi bencinske servise,
– graditi podzemna skladišča,
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– graditi čistilne naprave,
– odpirati kamnolome, glinokope in peskokope (ob-

stoječe je treba sanirati in zapreti),
– izvajati golosečnjo v gozdovih,
– odlagati odpadke;
b) dovoljeno pod posebnimi pogoji:
– graditi stanovanjske hiše v vrzelih obstoječih zazidal-

nih površin, ne da bi se bistveno povečalo število prebival-
cev na tem območju, če je urejeno odvodnjavanje in čišče-
nje odplak,

– adaptirati stanovanjske hiše in gospodarske objekte
pod pogojem, da so izvedeni vsi zaščitni ukrepi,

– graditi nadomestne objekte z odstranitvijo prejšnjih,
– graditi objekte za potrebe individualnih kmečkih go-

spodarstev (hlevi z urejenimi gnojišči, silosi itn.),
– graditi skladišča za kurilno olje s prostornino do 5 m3,
– graditi plinovode,
– graditi neprepustno javno in interno kanalizacijsko

omrežje in priključiti nanj vse objekte (neprepustnost objek-
ta se dokaže z atestom),

– graditi vodotesne nepretočne greznice za individual-
ne stanovanjske objekte, pri katerih ni možno odvajati od-
padne vode v javno kanalizacijo skladno s strokovnim navo-
dilom o urejanju gnojišč in greznic (take greznice so zača-
sne, do zgraditve javne kanalizacije),

– gojiti živinorejo v dosedanjem obsegu,
– število živine mora biti v skladu s predpisi, gnojišča

morajo biti urejena tako, da ni možnosti ponikanja in preliva-
nja gnojnice,

– uporabljati hlevski gnoj na podlagi potreb rastlin v
času, ko jih te najbolj potrebujejo (skupna letna količina:
poljščine največ 20 t/ha, sena največ 10 t/ha),

– uporabljati mineralna gnojila (dušik) na podlagi po-
treb rastlin v času, ko jih te najbolj izrabljajo (določeni so
najvišji odmerki dušika).

6. člen
V ožjem varstvenem pasu mora MOL izdelati za vse

objekte sanacijske načrte za preprečitev morebitnega one-
snaženja okolja lokalnega vira pitne vode, ki jo izvede lastnik
objekta ali zemljišča v letu po sprejemu sanacijskega načrta.
Sanacijski načrt sprejme Mestni svet MOL.

Sanacijski načrt iz prvega odstavka tega člena mora biti
izdelan tri leta po sprejemu tega odloka; nosilci sanacije so
lastniki objektov in zemljišč.

Upravljavec hudournikov mora hudourniške grape re-
dno vzdrževati.

Lastnik zemljišča, na katerem je gramoznica ali kamno-
lom, mora izdelati sanacijski načrt v enem letu po sprejemu
tega odloka in ga predložiti v potrditev organu Mestne uprave
MOL, pristojnem za gospodarske javne službe. Nosilec izved-
be sanacije je lastnik zemljišča oziroma v njegovem imenu
uporabnik gramoznice ali kamnoloma. Če nosilec sanacije ne
izvede v roku iz sanacijskega programa, sanacijo na račun
lastnika zemljišča izvede MOL iz sredstev proračuna.

Na območju ožjega varstvenega pasu je prostornina
cisterne za hrambo nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevar-
nih snovi lahko največ 5 m3.

Cisterne za nafto, tekoče naftne derivate ali nevarne
snovi morajo imeti drugo stopnjo zaščite.

Tehnični pregled cistern iz prejšnjega odstavka tega
člena morajo biti opravljeni vsaki dve leti.

V ožjem varstvenem pasu mora biti izvedena rekon-
strukcija obstoječih cest tako, da v primeru nesreče razlitja
tekočina, ne more pronicati do podzemne vode. Greznice in
gnojišča je treba preurediti tako, da ni nevarnosti pronicanja
v podtalnico oziroma prelivanja na površino.

3. Širši (III.) varstveni pas

7. člen
Širši varstveni pas je območje z blagim režimom varo-

vanja in zajema celotno napajalno območje vodonosnika, iz
katerega se podzemna voda pretaka v smeri zajetja in obmo-
čja od koder se lahko onesnažene površinske vode iztekajo
na napajalno območje vodonosnika ali pa se podzemna
voda sosednjega vodonosnika drenira na napajalno obmo-
čje obravnavanega vodonosnika.

Obseg širšega varstvenega pasu je določen na podlagi
podrobnih hidrogeoloških in hidroloških raziskav.

8. člen
V širšem varstvenem pasu je
a) prepovedano:
– uporabljati zaščitna sredstva in gnojila, ki vsebujejo

strupene snovi, ki lahko ogrožajo pitno vodo,
– polivati gnojnico, gnojevko, odpadno blato in blato iz

čistilne naprave,
– uporabljati hlevski gnoj v času od spravila do 1. februarja,
– uporabljati mineralna gnojila na travnikih od 15. okto-

bra do 31. januarja in na drugih zemljiščih v času od spravila
posevkov do 15. februarja,

– ponikovati odpadne vode,
– gnojiti tla z odpadki in odplakami,
– graditi proizvodne, energetske, obrtne in servisne

objekte, ki pomenijo nevarnost za vir pitne vode,
– graditi skladišča nafte, naftnih derivatov ter nevarnih

in škodljivih snovi, ki so večja kot 25 m3 za posamezni
rezervoar, skupno največ 200 m3,

– graditi naftovode,
– graditi nove komunalne čistilne naprave nad

2000 EE,
– graditi objekte, ki bistveno zmanjšujejo izdatnost

vodnega vira,
– graditi odlagališča in pretovorne postaje komunalnih

in posebnih odpadkov in začasna skladišča posebnih od-
padkov,

– graditi pralnice avtomobilov, ki nimajo priključka na
kanalizacijo,

– graditi nova pokopališča,
– odpirati nove kamnolome (obstoječe je treba sanirati

do stopnje, da obratovanje ne ogroža podzemne vode),
– izvajati cestni tranzitni promet nevarnih in škodljivih

snovi, ki so navedene v predpisih o prevozu nevarnih snovi
po nezaščitenih cestah in železnicah,

– spreminjati namembnost in dejavnost objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir,

– izvajati sečnjo in spravilo lesa v večjem obsegu brez
vednosti upravljavca vodovoda,

– izvajati posek lesa na večji površini tako, da obstaja
možnost zmanjšanja izdatnosti vodnega vira,

– izvajati množično vzrejo živali,
– vrtati raziskovalne vrtine z uporabo pomožnih sred-

stev, ki so zdravju škodljiva;
b) dovoljeno pod posebnimi pogoji:
– gradnja stanovanjskih in drugih objektov ter čiste

industrije in obrti na območju opremljenem s kanalizacijo,
– gradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– gradnja objektov za potrebe individualnih kmečkih

gospodarstev (hleve z urejenim gnojiščem, silose itn.),
– rediti živino v hlevih z največ 20 glavami živine in

urejenim gnojiščem tako, da ni nevarnosti ponikanja in preli-
vanja gnojnice ali gnojevke v nezavarovana tla in naprej v
podzemno vodo,

– graditi odlagališča odpadkov,
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– graditi ceste regionalnega in državnega pomena,
– obratovanje obstoječih kamnolomov, ki morajo biti

sanirani tako, da se prepreči prelivanje nevarnih snovi v
nezavarovana tla,

– izgradnja neprepustne kanalizacije in čistilnih naprav,
– ceste morajo biti urejene tako, da ni ogrožena pod-

zemna voda; hitrost vozil, ki prevažajo nafto, naftne derivate,
nevarne in škodljive snovi po cestah, je omejena na 40 km/h.

9. člen
V širšem varstvenem pasu je obvezno graditi:
– vodotesno javno in interno kanalizacijsko omrežje in

priključiti nanj vse objekte,
– vodotesnost kanalizacije mora izvajalec dokazati z

atestom,
– greznice za individualne stanovanjske objekte, pri

katerih ni možno odvajati komunalne odpadne vode v javno
kanalizacijo skladno s strokovnim navodilom o urejanju gno-
jišč in greznic; te greznice so začasne in sicer do zgraditve
javne kanalizacije,

– urejene neprepustne manipulacijske površine z od-
vodom meteornih voda v kanalizacijo prek maščobnika,

– lovilne sklede za obstoječa skladišča za nevarne sno-
vi, kamor je možno ujeti tudi rabljeno požarno vodo,

– ceste z opozorilnimi tablami (Omejitev hitrosti! Vodo-
varstveno območje! Izlitje javite takoj na številko…!).

Pod posebnimi pogoji se lahko v širšem varstvenem
pasu dovoli gradnja novih cest, prog, plinovodov in naftovo-
dov in obratovanje obstoječih ter izgradnja novih objektov
(industrijski, bencinski servisi, odlagališča komunalnih od-
padkov).

10. člen
Na območju širšega varstvenega pasu je prostornina

posamezne cisterne za hrambo nafte, tekočih naftnih deri-
vatov ali nevarnih snovi lahko največ 25 m3, skupna prostor-
nina celotnega skladišča pa največ 200 m3.

Skladišča nafte, tekočih naftnih derivatov ali nevarnih
snovi morajo imeti drugo stopnjo zaščite.

Tehnični pregledi skladišč nafte, tekočih naftnih deriva-
tov ali nevarnih snovi morajo biti opravljeni vsako peto leto.

Tranzitni promet nafte, naftnih derivatov ali nevarnih sno-
vi je dovoljen le po cestah, ki imajo drugo stopnjo zaščite.

Ceste, po katerih poteka promet s tovornimi motornimi
vozili, morajo biti urejene tako, da je onemogočeno nepo-
sredno ogrožanje vodnega vira. Na cestah se omeji hitrost
na 40 km/h.

III. NADZOR

11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat

Mestne uprave MOL.

IV. KAZENSKE DOLOČBE

12. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje pravna

oseba, če:
1. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 3. člena tega

odloka,
2. ravna v nasprotju s 5. členom,
3. ne izvede sanacijskega načrta za preprečitev more-

bitnega onesnaženja okolja lokalnega vira pitne vode (prvi
odstavek 6. člena),

4. ne uredi hudourniške grape (tretji odstavek 6. čle-
na),

5. ne izdela in izvede sanacijskega načrta za zemljišča
gramoznic (četrti odstavek 6. člena),

6. ne ravna v skladu s petim, šestim in osmim odstav-
kom 6. člena,

7. ravna v nasprotju z 8. členom,
8. ravna v nasprotju z 9. členom,
9. ravna v nasprotju z 10. členom.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne
osebe.

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje posa-
meznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

13. člen
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje za prekr-

šek posameznik, če:
1. ravna v nasprotju z drugo, sedmo, deveto, deseto,

enajsto, dvanajsto, trinajsto in štirinajsto alineo točke a)
5. člena,

2. ravna v nasprotju z drugo, tretjo, četrto, peto osmo,
deveto, deseto in enajsto alineo b) točke 5. člena,

3. ravna v nasprotju s 6. členom,
4. ravna v nasprotju s prvo do osmo alineo točke a)

8. člena,
5. ravna v nasprotju s prvo, tretjo in četrto alineo toč-

ke b) 8. člena,
6. ravna v nasprotju z 9. členom,
7. ravna v nasprotju z 10. členom.

V. KONČNE DOLOČBE

14. člen
Podlaga za določitev posameznih vodnih virov in mej

varstvenih pasov vodnih virov so strokovne osnove, ki jih je
izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., aprila 2000, šte-
vilka projekta 5141 in so sestavni del tega odloka. Posa-
mezni vodni viri in meje varstvenih pasov vodnih virov so
opisani s številkami mejnih parcel, ki so vrisane v temeljnih
topografskih načrtih v merilu 1: 5.000, katastrskih načrtih v
merilu 1: 2880 in pregledni karti vodnih virov v merilu
1: 25.000. Strokovne osnove so na vpogled pri organu
Mestne uprave MOL, pristojnem za gospodarske javne slu-
žbe, ter za urbanizem in okolje, Inšpektoratu Mestne uprave
MOL, Javnem podjetju Vodovod–Kanalizacija in izpostavah
Upravne enote Ljubljana.

Posamezni vodni viri z mejami varstvenih pasov so do-
ločeni v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.

15. člen
V enem letu po sprejemu tega odloka sprejme Mestni

svet MOL akt za dodeljevanje subvencij kmetom za travnike
in obdelovalna kmetijska zemljišča, ki ležijo v območju varo-
valnih pasov iz tega odloka.

16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o

varstvenih pasovih vodnih virov v Ljubljani in ukrepih za
zavarovanje voda (Uradni list SRS, št. 18/77, 17/81,
30/81, 15/83 in 15/85) za območje MOL.
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17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 380-2/00-6
Ljubljana, dne 10. julija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

PRILOGA

Posamezni vodni viri, katerih meje varstvenih pasov
potekajo v smeri urnega kazalca po obodnih parcelah, na
katerih je vodni vir. Parcele mej varstvenih pasov so znotraj
varstvenih pasov in so:

1. Zajetje Kopitarjev Grivc, k. o. Bizovik
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 608/6.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti J, prek parcel
608/6 in 608/1 ter proti S prek parcel 608/1 in 659 ter
proti Z prek parcele 623/4 in proti J prek parcel 623/4 in
623/1 do najsevernejše točke meje I. varstvenega pasu.
Od tod meja poteka po Z meji I. varstvenega pasu do izhodi-
ščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 608/1, 606 in

605/1. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 608/1
in 659 ter se nadaljuje proti S po zahodni meji parcele 659
do parcele 623/10. Od tod poteka meja proti V prek parce-
le 623/10 in proti J prek parcel 623/11 in 623/4 do meje
II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja po meji II. varstve-
nega pasu, od koder se meja nadaljuje proti J prek parcele
608/1 do izhodiščne točke.

2. Zajetje Pri Dolinarju, k. o. Podmolnik, k. o. Rudnik
I. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 873/1, 874/1 in

875. Od tod poteka meja proti S prek parcele 873/1 in
proti V prek parcel 873/3 in 873/1, kjer se usmeri proti J in
se prek parcele 874/1 nadaljuje do Z meje parcele 874/1.
Od tod poteka meja po Z meji parcele 874/1 do izhodiščne
točke.

Vse parcele so v k. o. Podmolnik.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V prek parcel
873/1 in 874/1 do V meje parcele 874/1. Od tod poteka
meja proti J po V meji parcele 874/1 prek parcel 876,
881/1 in 878 do Z meje parcele 878. Od tod poteka meja
proti S prek parcel 877 in 875 do S meje parcele 875, od
koder se nadaljuje proti S po S meji parcele 875 in Z meji
parcele 873/1. Od tod poteka meja proti V prek parcele
873/1 do Z meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja
proti J po meji I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Podmolnik.
III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V prek parcele
873/1 do V meje parcele 873/1. Od tod poteka meja proti
J po V meji parcele 873/1, 874/1, 874/2, 876, 881/1 in

878 ter proti Z in S po J meji parcele 879 in Z meji parcel
877 in 875 do najzahodnejše točke meje parcele 875.

Vse parcele so v k.o. Podmolnik. Od tod se meja
nadaljuje proti S prek parcel 509/2, 510/1 in 509/1 do Z
meje parcele 509/1.

Vse parcele so v k.o. Rudnik. Od tod poteka meja proti
J po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

2.a) Zajetje Pod Marečkom, k. o. Podmolnik
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcel 592 in 591/3.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti S po S meji parce-
le 591/3 ter se nadaljuje proti V prek parcel 591/3 in 592
do J meje parcele 592. Od tod poteka meja proti Z po J meji
parcele 592 in po Z meji parcele 591/3 do meje I. varstve-
nega pasu. Od tod poteka meja proti J po meji I. varstvene-
ga pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po S meji parce-
le 591/3 in V meji parcel 591/3 in 592. Od tod poteka
meja proti J po J meji parcele 592 in V meji parcele 599/1
ter se nadaljuje prek parcel 599/1, 599/3 in 599/4 do Z
meje parcele 599/4. Od tod poteka meja proti S po Z in S
meji parcele 599/4, po S meji parcele 599/3, po Z meji
parcele 599/1, prek parcele 599/1 in po S meji parcele
599/1 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja
proti V po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

3. Zajetje za Sadinjo vas, k. o. Podmolnik
I. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

485/2. Od tod poteka meja proti V, po S meji parcele
485/2 ter proti J prek parcel 485/2 in 903, od koder
poteka meja proti Z prek parcele 495 in po J meji parcele
491. Od tod poteka meja proti S prek parcele 491 do V
meje parcele 491 in proti V prek parcel 490, 903 in 485/1
do izhodiščne točke.

II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 497, 499/2 in

499/1. Od tod poteka meja proti S prek parcel 499/1 in
491 do meje I. varstvenega pasu, od koder se nadaljuje
proti J po meji I. varstvenega pasu do S meje parcele 485/2.
Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 485/2 ter
proti J prek parcele 485/2 in po V meji parcel 903 in 495,
od koder poteka meja proti Z, prek parcel 495, 496 in 497
do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V prek parcele
485/1, po S meji parcel 485/1 in 42 ter proti J po V meji
parcele 42 in po S meji parcel 32 in 31/1, do parcele
43/1. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 43/1,
43/2, 227/2, 227/1, 495, 496, 497 in 499/2 ter se
nadaljuje proti S po Z meji parcel 499/2 in 499/1 do S
meje parcele 499/1. Od tod se meja nadaljuje proti V, po S
in V meji parcele 491 do najsevernejše točke meje I. var-
stvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po delu meje I.
varstvenega pasu in po meji II. varstvenega pasu do izhodi-
ščne točke.

4. Zajetje za Šentpavel, k. o. Podmolnik
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 244/1.
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II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z prek parcel 255,
920 in po J meji parcele 261 ter se nadaljuje proti S prek
parcel 261, 260 in 259 do S meje parcele 259. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcele 259 in prek parcel
920 in 244/1 do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti Z po meji I. varstvenega pasu do izhodiščne
točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v stičišču parcel 715, 714, 257/2

in 257/1. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele
257/1 ter proti J po V meji parcele 257/1 do meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z po meji II.
varstvenega pasu do J meje parcele 261 ter se nadaljuje
proti Z po J meji parcele 261 in prek parcele 921 do Z meje
parcele 261. Od tod poteka meja proti S prek parcele 261
in po Z meji parcel 261, 260, 921 in 257/1 do izhodiščne
točke.

4.a) Zajetje za Šentpavel-novo, k. o. Podmolnik
I. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 714, 694 in 711.

Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 714 ter se
nadaljuje proti V in J prek parcele 694 ter se nadaljuje proti
Z prek parcel 714 in 715 do V meje parcele 716. Od tod
poteka meja proti S prek parcele 716 in proti V po S meji
parcel 716, 715 in 714 do izhodiščne točke.

II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V, po meji I.
varstvenega pasu ter se nadaljuje proti J prek parcele 694
do S meje parcele 714. Od tod poteka meja proti Z prek
parcel 714, 715 in 716 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 708, 716 in 719.

Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 716 do meje I.
varstvenega pasu, od koder poteka proti J po Z meji I.
varstvenega pasu do meje II. varstvenega pasu in se nadalju-
je proti Z po meji II. varstvenega pasu ter proti V prek
parcele 694 do V meje parcele 694. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcele 694 in J meji parcel 714, 715 in
716, od koder poteka meja proti S prek parcele 716 in po Z
meji parcele 716 do izhodiščne točke.

5. Zajetje za Podlipoglav – pod Pugledom, k. o. Sostro
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1010/3.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V prek parcele
1010/3, po S meji parcel 1010/3 in 1010/2, od koder se
nadaljuje proti J prek parcele 1010/2 do Z meje parcele
1010/2. Od tod poteka meja proti Z prek parcel 1010/3,
1010/5, 1010/4 in spet 1010/3 do meje I. varstvenega
pasu. Od tod poteka meja prot J po meji I. varstvenega pasu
do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1009/3, 1012 in

1011/2. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele
1011/2, prek parcele 1011/2, po J meji parcele 1010/3
do Z meje parcele 1010/3. Od tod poteka meja proti S po Z
meji parcele 1010/3 do meje II. varstvenega pasu ter se
nadaljuje proti V po meji II. varstvenega pasu do S meje
parcele 1010/2. Od tod poteka meja proti V po S meji
parcel 1010/2 in 1010/1 ter se nadaljuje proti J po V meji
parcel 1010/1 in 1011/2 do izhodiščne točke.

6. Zajetje za Podlipoglav – Pri Anžku, k. o. Podmolnik
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 335/21.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je krajna severozahodna točka meje

I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti S prek parce-
le 335/21 in se nadaljuje proti V po S meji parcele 335/21,
prek parcele 335/24, po S meji parcele 335/12. Od tod
poteka meja proti J prek parcel 335/12 in 335/13 ter se
nadaljuje proti Z prek parcel 335/13, 335/29, 335/24 in
335/22 do J meje parcele 335/21. Od tod poteka meja
proti S prek parcele 335/21 do meje I. varstvenega pasu
ter se nadaljuje proti V po meji I. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 335/6, 335/9 in

335/10. Od tod poteka meja proti J po V meji parcel
335/10, 335/11, 33/12 in 335/13 ter se nadaljuje proti Z
po J meji parcel 335/13,335/29, 335/30 in 335/24 do
parcele 335/22. Od tod poteka meja proti Z prek parcele
335/22 do meje II. varstvenega pasu, od koder poteka
meja proti V po meji II. varstvenega pasu ter se nadaljuje
proti S prek parcele 335/20 do S meje parcele 335/20.
Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 335/20, prek
parcel 335/24 in 335/10 ter se nadaljuje po S meji parcele
335/10 do izhodiščne točke.

7. Zajetje Češnjica – Zagradišče, k. o. Sostro
I. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1851, 1813/1 in

167/5. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 1813/1
in 882/2 ter se nadaljuje proti J prek parcele 882/2 do
najsevernejše točke parcele 1813/2. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcele 1813/2 in se nadaljuje proti Z po J
meji parcele 1813/2 in prek parcele 1813/1 do izhodiščne
točke.

II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

882/2. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 882/2
in prek parcele 882/1 do J meje parcele 882/1 ter se
nadaljuje proti Z po J meji parcele 882/1 in proti S prek
parcel 882/1 in 1813/1 do meje I. varstvenega pasu. Od
tod poteka meja proti V po meji I. varstvenega pasu in se
nadaljuje po S meji parcele 882/2 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v izhodiščni točki meje II. varstve-

nega pasu. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele
882/3 ter se nadaljuje proti J po V meji parcel 882/3 in
882/1 ter prek parcele 895/1 do J meje parcele 895/1.
Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 895/1 in 882/1
ter se nadaljuje proti S prek parcele 882/1 in po S meji
parcele 1813/1 do meje II. varstvenega pasu. Od tod pote-
ka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne
točke.

8. Zajetje za Zagradišče, k. o. Sostro
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 719.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 697/2, 697/3 in

697/4. Od tod poteka meja proti J prek parcele 697/4 in
po V meji parcele 697/4 ter se nadaljuje proti Z prek parce-
le 697/4 do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja
proti S po meji I. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti Z
prek parcele 719 in po J meji parcele 720 do Z meje
parcele 720. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele
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720 in se nadaljuje proti V prek parcel 720 in 697/2 do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v stični točki parcel 661, 662, 755

in 756. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 755 in
720, prek parcele 697/2, po V meji parcele 697/2 do
skrajne SV točke meje parcele 697/4. Od tod poteka meja
proti J prek parcele 683/1 do parcele 683/2 ter se nadalju-
je proti Z prek parcel 683/2 in 683/1 do meje II. varstvene-
ga pasu in se nadaljuje proti Z po J meji parcele 755 ter
prek parcele 755 do Z meje parcele 755. Od tod poteka
meja proti S po Z meji parcele 755 do izhodiščne točke.

9. Zajetje pri Rekarju 1, k. o. Lipoglav
I. varstveni pas
Je ograjeno območje v obsegu 50 m od zajetja. Vklju-

čuje 3 zajetja, ki so na delih parcel 1686/3, 1686/5,
1686/4 in 1686/2 ter na delih parcel 1686/1 ter 1482/2.

II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v stični točki parcel 2069/1,

2069/4, 2069/10 in 1494/41. Od tod poteka meja proti V
prek parcel 2069/4 in 1686/3 do S meje parcele 1686/3.
Od tod poteka maja proti V po S meji parcele 1686/3 do
najsevernejše točke meje I. varstvenega pasu na delih par-
cel 1686/3, 1686/5, 1686/4 in 1686/2. Od tod se meja
nadaljuje proti J po meji tega I. varstvenega pasu do S meje
parcele 1686/3. Od tod poteka meja proti V po S meji
parcele 1686/3, po V meji parcele 1686/5 in S meji parce-
le 1686/1 do najsevernejše točke meje I. varstvenega pasu
na delu parcele 1686/1. Od tod poteka meja proti J po meji
tega I. varstvenega pasu do S meje parcele 1686/1, od
koder se nadaljuje proti V po S meji parcele 1686/1 ter
proti J prek parcel 1686/1, 2079/1 in 1483 do J meje
parcele 1483. Od tod poteka meja proti V po J meji parcele
1483, prek parcel 2079/1, 1482/11, 1482/35, 1482/8,
1482/5, 1482/4, 1482/1 in 2079/1 do J meje parcele
1489/1. Od tod poteka meja proti V po J meji parcele
1489/1, prek parcele 2079/1 in se nadaljuje po J meji
parcele 2079/1 do parcele 1494/29. Od tod poteka meja
proti S po Z in S meji parcele 1494/29, prek parcele
1494/37 in po njeni S meji do Z meje parcele 1494/3. Od
tod poteka meja proti S po Z meji parcele 1494/3, prek
parcele 2096/2, po S meji parcele 1686/2, do J meje
parcele 2096/2. Od tod poteka meja proti S po meji parce-
le 2096/2 ter po Z meji parcel 1686/5 in 2069/4 do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel
1686/1, 1680, 1677/1, 1677/2 in spet 1677/1 ter prek
parcel 124 in 2080 do parcele 1687. Od tod poteka meja
proti J prek parcel 1687, 1698 in 1701 do J meje parcele
1701, od koder poteka meja proti Z po J meji parcele
1701, prek parcele 2079/1, po J meji parcele 1482/32,
prek parcel 1482/35 in 1481/1, prek parcele 2099 ter po
J meji parcel 1286, 1287/4 1279/1 in 1279/2 do najjuž-
nejše točke meje parcele 1279/2. Od tod poteka meja
proti S po Z meji parcele 1279/2, prek parcele 1279/1, po
Z meji parcel 1290, 1287/6, 1287/5, 1348/1, 1347/3,
in 1346, prek parcele 2093 do parcele 1357. Od tod
poteka meja proti Z po Z meji parcel 1357 in 97, po J meji
parcel 2091, 1386 in 1392 ter se usmeri proti S prek
parcele 1392 do parcele 1394. Od tod poteka meja proti V
prek parcel 1394, 2088, 1449/2, 1450/2, 1451/2 in
2087 ter po S meji parcel 1465/1, 1456/3, 1456/4,
1494/26 ter prek parcel 1494/37 in 1494/34 do parcele
1494/33. Od tod poteka meja po S meji parcel 1494/33,
1494/32 in 1494/41 ter po V meji parcele 1494/41 do

izhodiščne točke II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja
proti J po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

10. Zajetje Farovški studenec, k. o. Volavlje

11. Zajetje za Janče – Močilo, k. o. Volavlje

12. Nova zajetja, k. o. Volavlje

13. Zajetje za Tuji grm, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
– 10. zajetje Farovški studenec
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 720.
– 11. zajetje za Janče – Močilo
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 2286/1.
– 12. nova zajetja
Sta ograjeni zemljišči v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 2262 in v obsegu 50 m od zajetja na delu parcele
2270.

– 13. zajetje za Tuji Grm
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 2148.
II. varstveni pas
– 10. zajetje Farovški studenec
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

719/2. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 719/2
in prek parcele 719/2 ter se nadaljuje proti Z prek parcele
719/2 do Z meje parcele 719/2. Od tod poteka meja proti
S po Z meji parcel 719/2, 720 in spet 719/2 do izhodi-
ščne točke.

– 11. zajetje za Janče – Močilo
Izhodiščna točka je v stičišču parcel 3782, 2266,

2286/1 in 2285. Od tod poteka meja proti V po S meji
parcele 2286/1 in proti J prek parcele 2286/1 ter po V
meji parcele 2286/1. Od tod se meja nadaljuje proti S do
meje I. varstvenega pasu za zajetje za Janče-Močilo. Od tod
poteka meja proti V po meji tega I. varstvenega pasu in se
nadaljuje po Z meji parcele 2286/1 do izhodiščne točke.

– 12. nova zajetja
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 2269, 2270 in

2249. Od tod poteka meja proti J po vzhodni meji parcel
2270 in 2272 ter prek parcele 3782 in se nadaljuje proti Z
po J meji

parcele 3782 in 2263 ter se usmeri proti S prek parcel
2263, 3782 in 2262 do meje I. varstvenega pasu za Nova
zajetja na parceli 2262. Od tod poteka meja proti J po meji
tega I. varstvenega pasu in se prek parcele 2262 nadaljuje
do meje I. varstvenega pasu za Nova zajetja na parceli
2270. Od tod poteka meja proti V po meji tega I. varstvene-
ga pasu in se nadaljuje po Z in S meji parcele 2270 do
izhodiščne točke.

– 13. zajetje za Tuji Grm
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 2147/1, 2151/1

in 2146/1. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel
2147/1, 3886 in 2149 ter se nadaljuje proti S po S meji
parcele 2149, prek parcele 3886 po S meji parcele 2150
do najsevernejše točke meje parcele 2150. Od tod poteka
meja proti J po V meji parcele 2150 in S meji parcele 2148
do meje I.varstvenega pasu zajetja za Tuji Grm. Od tod
poteka meja proti J po meji tega I. varstvenega pasu ter se
nadaljuje proti J prek parcel 2148, 3886, 2149, spet 3886
in 2147/1 ter po J meji parcele 2147/1 do izhodiščne
točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. var-

stvenega pasu Zajetja Farovški studenec. Od tod poteka
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meja proti S po meji II. varstvenega pasu Zajetja Farovški
studenec in po J meji parcel 719/3, 730 in 2292/3 ter se
nadaljuje proti S po Z meji parcel 2292/3, 2293/1, prek
parcel 3819 in 2284 ter po S meji parcele 2284 do meje II.
varstvenega pasu Zajetja za Janče – Močilo. Od tod poteka
meja proti V po meji II. varstvenega pasu Zajetja za Janče-
Močilo do najsevernejše točke meje II. varstvenega pasu
Zajetja za Janče –Močilo. Od tod se meja nadaljuje proti S
prek parcele 2266 po S meji parcel 2266, 2267/3,
2267/2, 2265/2, prek parcel 2265/1, 2267/1 in 3783
do Z meje parcele 2268. Od tod se meja nadaljuje proti S
po Z meji parcel 2268 in 2264 do najzahodnejše točke
meje II. varstvenega pasu zajetja Nova zajetja. Od tod pote-
ka meja proti J po meji II. varstvenega pasu zajetja Nova
zajetja do Z meje parcele 2269 in se nadaljuje proti S po Z
meji parcele 2269, prek parcele 3782, po S meji parcel
3782 in 2155 ter se nadaljuje proti S po Z in S meji parcele
2154 in S meji parcele 2155 ter se nadaljuje prek parcele
3782 do V meje parcele 3782. Od tod se meja nadaljuje
proti J po Z meji parcel 3782 in 3886 do meje II. varstvene-
ga pasu Zajetja za Tuji Grm. Od tod se meja nadaljuje proti J
po meji II. varstvenega pasu Zajetja za Tuji Grm do izhodi-
ščne točke meje II. varstvenega pasu Zajetja za Tuji Grm.
Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 2151/1, 2152,
po V meji parcel 2277/2 in 2277/3 in spet po V meji
parcele 2277/2, po J meji parcel 2277/1, 2278/1 in
2279 ter prek parcel 2282/1, 3819, 2286/3, 2286/1 in
2284 do J meje parcele 2284. Od tod poteka meja proti J
prek parcel 3819, 2289/1, 2292/1, 2290 do meje parce-
le 2292/1 ter se nadaljuje proti J po meji parcele 2292/1,
V meji parcele 719/1 in prek parcele 719/1 do izhodiščne
točke.

14. Zajetje pri Brezovarju, k. o. Javor
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1235/3.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti J meji I. varstvene-
ga pasu ter se nadaljuje proti V prek parcele 1235/3 do V
meje parcele 1235/3, od koder poteka meja proti J po V
meji parcele 1235/3, prek parcel 1812/1, 1239/2 in po Z
meji parcele 1299 do J meje parcele 1299. Od tod poteka
meja proti Z po meji parcele 1299 in se nadaljuje proti S
prek parcel 1299, 1812/1 in 1235/2 do V meje parcele
1235/2 ter prek parcele 1235/3 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V prek parcel
1240/1, 1240/4, 1812/1, 1270/1 do meje parcele
1270/1. Od tod poteka meja proti Z po meji parcel 1270/1
in 88 ter prek parcel 1275, 1807/2, 1283/1, 1295/1 in
po J meji parcele 1298/3, do meje parcele 1298/2. Od
tod poteka meja proti S prek parcel 1298/2, 1298/1, spet
1298/2, 1299, 1812/1 in 1235/2 do meje II. varstvenega
pasu. Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega
pasu do izhodiščne točke.

15. Zajetje za Javor, k. o. Javor
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1715/2.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti S po J in Z meji
parcele 1715/2 ter prek parcele 1818 in po Z meji parcele
1716/1. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele

1716/1 in proti J po V meji parcele 1716/1 do J meje
parcele 1716/1. Od tod poteka meja proti Z po J meji
parcel 1716/1 in 1715/2 do meje I. varstvenega pasu ter
proti S po meji I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v stični točki parcel 1716/1,

1716/2, 1716/4 in 1717. Od tod poteka meja proti S po J
in Z meji parcele 1716/2, prek parcele 1818, po Z meji
parcele 1721/1, prek parcel 1819, 1716/6, 1716/5,
1725 in spet prek parcele 1819 do S meje parcele 1819.
Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 1819 do
najvzhodnejše točke meje parcele 1819. Od tod poteka
meja proti J prek parcel 1819, 1330, 1815, 1339, 1334/2,
po V meji parcele 1334/1, spet prek parcele 1334/2,
1333, po V meji parcele 1708, prek parcel 1700 in 1710/2
do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti S po
meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

15.a) Zajetje za Javor – Močila 1, k. o. Volavlje, k. o.
Javor

I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1294/14 (k.o. Volavlje).
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na J meji parcele 1294/14. Od

tod poteka meja proti S prek parcel 1294/14, 3922, spet
1294/14 in 1294/9 ter se nadaljuje proti V prek parcel
1294/9, 3918, 1294/8, 1294/15, 1294/16, spet 3918,
1294/17 in se nadaljuje proti Z do Z meje parcele 1294/17.
Od tod poteka meja proti Z prek parcele 1294/14 do izho-
diščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.
III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1779/29,

1779/19 (obe k.o. Javor) in 1294/10 (k.o. Volavlje). Od
tod poteka meja proti V prek parcel 1294/10, 3916 in
1294/9 do meje II. varstvenega pasu, od koder poteka
meja proti J po meji II. varstvenega pasu ter se nadaljuje
proti J prek parcele 1294/17, po V meji parcele 1294/17,
prek parcel 1340/6, 1296 in 1295 do J meje parcele
1295. Od tod poteka meja proti S po J meji parcele 1295 in
prek parcel 3916 in 1294/12 do Z meje parcele 1294/12.

Vse parcele so v k.o. Volavlje. Od tod poteka meja
proti S prek parcele 1779/28 in po V meji parcele 1779/28
ter se nadaljuje prek parcele 1779/27 in po V meji parcele
1779/27 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k. o. Javor.

16. Zajetje Žagarjev izvir 1, k. o. Javor
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 760.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 760, 762 in 768.

Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele 760 prek
parcele 760 do S meje parcele 760. Od tod poteka meja
proti V po S in V meji parcele 760 in se nadaljuje proti J prek
parcele 760 do meje I. varstvenega pasu ter proti S po meji
I. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 760, 761 in 762.

Od tod poteka meja proti S po S meji parcel 760 in 747,
prek parcel 1812/1 in 719, po S meji parcele 719, prek
parcele 1851 in po S meji parcele 718/2 do njene najse-
vernejše točke. Od tod poteka meja proti J, po V meji
parcele 718/2, prek parcele 717, po V meji parcele 718/1,
prek parcel 718/1, 717, 1812/1, 754, 757 in 760 do
meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po
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delu meje I. varstvenega pasu do meje II. varstvenega pasu
ter se nadaljuje proti V po meji II. varstvenega pasu do Z
meje parcele 760, od koder meja poteka proti S po Z meji
parcele 760 do izhodiščne točke.

17. Zajetje Žagarjev izvir 2, k. o. Javor
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcel 676 in 680.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z po meji I. var-
stvenega pasu in se nadaljuje proti Z po V meji parcele 680,
prek parcele680, do Z meje parcele 680. Od tod poteka
meja proti S prek parcel 676, 1812/1, 672, po S meji
parcele 672, prek parcele 672 do V meje parcele 672. Od
tod poteka meja proti J po V in J meji parcele 672, prek
parcele 1812/1 in po V meji parcele 676 do izhodiščne
točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 652, 655 in 670.

Od tod poteka meja proti J po V meji parcel 655 in 666,
prek parcel 655, 1812/1, 656, 665, spet 656, 658, 1905,
660 in 1840 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti S meji I. in II. varstvenega pasu do V meje parcele
676 ter se nadaljuje proti S prek parcel 676, 1812/1, po Z
meji parcel 672, 674, 671/1, 671/2 in spet 671/1 do
najsevernejše točke meje parcele 671/1. Od tod poteka
meja po S meji parcel 671/1, 672 in 655 do izhodiščne
točke.

18. Zajetje pod Kostelcem, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 3228/1
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 3802, 3803 in

3232. Od tod poteka meja proti S prek parcele 3802, po Z
meji parcele 3218, prek parcel 3231 in 3228/1 do meje I.
varstvenega pasu, od koder se nadaljuje proti J po meji I.
varstvenega pasu, prek parcele 3228/1 do meje parcele
3218. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 3218 in
po J meji parcele 3802 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Obsega dva dela.
Izhodiščna točka V dela je v najsevernejši točki meje II.

varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J in Z prek
parcele 3228/1 do meje II. varstvenega pasu in se nadalju-
je prot S po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke V
dela.

Izhodiščna točka Z dela je izhodiščna točka meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z po J meji
parcele 3232, prek parcel 3209/1, 3802, 3232 in 3231
do meje II. varstvenega pasu, od koder se nadaljuje proti J
po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke Z dela.

19. Zajetje Zabukovje, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 3238.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

3235. Od tod poteka meja proti Z in S po J in Z meji parcele
3244, prek parcele 3236 in po Z meji parcele 3236, od
koder se nadaljuje proti V prek parcel 3236, 3238, 3802 in
po S meji parcele 3802. Od tod poteka meja proti J prek
parcel 3802, 3238, 3243 in 3244 ter se nadaljuje proti Z
po Z meji parcele 3244 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 3375, 3236 in

3803. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel 3236 in
3237 ter se nadaljuje proti V prek parcele 3237 do meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J, po meji II.
varstvenega pasu in se nadaljuje proti J po V meji parcele
3802, prek parcel 3802, 3243, 3244 in 3235 do Z meje
parcele 3235 . Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel
3235 in 3236 do izhodiščne točke.

20. Zajetje Korito, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 3204.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najjužnejši točki meje parcele

3206. Od tod poteka meja proti Z prek parcele 3204, po J
meji parcele 3204 do meje I. varstvenega pasu od koder se
nadaljuje proti S po meji I. varstvenega pasu in proti Z po J
meji parcele 3204 ter se nadaljuje proti S prek parcel 3204,
3206, 3202, spet 3204 in 3803 do V meje parcele 3803.
Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 3803, prek
parcel 3207, 3803 in 3204 ter se nadaljuje po J meji parcel
3202 in 3206 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Obsega dva dela.
Izhodiščna točka V dela je v najvzhodnejši točki meje

parcele 3210. Od tod poteka meja proti Z prek parcel
3211/1 in 3204, do meje II. varstvenega pasu, od koder se
nadaljuje proti S po meji II. varstvenega pasu in proti V prek
parcele 3207 do V meje parcele 3207. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcele 3207 ter prek parcel 3803, 3204,
3208 in 3210 do izhodiščne točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je na trimeji parcel 3803,
3235 in 3207. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele
3803 do meje II. varstvenega pasu in se nadaljuje proti J po
meji II. varstvenega pasu do J meje parcele 3204. Od tod
poteka meja proti S prek parcele 3204, po S meji parcel
3206 in 3202 ter prek parcel 3204 in 3803 do izhodiščne
točke.

21. Zajetje Besnica – Jernačev hrib, k. o. Javor, k. o.
Sostro

I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 507/1 (k.o. Javor).
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po meji I. varstve-
nega pasu ter se nadaljuje proti J prek parcel 507/1 in
507/4. Od tod poteka meja proti S prek parcel 507/4 in
507/1 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Javor.
III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti J prek parcel
507/4, 727/1 do Z meje parcele 727/1. Vse parcele so v
k.o. Javor. Od tod poteka meja proti Z in S prek parcele
677, do meje parcele 677. Parcela je v k.o. Sostro. Od tod
poteka meja proti S prek parcel 507/3 in 507/1, do meje
II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po meji II.
varstvenega pasu do izhodiščne točke. Vse parcele so v
k.o. Javor.

22. Zajetje v Njivi, k. o. Trebeljevo
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 583/7.
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II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1066/1, 363/3

in 583/7. Od tod poteka meja proti J po V meji parcele
583/7 do meje I. varstvenega pasu in se nadaljuje proti Z
po meji I. varstvenega pasu in spet po V meji parcele 583/7,
prek parcel 583/7, 583/23, 583/1 in 583/29 do V meje
parcele 583/17. Od tod se meja nadaljuje po meji parcele
583/17 in se usmeri proti Z po J meji parcel 583/10,
583/6, 583/26, 583/5, 583/4 do najzahodnejše točke
meje parcele 583/4. Od tod poteka meja proti S prek
parcel 583/38, 583/19, 583/27, 583/33, 583/1,
583/23, 583/7 in po S meji parcele 583/7 do izhodiščne
točke.

III. varstveni pas
Obsega dva dela.
Izhodiščna točka S dela je v izhodiščni točki meje II.

varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z po meji II.
varstvenega pasu do najzahodnejše točke meje parcele
583/4. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele 583/18
in 583/34 do najzahodnejše točke meje parcele 583/34.
Od tod poteka meja proti S prek parcele 1062/2 po S meji
parcel 1062/2 in 1062/3 ter se nadaljuje proti V prek
parcel 1062/3, 363/4, 363/2, 363/5, 363/1 in po S meji
parcele 362/1 do najvzhodnejše točke meje parcele 362/1.
Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 1066/1 do
izhodiščne točke S dela.

Izhodiščna točka J dela je na trimeji parcel 583/29,
583/1 in 1065/1. Od tod poteka meja proti S po meji
parcele 583/29 do meje II. varstvenega pasu in se nadalju-
je po meji II. varstvenega pasu do V meje parcele 583/7, od
koder se nadaljuje proti J po V meji parcele 1066/1 in prek
parcel 1066/1, 583/7, 583/23, 583/1 do J meje parcele
583/1. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele 583/1
do izhodiščne točke J dela.

23. Zajetje Pečovje, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 352.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 359, 357 in 352.

Od tod poteka meja po meji parcele 352 in se usmeri proti J
prek parcele 352 do meje I. varstvenega pasu in se nadalju-
je proti Z po meji I. varstvenega pasu ter spet prek parcele
352 in po J meji parcel 352 in 353 do najjužnejše točke
meje parcele 353. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcele 356, prek parcele 357, po Z meji parcel 357 in
358 do najsevernejše točke meje parcele 358. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcel 358 in 357 do izhodi-
ščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje parcele

392. Od tod poteka meja proti J prek parcele 476, po V
meji parcel 391/4, 391/6 in 360 ter prek parcele 359 do V
meje parcele 359. Od tod poteka meja proti J po V meji
parcele 359 do meje II. varstvenega pasu ter se nadaljuje
proti Z po meji II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja
proti J prek parcele 350 do J meje parcele 350, od koder
se nadaljuje po V meji parcel 348, 346 in 345 ter prek
parcele 3868/1 do Z meje parcele 3868/1. Od tod poteka
meja proti S po Z meji parcel 3868/1, 374/1, 377/2,
377/1, prek parcele 377/1, po S meji parcel 377/1 in
377/2, prek parcele 379/3 po meji parcele 368 do Z meje
parcele 3868/1. Od tod se meja nadaljuje proti S prek
parcele 3868/1, po Z meji parcele 3868/10 ter proti V
prek parcele 3868/10 in po S meji parcel 390/1 in 391/5
do izhodiščne točke.

24. Zajetje potoka Valnačka 1, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja.

Obsega 2 zajetji na delu parcele1418 ter 1383 in 1381.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. var-

stvenega pasu na delu parcele 1418. Od tod poteka meja
proti S po Z in S meji parcele 3901/2 do V meje parcele
1418. Od tod poteka meja proti V po V meji parcele 1418,
prek parcel 1418, 1415, 1414 in 1413 do V meje parcele
1413, od koder se nadaljuje proti J po V meji parcele 1413,
prek parcele 3848, po V meji parcele 1384 do najvzhodnej-
še točke meje parcele 1384. Od tod poteka meja proti Z po
J meji parcel 1384 in 1383 ter prek parcele 1385 in po J
meji parcel 1385 in 1383 do najvzhodnejše točke meje I.
varstvenega pasu na delu parcel 1383 in 1381. Od tod
poteka meja proti Z po meji tega I. varstvenega pasu in proti
Z po J meji parcele 1380, prek parcel 3847 in 1344/8 in
spet po J meji parcele 1380 ter se nadaljuje proti S prek
parcele 1380 in po Z meji parcele 1380 do njene najsever-
nejše točke. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele
1380, po Z meji parcele 3847, prek parcele 3847, po S
meji parcele 1382, prek parcele 3901/2, po S meji parcele
1383, prek parcele 3848 do V meje parcele 3848. Od tod
poteka meja proti S po J meji parcel 1415, 1418, do meje I.
varstvenega pasu na delu parcele 1418. Od tod poteka
meja proti S po meji tega I. varstvenega pasu do izhodiščne
točke.

III. varstveni pas
Obsega dva dela.
Izhodiščna točka V dela je v najvzhodnejši točki meje II.

varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V, prek parcele
1412, po V meji parcel 1412, 1411, po S in V meji parcele
1410 do meje parcele 1398. Od tod poteka meja proti J po
S meji parcele 1398 in prek parcel 1398, 1397, 1396,
1395, 1394 in 1393 ter se nadaljuje po meji parcel 1392
in 1391 do najvzhodnejše točke meje parcele 1390. Od
tod poteka meja proti Z po J meji parcel 1390, 1386 in
1385 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja
proti S po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke V
dela.

Izhodiščna točka Z dela je v najjužnejši točki meje I.
varstvenega pasu na delu parcele 1418. Od tod poteka
meja proti J po meji II. varstvenega pasu do J meje parcele
1380. Od tod poteka meja proti J po J meji parcele 1380,
po V meji parcel 1344/10 in 3901/1 ter po J meji parcel
1344/4, 1344/3 in 3845/3 do najjužnejše točke parcele
1345. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel 1345,
1346, 1347, 3845/1, 3842/1, do Z meje parcele
1340/13. Od tod poteka meja proti S prek parcel
1340/13 in 3842/6, po S meji parcel 3842/6, 3845/5,
3846/1, prek parcel 3846/1, 1342/3, 1342/19, spet
1342/3, 3847 in 1418 do Z meje parcele 3901/2. Od
tod poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do
meje I. varstvenega pasu na delu parcele 1418, od koder
se nadaljuje proti J po meji tega I. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.

24.a) Zajetje potoka Besnice, k. o. Trebeljevo, k. o.
Volavlje

I. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najjužnejši točki meje parcele

3850/4. Od tod poteka meja proti Z prek parcel 3850/1,
1455/3 in 1455/7, od koder se nadaljuje proti S prek
parcel 1455/7, 3850/1 in 1455/2 do S meje parcele
1455/2. Od tod poteka meja proti V prek parcel 3850/4,
1456 in 1531 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.
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II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 81, 135, vse k.o.

Trebeljevo in parceli 1532 k.o. Volavlje. Od tod poteka meja
proti J po Z meji parcele 135, prek parcel 1053/1 in 149
po V meji parcel 149, 148, prek parcele 151, spet po V
meji parcele 148, prek parcele 148 po V meji parcele
153/1, prek parcele 153/1, po V meji parcel 147/1,
147/2, spet 147/1, po V in J meji parcele 143, prek
parcele 1092/1, po J meji parcel 139 in 448/16 do najjuž-
nejše točke meje parcele 448/16. Od tod poteka meja
proti S po Z meji parcele 448/16, prek parcel 448/15,
448/13, 448/12, 448/11, 448/10 in 448/9 do Z meje
parcele 448/9 in po Z meji parcele 448/9 do najsevernej-
še točke meje parcele 448/9.

Vse parcele so v k.o. Trebeljevo. Od tod poteka meja
proti S prek parcel 1455/7, 3850/1, 1455/2 in 3850/4
do meje parcele 1456 ter se nadaljuje proti S po Z in S meji
parcel 1456, 1531, 1532, 1533, spet 1532 ter proti J po
V meji parcele 1532 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.
III. varstveni pas
Izhodiščna točka v stični točki parcel 1568/1 in

1567/3, (obe k.o. Volavlje) ter 53/4 in 53/1, (obe k.o.
Trebeljevo). Od tod poteka meja proti V po Z meji parcele
53/4, po V meji parcel 53/1 in 53/2, prek parcele 1058,
po S meji parcele 54/4, po V meji parcel 54/1, 56 in 57,
prek parcele 1053/2 ter se nadaljuje proti J po V meji
parcel 54/2 in 44 do meje parcele 1059. Od tod poteka
meja proti J prek parcele 1059, po V meji parcele 45/1,
po S meji parcele 38/1, prek parcel 38/1, 38/4, 38/5,
37/1, 37/2, 36/1, 36/2 in 35/1, do J meje parcele
35/1. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 35/1,
35/2 in 35/3, prek parcel 1061/1 in 211 ter po J meji
parcele 209 do najsevernejše točke meje parcele 208.
Od tod se meja nadaljuje proti J po V meji parcel 208 in
250/4 ter po S meji parcel 250/3 in 247 do meje parcele
1061/1. Od tod poteka meja proti J prek parcele 1061/1
do V meje parcele 245/1 in naprej proti J po V meji parcel
245/1, 245/2, 215/7, 215/4, 214/1 do meje parcele
1061/1. Od tod poteka meja proti J prek parcele 1061/1
do J meje parcele 242 in se nadaljuje po J meji parcele
242, prek parcele 1061/1, po J meji parcel 246/4 in
248/2, po V meji parcel 252, 254, 253, 258, 260/1 in
261, prek parcele 1060/2 po V meji parcele 262/1, prek
parcele 241/2, po V meji parcele 304, prek parcel 305,
307/2, 308 do S meje parcele 310. Od tod se meja
nadaljuje proti J po S in V meji parcele 310, prek parcele
310, po V meji parcel 308 in 309, prek parcele 1073, po
V meji parcele 374/1, prek parcele 367, po V in J meji
parcele 366 do najvzhodnejše točke meje parcele 369/2.
Od tod poteka meja proti J po J meji parcel 369/2 in
372/1 ter se nadaljuje proti J po V meji parcel 373/1 in
371 ter prek parcele 1062/1, po V meji parcel 404,
405/1, 405/2, 405/3, 1062/11, 364/9, prek parcele
364/11, po V meji parcel 364/2 in 363/1 do najjužnejše
točke meje parcele 363/1. Od tod poteka meja proti Z po
J meji parcele 363/1, prek parcel 363/1, 363/5, 363/2,
363/4, 1062/3, po J meji parcel 453/3, 453/2, 453/1,
451/6, 451/12, spet 451/6, 451/13, 467/2, 467/3 in
468/1 do najzahodnejše točke meje parcele 468/1. Od
tod poteka meja proti Z po J meji parcel 451/6, 451/10,
451/5, 451/4 in 451/3 do najzahodnejše točke meje
parcele 451/3. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcel 451/3, 451/1, prek parcele 1060/1, po J in Z
meji parcele 448/29 in po Z meji parcel 448/28 in
448/27 do najjužnejše točke meje II. varstvenega pasu.Vse
parcele so v k.o. Trebeljevo.

Od tod poteka meja proti S po meji II. varstvenega pasu
do najzahodnejše točke meje parcele 1457. Od tod se
meja nadaljuje proti S po Z meji parcel 1457, 3852, prek
parcele 3852, po S meji parcele 1526, po Z meji parcel
1543, 1551, 1511/3, 1511/1, prek parcele 3854, do S
meje parcele 3854. Od tod poteka meja proti V, po S meji
parcele 3854, prek parcel 3868/3, 3868/1 in 1582/5 do
najzahodnejše točke meje parcele 1582/5. Od tod se meja
nadaljuje proti V po Z meji parcele 1582/5, prek parcele
1589/1, po S meji parcel 1584 in 1574, prek parcel 1574
in 3869, po S meji parcel 1569/1, 1569/5, 1569/2,
1569/3 in 1568/2 ter prek parcele 1568/2 in po V meji
parcel 1567/1 in 1567/3 do izhodiščne točke.

Vse parcele so v k.o. Volavlje.

25. Zajetje za Malo Trebeljevo, k. o. Trebeljevo, k. o.
Volavlje

I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 13/1 (k.o. Trebeljevo).
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 13/1, 13/10 in

13/15. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 13/1,
13/3 in 13/4 do najsevernejše točke meje parcele 13/4,
od koder se meja nadaljuje proti J po V meji parcele 13/4,
prek parcel 13/4 in 13/3 do najvzhodnejše točke meje
parcele 13/1. Od tod poteka meja proti Z prek parcele
13/1 in proti S po Z meji parcele 13/1 do izhodiščne
točke. Vse parcele so v k.o. Trebeljevo.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

13/4. Od tod poteka meja proti Z po meji II.varstvenega
pasu do Z meje parcele 13/1 in se nadaljuje proti V prek
parcel 13/15, 1057 do Z meje parcele 1057. Vse parcele
so v k.o. Trebeljevo. Od tod poteka meja proti Z prek parce-
le 1568/4 do S meje parcele 1568/4, od koder se meja
nadaljuje proti V po S meji parcele 1568/4, do najvzhodnej-
še točke meje parcele 1568/4. Parcela je v k.o. Volavlje.
Od tod poteka meja proti V po S meji parcele 1057, prek
parcele 1057 in po V meji parcele 13/12 do izhodiščne
točke. Vse parcele so v k.o. Trebeljevo.

26. Zajetje Prežganje, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1427/4.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v stičišču parcel 1502, 1427/3,

1427/4 in 1493. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcele 1427/4, prek parcele 1427/4 in se nadaljuje proti
J prek parcel 1427/3, 1427/2, 1504, 1505 in 1503 ter
poteka proti S prek parcel 1503 in 1502 do izhodiščne
točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1504, 1427/2 in

1427/1. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele
1504 do najvzhodnejše točke meje parcele 1504 in se
nadaljuje proti J po V meji parcele 1505, prek parcel 3855,
1593, 1507, 1506, 1508, 1509/1 in 1510/1 do J meje
parcele 1510/1. Od tod poteka meja proti Z prek parcele
3854, po J meji parcele 3854, prek parcele 3852, po Z
meji parcele 3852 in se nadaljuje proti S prek parcele 3852
in po Z meji parcele 1493 do meje II. varstvenega pasu, od
koder poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu do
izhodiščne točke.
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27. Zajetje Tablarjev studenec, k. o. Sostro, k. o.
Javor

I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 507/3, k.o. Javor.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V, prek parcele
507/3 do J meje parcele 507/3. Parcela je v k.o. Javor.
Od tod se meja nadaljuje proti J in Z prek parcel 677, 681
in spet 677 do S meje parcele 677. Vse parcele so v k.o.
Sostro. Od tod poteka meja proti V prek parcel 516, 1892
in 507/3 ter po meji I. varstvenega pasu do izhodiščne
točke. Vse parcele so v k.o. Javor.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti J prek parcele
677 do J meje parcele 677 in se nadaljuje proti Z po J meji
parcele 677, prek parcel 1842 in 685 do najjužnejše točke
meje parcele 146, od koder se nadaljuje proti S po Z meji
parcele 146 in prek parcel 683/1, 1842 in po S meji
parcele 681 do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti J po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne
točke. Vse parcele so v k.o. Sostro.

28. Zajetje za Arbo, k. o. Kašelj
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 3175.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na stičišču parcel 3175, 3176,

3177 in 3178. Od tod poteka meja proti V po S meji parcele
3178 ter se nadaljuje proti J prek parcel 3178 in 3180 do J
meje parcele 3180 in se nadaljuje proti S po Z meji parcele
3180, prek parcele 3181, po Z meji parcele 3179 in prek
parcele 3179 do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka
meja proti J po meji I. varstvenega pasu ter prek parcele
3175 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po S meji parce-
le 3178, prek parcele 3177 in se nadaljuje po S meji
parcele 3177 do najvzhodnejše točke meje parcele 3177.
Od tod poteka meja proti J po J meji parcel 3177, 3178 in
3180 do najjužnejše točke meje parcele 3180, od koder se
nadaljuje proti S po Z meji parcele 3180 do meje II. varstve-
nega pasu. Od tod poteka meja proti V po meji II. varstvene-
ga pasu do izhodiščne točke.

29. Zajetje pri Rekarju 2, k. o. Lipoglav
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1564/1.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

1576/1. Od tod poteka meja proti S prek parcele 1569/1
in se nadaljuje proti V po S meji parcel 1569/1 in 1564/2
do najvzhodnejše točke meje parcele 1564/2. Od tod po-
teka meja proti Z po J meji parcel 1564/2 in 1569/1 do
izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v skrajni SZ točki meje II. varstve-

nega pasu. Od tod poteka meja proti S po Z in S meji
parcele 1563/1, po S meji parcele 1562, prek parcel
1501/1 in 2085/1 ter se nadaljuje po S meji parcel 1561,
1560, 1559 in 1558/1 in prek parcele 1540/53 do Z
meje parcele 1540/56. Od tod poteka meja proti V prek
parcel 1540/56, 1540/10 in 1540/55 do S meje parcele

1540/6 in po S meji parcele 1540/6, prek parcel 2030/71
in 2030/1 ter po V meji parcele 2030/1 do najvzhodnejše
točke meje parcele 2030/1. Od tod poteka meja proti Z
prek parcel 2030/1, 2030/71, po J meji parcele 1540/82,
prek parcele 1540/54, po V meji parcel 1540/5 in 1540/4,
prek parcele 1540/53 in po J meji parcele 1540/3 do
najzahodnejše točke meje parcele 1540/3. Od tod poteka
meja proti Z po J meji parcele 1540/53, prek parcel
1540/53, 1545/1 in 1553 ter se nadaljuje po J meji parce-
le 1552/2, prek parcel 1552/2, 2085/1, 1590/1, po J
meji parcele 1591 in spet prek parcele 1590/1 do Z meje
parcele 1590/1. Od tod poteka meja proti S prek parcele
1582/1, po Z meji parcele 1582/2, spet prek parcele
1582/1 in prek parcele 1576/1 do meje II. varstvenega
pasu. Od tod poteka meja proti V po meji II. varstvenega
pasu do izhodiščne točke.

30. Zajetje Mali vrh pri Prežganju, k. o. Trebeljevo
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 511/2.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje I. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel
511/2 in 510/6 ter proti S po Z meji parcel 510/6, 510/7
in 489 ter se nadaljuje po J meji parcele 1062/2 in po Z
meji parcele 493/3 do najzahodnejše točke meje parcele
493/3. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 493/3,
493/2, 488/5, 488/4, 488/3, 488/6, 488/7, 488/8,
488/1 in 1062/2 ter prek parcele 1062/2, do najzaho-
dnejše točke meje parcele 510/7. Od tod se meja nadaljuje
proti J, po V meji parcel 510/7 in 484, prek parcele 484,
po J meji parcele 483 in spet prek parcele 484 ter po J meji
parcele 511/2 do meje I. varstvenega pasu, od koder se
meja nadaljuje proti S po meji I. varstvenega pasu do izhodi-
ščne točke.

III. varstveni pas
Obsega dva dela.
Izhodiščna točka V dela je v najzahodnejši stični točki

parcel 481 in 480/2. Od tod poteka meja proti V prek
parcele 1062/2 in po S meji parcele 1062/2, spet prek
parcele 1062/2, do meje parcele 470/1. Od tod poteka
meja proti J po V meji parcele 470/1, po J meji parcele
469, spet po V meji parcele 470/1 in po V meji parcele
534/1, prek parcele 534/1 do južne meje parcele 534/1.
Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 534/1, 474 in
484 do meje II. varstvenega pasu ter proti S po meji II.
varstvenega pasu do izhodiščne točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je v najjužnejši točki meje
parcele 510/1. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcele 510/1, prek parcel 510/1 in 1062/2, po Z meji
parcele 503/5 do najsevernejše točke meje parcele 503/5.
Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 503/5, 503/15,
503/19 in 503/14, po V meji parcel 500 in 503/17 ter po
S meji parcele 491 do meje II. varstvenega pasu. Od tod
poteka meja proti J po meji II. varstvenega pasu ter po V meji
parcele 590/1 do izhodiščne točke Z dela.

31. Zajetje Brezje pri Lipoglavu, k. o. Lipoglav
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1008/3.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v stičišču parcel 990/1,1004/1,

1007/2 in 1001/1. Od tod poteka meja proti J po V meji
parcel 1007/2, 1007/3, prek parcele 990/2, po V meji
parcele 894/7, prek parcele 894/7, po V meji parcele
1008/1 in 894/6 do najjužnejše točke meje parcele 894/6.
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Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel 894/6, 1008/1,
989/1, 988, spet 1008/1, 1016/1 in 1016/4 do najzaho-
dnejše točke meje parcele 1016/4, od koder se nadaljuje
proti S prek parcele 1016/2, po J in Z meji parcel 1017/17,
1017/1 in prek parcel 1018/2 in 1017/1 do S meje par-
cele 1017/1. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel
1017/1, 1019, 1017/12, prek parcele 1017/10, po S
meji parcele 1013, prek parcel 2097/2, 1020/1 in po V
meji parcel 1006/1 in 1007/2 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

1037/2. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel
1037/2, 1035/1, 1073/1, 1073/5, 1074/2, 1074/9,
prek parcel 1074/6, 1074/4, 2097/1, po Z meji parcele
1075/9 in se nadaljuje po S meji parcele 1075/3, prek
parcele 1075/1, po S meji parcel 1079/1, 1079/10,
1079/11, 1079/12 in 1079/2 do najvzhodnejše točke
meje parcele 1079/2. Od tod se meja nadaljuje proti V
prek parcel 1079/3 in 2097/1, po S meji parcele 1082/6
ter prek parcel 1082/5, 1082/4, 1082/24, 1082/23,
1082/22, po S meji parcele1082/3 in prek parcele
2097/1 do Z meje parcele 1401/12. Od tod se meja
nadaljuje proti V po Z meji parcele 1401/12, prek parcele
1401/17, po Z meji parcele 1403/15, prek parcele 1406,
po Z meji parcele 1401/14, prek parcel 2089/1, 1401/5
in 2088 do V meje parcele 2088. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcel 2088, 1443/1, 1443/2, 1443/5,
1444, prek parcele 1444, po V meji parcele 1397/2,
1396/1, 1392, prek parcele 1392 po V meji parcele
1384/1 do najsevernejše točke meje parcele 1384/3.
Od tod se meja nadaljuje proti J po V meji parcel 1384/3,
2096, 1380, 91/1, 91/2, 1359/2, prek parcele 2093,
po V meji parcel 2093, 1287/8, 1287/9, 1291/1, 1278,
prek parcele 1279/1, po V meji parcel 1277/4 in 1277/5
ter prek parcele 2079/1 do J meje parcele 2079/1. Od
tod poteka meja proti J po J meji parcele 2079/1 do
najsevernejše točke meje parcele 1271/1. Od tod se me-
ja nadaljuje proti J prek parcele 1271/1 in po J meji parcel
1271/1, 1269/4, 1269/5, 1269/6, 2078/3, 2078/9,
1266/4, 1266/10, po V meji parcel 2078/4 in 1253/13
ter prek parcele 1253/12 in po V meji parcele 1253/48
do najjužnejše točke meje parcele 1253/48. Od tod pote-
ka meja proti Z po J meji parcel 1253/48, 1253/12, prek
parcele 2101/5, po J meji parcel 1251/1, 1250/1, po V
meji parcel 1250/1, 1250/5, 1249, 1250/4 in se nada-
ljuje po J meji parcele 2078/4 do najzahodnejše točke
meje parcele 2078/4. Od tod se meja nadaljuje proti Z po
J meji parcele 2099, prek parcel 1144/1, 1145/4, po V
meji parcele 1146/3 in prek parcele 1207 do najzaho-
dnejše točke meje parcele 1207. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcel 2102, 1201/2, 1196/2 in se
nadaljuje proti Z po J meji parcel 1196/2, 2101/2,
1196/1, 2101/5 in 1195/2, do najsevernejše točke me-
je parcele 1195/2. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcel 1195/1, 1182/1, 1082/12, 2103/2, 1083/1,
2103/1 in 1083/2 do najzahodnejše točke meje parcele
1083/2. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcel 998
in 997/2 do najjužnejše točke meje parcele 997/2, od
koder se meja nadaljuje proti J po V meji parcel 884, 883,
865, 864, 841, 840, 802, 797 in 794 do najvzhodnejše
točke meje parcele 794. Od tod poteka meja proti Z po J
meji parcel 794, 793/1, 799, 800, 801/1, 2108 in
801/2 do najzahodnejše točke meje parcele 801/2. Od
tod poteka meja proti Z po Z meji parcele 801/2 in J meji
parcel 811, 2108, prek parcele 2108, po J meji parcel
714/1, 49, 44, 43, 41, 710, 2105, 644/4, 644/2,
644/1, 642, 638, 636 in 635 do najsevernejše točke

meje parcele 635. Od tod se meja nadaljuje proti S po Z
meji parcel 625 in 2107/1, prek parcele 2107/1, po Z
meji parcele 932/1 in prek parcel 931, 930 in 929, do
najsevernejše točke meje parcele 926. Od tod poteka
meja proti S po S meji parcele 926, prek parcele 2107/1,
po Z meji parcel 925 in prek parcel 983/6 in 2105/2 do
meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po
meji II. varstvenega pasu in se nadaljuje prek parcele
1024/1 in po Z meji parcel 1034, 1029/1, 1037/1, prek
parcele 2097/2 in po S meji parcel 1037/4, 1037/3 in
1037/2 do izhodiščne točke.

32. Zajetje Javor – Močila 2, k. o. Volavlje, k. o. Javor
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1292/1 (k.o. Volavlje).
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1292/1, 1294/22

in 1294/19. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele
1292/1, prek parcel 1294/19 in 1294/16 ter po J meji
parcele 1294/8, od koder se nadaljuje proti S prek parcele
1294/8 in po Z meji parcele 1292/1, od koder se meja
nadaljuje proti V prek parcele 1292/1 in po J meji parcele
1292/1 do izhodiščne točke. Vse parcele so v k.o. Volav-
lje.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1294/6, 1294/8

in 1292/1. Od tod poteka meja proti V prek parcele 1292/1
do meje II. varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti J po
meji II. varstvenega pasu in se nadaljuje prek parcele
1292/1, od koder poteka meja proti J po V meji parcel
1292/1, 3918, 1294/18 in 1294/17 do V meje parcele
1779/29 ter se nadaljuje proti S prek parcel 1294/17,
3918, 1294/16, 1294/15, 1294/8, 3918, 1294/9,
3916 in 1294/10, do Z meje parcele 1294/10. Vse parce-
le so v k.o. Volavlje.

Od tod poteka meja po J, Z in S meji parcele 1779/29
do V meje parcele 1779/29. Parcela je v k. o. Javor. Od
tod poteka meja proti V prek parcel 1294/10 in 3916 ter se
nadaljuje po S meji parcele 1294/9, prek parcele 3918 in
po S meji parcele 1294/8 do izhodiščne točke. Vse parce-
le so v k. o. Volavlje.

33. Zajetje potoka Valnačka 2, k. o. Volavlje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 1422.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcel

3849 in 3897. Od tod poteka meja prek parcele 3897 in
proti J po V meji parcele 3897, prek parcel 3897 in 1422,
do najzahodnejše točke meje parcele 1422. Od tod poteka
meja proti S prek parcel 3849, 1421/1, 3901/2 in po Z
meji parcel 1421/2 in 1266 ter po S meji parcel 1266 in
3849 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1420, 1423 in

1412. Od tod poteka meja proti Z prek parcel 1412, 1413,
1414, 1415 in 1418 ter se nadaljuje po Z meji parcel 1419
in 1420, prek parcele 3901/2 in spet po Z meji parcele
1420 do meje parcele 3849. Od tod poteka meja proti S
prek parcel 3849, 1268/2 in 1268/1 do meje II. varstve-
nega pasu. Od tod poteka meja proti J po meji II. varstvene-
ga pasu, od koder se nadaljuje proti J prek parcel 1422 in
1420 ter po V meji parcel 1419, 1413 in 1412 do izhodi-
ščne točke.
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34. Zajetje pri policijski šoli v Tacnu, k. o. Tacen
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 261/1.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 270/1, 581/2 in

270/5. Od tod poteka meja prek parcel 270/1, 581/2,
270/3, 268, 261/1 in spet 581/2 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje II. var-

stvenega pasu. Od tod poteka meja proti S, prek parcel
270/1 in 270/2 do V meje parcele 270/2. Od tod se meja
nadaljuje proti J po V meji parcel 270/2 in 270/1 ter prek
parcele 270/1 do meje I. varstvenega pasu in se nadaljuje
proti Z po meji II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

35. Zajetje Tomajev studenec, k. o. Spodnje Pirniče,
k. o. Tacen, k. o. Šmartno pod Šmarno goro

I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 839, k.o. Spodnje Pirniče.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v lomni točki S meje parcele 353.

Od tod poteka meja proti J po V meji parcel 353 in 373/1,
prek parcele 550, po V meji parcel 373/2 in 390/1 in spet
prek parcele 550 ter po V meji parcel 390/2 in 391 do
najvzhodnejše točke meje parcele 391. Od tod poteka meja
proti J po V meji parcele 391 prek parcele 523/1, po V meji
parcele 393/1 do parcele 517. Od tod poteka meja proti Z
prek parcel 517 in 395 do Z meje parcele 395 in se
nadaljuje proti Z po Z meji parcele 395 do Z meje parcele
395. Vse parcele so v k.o. Šmartno pod Šmarno goro. Od
tod se meja nadaljuje proti Z po J meji parcele 756 do
najzahodnejše točke meje parcele 756. Parcela je v k.o.
Spodnje Pirniče. Od tod poteka meja proti Z po J meji
parcel 518, 382, 522/1 in380. Vse parcele so v k.o.
Šmartno pod Šmarno goro. Od tod poteka meja proti Z prek
parcel 755, 760 in 754/3 ter po J meji parcel 754/3 in
753 do najzahodnejše točke meje parcele 753. Od tod
poteka meja proti S po Z meji parcel 753, 763, prek parce-
le 1078, po Z meji parcel 763, 764/2 in 764/1 do najza-
hodnejše točke meje parcele 764/1. Od tod poteka meja
proti S po S meji parcele 764/1, prek parcel 764/2 in
1076 ter po S meji parcele 773/2 do najsevernejše točke
meje parcele 773/2. Od tod se meja nadaljuje proti S prek
parcel 774, 775, 776, 846 in 845/1 do Z meje parcele
844 ter se nadaljuje proti S po Z in S meji parcele 844, prek
parcel 842/1, 840 in 839 do S meje parcele 839. Od tod
poteka meja proti V po S meji parcel 839 in 849 do izhodi-
ščne točke. Vse parcele so v k.o. Zgornje Pirniče.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 395, 396 in 517.

Od tod poteka meja proti J po V meji parcele 395, prek
parcele 515, po V meji parcel 395, 402, spet prek parcele
515 ter se nadaljuje proti J po V meji parcel 436, 443, prek
parcel 515 in 441 in se nadaljuje proti J po V meji parcel
441, 440 in 426 do najjužnejše točke meje parcele 426.
Od tod poteka meja proti Z po Z meji parcele 426, prek
parcele 515, po J meji parcele 427, prek parcele 512 , po
J meji parcele 424 in prek parcele 510 do Z meje parcele
510. Vse parcele so v k.o. Šmartno pod Šmarno goro. Od
tod poteka meja proti Z po J meji parcel 315, 314, 313,
312, 311, 309 , 308, 307, 306 in 305 do najzahodnejše
točke meje parcele 305. Vse parcele so v k.o. Tacen Od
tod poteka meja proti S po J meji parcel 417, 416, 415,
414, 413, 412 in po Z meji parcele 411 do najzahodnejše
točke meje parcele 411. Vse parcele so v k.o. Šmartno pod
Šmarno goro. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcel

755 in 752 do meje II. varstvenega pasu. Vse parcele so v
k.o. Spodnje Pirniče. Od tod se meja nadaljuje proti V po
meji II. varstvenega pasu in po S meji parcel 402, 395, prek
parcele 517 ter po S meji parcele 517 do izhodiščne točke.
Vse parcele so v k.o. Šmartno pod Šmarno goro.

36. Zajetje Rašica, k. o. Rašica
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja. Vklju-

čuje tri zajetja, ki so na delih parcel 212, 209 in 272.
II. varstveni pas
Obsega dva dela.
Izhodiščna točka V dela je v najvzhodnejši točki meje

parcele 714/3. Od tod poteka meja proti J po V meji parcel
714/3, 722, prek parcel 877/2 in 273 do Z meje parcele
273. Od tod poteka meja proti S, prek parcel 272 in 877/2
do J meje parcele 723/1 ter se nadaljuje proti S po Z meji
parcele 723/1, J in Z meji parcele 714/2, prek parcele
884 do J meje parcele 724/1. Od tod se meja nadaljuje
proti S po J meji parcele 724/1, prek parcel 724/1 in
714/1 do Z meje parcele 714/1. Od tod poteka meja proti
J po Z meji parcel 714/1, 884 in 714/3 do izhodiščne
točke V dela.

Izhodiščna točka Z dela je v najsevernejši točki meje
parcele 41/2. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel
41/2, 41/3, 36 in 724/2 ter se nadaljuje proti J prek
parcele 724/2 po J meji parcele 36, prek parcele 34, po J
meji parcele 35, po V in J meji parcele 39 in po J meji
parcele 38 do najjužnejše točke meje parcele 38. Od tod se
meja nadaljuje proti J po V meji parcel 32 in 20, po S, V in J
meji parcele 234, prek parcele 877/2, po V meji parcele
230 do najjužnejše točke meje parcele 230. Od tod poteka
meja proti Z po J meji parcel 230, 200, prek parcele 874,
po V meji parcele 226, po J meji parcele 222, do V meje
parcele 223 ter se nadaljuje proti Z prek parcel 223, 224,
205, 208 in 872 do V meje parcele 211. Od tod poteka
meja proti S prek parcele 211, po J in Z meji parcele
216/2, po Z meji parcele 216/1, prek parcele 211 do S
meje parcele 211. Od tod poteka meja proti S, prek parcele
872, po Z meji parcel 219/1, 219/2, 219/3, prek parcele
877/1, po Z meji parcel 17/5, 23/2, 30/6 in se nadaljuje
proti S po S meji parcel 30/6 in 30/1, prek parcele 878 ter
po Z meji parcel 31, 42, prek parcel 879 in 41/1 do
izhodiščne točke Z dela.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje Z dela II.

varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti S po Z meji
parcel 884, 731 in 732 do najsevernejše točke meje parce-
le 732. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 732,
729, 728, 725, 724/1 in 714/1 do najsevernejše točke
meje V dela II. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti Z po
meji V dela II. varstvenega pasu do J meje parcele 724/1.
Od tod poteka meja proti Z, prek parcele 884 do meje Z
dela II. varstvenega pasu in se nadaljuje proti Z po meji Z
dela II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

37. Zajetje za ribogojnico, k. o. Gameljne
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 881/1.
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najsevernejši točki meje parcele

1236. Od tod poteka meja proti J po V meji parcel 1236 in
1240/1 ter prek parcel 1243, 1246 in 1506 do najvzho-
dnejše točke meje parcele 1245/1. Od tod poteka meja
proti J po V in J meji parcele 1249 ter se nadaljuje proti Z
prek parcele 1249 do J meje parcele 1245/1, od koder
poteka meja proti Z po J meji parcele 1245/1 in prek
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parcele 1507/1 do najjužnejše točke meje parcele 1245/2.
Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele 1245/2, po J
meji parcel 881/2 in 881/1 ter se nadaljuje proti S po Z
meji parcel 881/1, 886/1 in po Z in S meji parcele 887/1
do najsevernejše točke meje parcele 887/1. Od tod poteka
meja proti V prek parcele 1507/1, po S meji parcele 1239,
prek parcele 1506, po Z in S meji parcele 1237 ter po S
meji parcele 1236 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v izhodiščni točki meje II. varstve-

nega pasu. Od tod poteka meja proti V, prek parcel 1234 in
1508 ter se nadaljuje proti V po S meji parcel 1234 in 1235
do najsevernejše točke meje parcele 1235. Od tod poteka
meja proti J po V meji parcel 1235, 1241, 1242, 1246,
1508, 1247 in 1252 do najvzhodnejše točke meje parcele
1252. Od tod poteka meja proti Z po J meji parcele 1252
do meje II. varstvenega pasu in se nadaljuje proti S po meji
II. varstvenega pasu do izhodiščne točke.

38. Zajetje Gunclje, k. o. Stanežiče, k. o. Vižmarje
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja na delu

parcele 442 (k.o. Stanežiče).
II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje parcele

457. Od tod poteka meja proti S po Z meji parcele 457,
prek parcele 1615, po Z meji parcel 453, 441 in 442 ter se
nadaljuje proti V, prek parcel 442 in 428/1 do V meje
parcele 428/1. Od tod poteka meja proti J po V meji parce-
le 428/1, prek parcele 1611/1, po S in V meji parcele 455
do najjužnejše točke meje parcele 455. Od tod poteka meja
proti Z po J meji parcel 455, 1611/1, 456 in 457 do
izhodiščne točke. Vse parcele so v k. o. Stanežiče.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je na trimeji parcel 1993 in 1994,

(obe k.o. Vižmarje) ter 455 (k.o. Stanežiče). Od tod poteka
meja proti J po V meji parcele 1994, po S in V meji parcele
1992 do najjužnejše točke meje parcele 1992. Od tod
poteka meja proti Z po J meji parcel 1992, 1994 in 1995
ter se nadaljuje proti S po Z meji parcele 1995 do meje II.
varstvenega pasu. Od tod poteka meja proti V po meji II.
varstvenega pasu do izhodiščne točke. Vse parcele so v k.
o. Vižmarje.

39. Zajetje izviri Pod hribom, k.o. Zgornja Šiška
I. varstveni pas
Je ograjeno zemljišče v obsegu 50 m od zajetja. Vklju-

čuje pet zajetij, ki so na delih parcel 861/1, 860/2, 860/1,
859/2 in 857/1.

II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje parcele

867/1. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel 867/1,
866/1, 865/1, 864/1, 863/1, 862/1, 861/1, 860/2,
860/1, 859/2, 858/2, 857/1, 856/1, 855/1, 854/1 ter
se nadaljuje proti V prek parcele 1882 in po S meji parcele
817 ter se nadaljuje proti J, prek parcele 817 in po V meji
parcele 816/2. Od V meje parcele 816/2 se meja nadaljuje
proti Z prek parcel 816/2, 854/1, 855/1, 856/1, 857/1,
858/2, 859/2, 860/1 in 860/2 do Z meje parcele 860/2.
Od tod se meja nadaljuje proti Z po Z meji parcele 860/2 in
po J meji parcel 861/1, 862/1, 863/1, 864/1, 865/1,
866/1 in 867/1 do Z meje parcele 867/1. Od tod poteka
meja proti S po Z meji parcele 867/1 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najzahodnejši točki meje parcele

867/2. Od tod poteka meja proti S prek parcele 2191/1
do meje II. varstvenega pasu ter se nadaljuje proti V po meji
II. varstvenega pasu do V meje parcele 816/2. Od tod
poteka meja proti J po V meji parcele 816/2 do J meje
parcele 816/2 ter se nadaljuje proti Z po J meji parcel
816/2, 854/1, 855/1, 856/1, 857/1, 858/2, 859/2,
860/1, 860/2, 861/2, 862/2, 863/2 in 864/2 do Z meje
parcele 864/2. Od tod se meja nadaljuje proti Z po Z meji
parcele 864/2 in po J meji parcel 865/2, 866/2, 867/2,
1008/2, 1009/2, 1010/2 in 1011/2 do najjužnejše točke
meje parcele 1011/2. Od tod poteka meja proti S prek
parcel 1011/2, 1010/2, 1009/2 in 1008/2, do Z meje
parcele 867/2 ter se nadaljuje proti S po Z meji parcele
867/2 do izhodiščne točke.

40. Zajetje Gozd – Reka, k. o. Trebeljevo
I. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje parcel

867/2 in 876/9. Od tod poteka meja proti J po V meji
parcel 876/2, 876/17, 876/18 in 876/7. Od tod poteka
meja proti Z prek parcele 876/7 ter se usmeri proti S in
poteka prek parcel 876/7, 876/2 in 876/9 do V meje
parcele 876/9, kjer se usmeri proti J po V meji parcele
876/9 do izhodiščne točke.

II. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najjužnejši točki meje parcel

235/2 in 232. Od tod poteka meja proti V po S meji parcel
232, 234, 222/2, 221/1 in 1073. Od tod poteka meja
proti J po Z meji parcel 876/5, 876/9, 876/4 in spet
876/9 do meje I. varstvenega pasu. Od tod poteka meja po
meji I. varstvenega pasu do V meje parcele 876/7 ter pote-
ka proti J po V meji parcel 876/7, 876/1, 1085 in 873. Od
tod poteka meja po Z, S in V meji parcele 870 ter po V meji
parcel 873, 584/6 in 1066/1. Od tod poteka meja proti Z
prek parcele 1066/1, po Z meji parcel 584/6, 584/5, po J
meji parcel 357 in 360. Od tod poteka meja proti S po Z
meji parcel 360, 1066/1, 361/4, 1062/1, prek parcele
1062/1, po Z meji parcele 370/1. Naprej poteka meja po
S meji parcele 369/1 in Z meji parcel 367, 336, 335,
334/1, 333/2, 326/1, prek parcel 324/1 in 1073, po Z
meji parcel 1073 in 310. Od tod poteka meja proti V prek
parcele 310, po S meji parcel 318/3, 319/10, 319/11,
319/5, 319/1 in 319/6. Od tod poteka meja proti S po Z
meji parcel 225/1 in po S meji parcel 225/1 in 224, prek
parcel 222/8, 222/4, po Z meji parcel 222/4, 234 ter
prek parcele 232 do izhodiščne točke.

III. varstveni pas
Izhodiščna točka je v najvzhodnejši točki meje parcel

869/1 in 587/2. Od tod poteka meja proti J po V meji
parcel 587/2, 587/1, 587/3, 586/6, 586/9, 586/10,
586/11, 586/12, 586/3, 586/13, 1066/1, 586/15,
586/16, 579/2, 579/3, 579/1 in 1086. Od tod poteka
meja proti S prek parcele 1086, po Z meji parcel 579/1,
578, 581, 582/3, 582/2 in 582/1. Od tod poteka meja
proti V prek parcel 582/1 in 582/7, po S meji parcel
582/7 ter se nadaljuje proti V po S meji parcele 1065/1 in
proti S prek parcel 583/1, 583/23 in 583/7 ter po Z meji
parcele 1066/1 do meje II. varstvenega pasu, od koder
poteka meja proti V po meji II. varstvenega pasu do izhodi-
ščne točke.
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3629. Odlok o občinskih cestah

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 7. člena zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97,13/98 in 24/00) je Mestni svet
mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o občinskih cestah

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste se gradijo in vzdržujejo na način in pod

pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo javne ceste, pred-
pisi, ki urejajo varstvo okolja, urejanje naselij in prostora ter
graditev objektov, predpisi, ki urejajo varnost cestnega pro-
meta in ta odlok.

2. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa:
– občinske ceste na območju Mestne občine Ljubljana

(v nadaljnjem besedilu: MOL) in postopek njihove kategori-
zacije;

– upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občin-
skih cest in objektov na njih;

– ukrepe varstva prometa;
– inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in

sankcioniranje kršitev tega odloka.

II. OBČINSKE CESTE IN NJIHOVA KATEGORIZACIJA

3. člen
(občinske ceste)

Občinske ceste na območju MOL so vse javne ceste,
ki niso kategorizirane kot državne ceste.

4. člen
(kategorije občinskih cest)

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC),
javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (KJ).

Lokalne ceste v MOL se v skladu z merili za kategoriza-
cijo javnih cest razvrstijo v tri podkategorije: glavne mestne
ceste (LG), zbirne mestne ceste ali zbirne krajevne ceste
(LZ) in mestne ceste ali krajevne ceste (LK).

5. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)

Občinske ceste določi in kategorizira Mestni svet MOL
z odredbo na predlog župana.

Predlog kategorizacije občinskih cest se posreduje Di-
rekciji Republike Slovenije za ceste v predhodni pregled in
mnenje po postopku, določenem v predpisu o merilih za
kategorizacijo javnih cest.

6. člen
(spremembe kategorizacije občinskih cest)

Spremembe in dopolnitve kategorizacije občinskih cest
in nadomeščenih delov občinskih cest, ki se ohranjajo kot

prometne površine se določijo po postopku iz prejšnjega
člena tega odloka.

O predlogu za prenos občinske ceste med državne
ceste odloči Mestni svet MOL na predlog župana.

7. člen
(opustitev občinske ceste)

Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se
zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.

O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali
njenega dela in o njenem prenosu med nekategorizirane
ceste odloči Mestni svet MOL z odredbo na predlog župana.

Opuščena občinska cesta se lahko proti plačilu primer-
ne odškodnine prenese med nekategorizirane ceste, če je
tak prenos usklajen z bodočim upravljavcem te ceste.

8. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)

Za nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni
promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te
ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.

Nekategorizirano cesto, iz prejšnjega odstavka, MOL
lahko prenese med občinske ceste, če je bila ta v uporabi za
javni promet najmanj zadnjih pet let, če se njen prenos
opravi brezplačno in če je vpisana v zemljiško knjigo.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za prenos goz-
dnih cest med občinske ceste, ki ga določajo predpisi o
gozdovih.

O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste
odloči Mestni svet MOL z odredbo na predlog župana,
njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 5. člena
tega odloka.

9. člen
(planinske, turistične in druge poti)

Planinske poti, turistične poti, poti v gozdovih s pose-
bnim namenom in druge poti, ki niso zgrajene v skladu s
predpisi o javnih cestah in ki so namenjene dostopu do
vrhov hribov ali dostopu in ogledu naravnih, kulturnih in
drugih spomenikov ali znamenitosti, niso javne poti po tem
odloku.

Če je pot iz prejšnjega odstavka namenjena dostopu
do naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenito-
sti, za ogled katerih je določeno plačilo, mora njihov uprav-
ljavec zgraditi in vzdrževati pot tako, da je njena uporaba
varna za uporabnike, katerim je namenjena.

Sredstva za graditev in vzdrževanje poti iz prejšnjega
odstavka tega odloka se zagotavljajo iz vplačil za ogled
naravnih, kulturnih in drugih spomenikov ali znamenitosti in
iz dotacij občine njihovim upravljavcem.

Mestni svet določi s pravnim aktom poti iz prvega od-
stavka tega člena, ki so last MOL, način njihovega vzdrževa-
nja, financiranja in podobno.

III. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST

10. člen
(upravljavec občinskih cest)

Z občinskimi cestami, ki so javno dobro v lasti občine
in so izven pravnega prometa, upravlja MOL. Na njih ni
mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali
drugih stvarnih pravic.

Ne glede na odločbo prejšnjega odstavka je na občin-
ski cesti mogoče pridobiti služnost za napeljevanje vodovo-
da in kanalizacije, električnih, telefonskih in telegrafskih na-
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peljav, plinovodov in podobnih objektov in naprav javnega
pomena, pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ob-
činske ceste.

Na prometnih površinah zunaj vozišča občinske ceste
in na površinah ob njej, ki so določene za opravljanje dejav-
nosti, namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za
opravljanje dejavnosti pridobiti posebno pravico uporabe,
kar urejajo drugi odloki MOL.

11. člen
(plani razvoja in vzdrževanja občinskih cest)

Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se
najmanj za obdobje štirih let določijo prednostne naloge
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njiho-
vo uresničevanje in letna dinamika njihovega uresničevanja,
sprejme mestni svet MOL na predlog župana.

Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s kate-
rim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v
posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po
postopku, določenem za občinski proračun, in je njegov
sestavni del.

V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se
del sredstev rezervira za financiranje izvedbe ukrepov na
občinskih cestah, ki jih je treba opraviti zaradi naravnih in
drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah
(odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrz-
linskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvi-
denih ovir na občinskih cestah ipd.), in izvedbe tistih ukre-
pov, ki jih je odredil občinski inšpektor za ceste, niso pa
sestavni del rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih
cest po tem planu.

12. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)

Strokovnotehnične, razvojne, organizacijske in uprav-
ne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest
opravlja organ mestne uprave, pristojen za gospodarske
javne službe (v nadaljnjem besedilu: upravni organ). Te ob-
segajo zlasti:

– pripravo strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in
vzdrževanja občinskih cest in izdelavo predloga teh planov;

– naloge v zvezi z rednim vzdrževanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– izvajanje postopkov za oddajanje vzdrževalnih del na

občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na
podlagi javnega razpisa;

– izvajanje postopkov za izbiro izvajalca rednega vzdr-
ževanja občinskih cest;

– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in

zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene po-
rabe občine in vodenja združene evidence o javnih cestah;

– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in
obdelave zbranih podatkov;

– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in
priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve
in/ali prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo
skozi MOL;

– naloge obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in
prometa na njih;

– izdajanje dovoljenj in soglasij iz tega odloka;
– priprava programov in organizacija izdelave razisko-

valnih in razvojnih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste in drugimi občinami
pri pripravi in uresničevanju teh programov;

– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in
drugimi predpisi.

13. člen
(financiranje občinskih cest)

Sredstva za graditev in vzdrževanje občinskih cest se
zagotavljajo v proračunu MOL.

Mestni svet MOL lahko predlaga Vladi Republike Slo-
venije, da predpiše posebno povračilo za uporabo občinske
ceste in objektov na njej, ki poteka po območju s statusom
zavarovanega naravnega bogastva in določi prometno uredi-
tev in raven njenega vzdrževanja.

IV. GRADITEV OBČINSKIH CEST

14. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)

Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene v
skladu s predpisi o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi
vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim
manjši.

Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi
predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali ob-
jektu soseda kot njihova izvedba na zemljišču občinske ce-
ste, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med
sosedom in investitorjem občinske ceste, ustanovi stvarna
služnost za takšno izvedbo.

15. člen
(projektiranje občinskih cest)

Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v
skladu s prostorskim izvedbenim aktom, predpisom o pro-
jektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zago-
tavljanja prometne varnosti in gospodarnosti njihove gradi-
tve in vzdrževanja.

V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo
občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske
ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov
do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj
vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge
prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih
dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za
nadzor cestnega prometa.

16. člen
(priglasitev rekonstrukcije občinske ceste)

Za rekonstrukcijo občinske ceste zaradi izboljšanja nje-
nih prometnih in varnostnih lastnosti, s katero se ne posega
v prostor zunaj varovalnega pasu ob občinski cesti, za kate-
ro so pridobljena potrebna zemljišča v trasi rekonstrukcije
ceste in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter
lastniki in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in
napeljav v tem prostoru, ni potrebno dovoljenje za poseg v
prostor. Ta dela se morajo pred začetkom priglasiti pristoj-
nmu organu po predpisih o urejanju prostora.

17. člen
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste)

Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali re-
konstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na
zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi
nepremičnini odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve
pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.

18. člen
(vračilo razlaščenih zemljišč)

Če se razlaščena zemljišča in druge nepremičnine iz
prejšnjega člena v štirih letih ne pričnejo uporabljati za na-
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mene razlastitve, lahko razlaščenec zahteva vrnitev razla-
ščenih zemljišč in drugih nepremičnin ali pravic v skladu z
zakonom.

Če je bila med investitorjem in lastnikom zemljišča ali
druge nepremičnine sklenjena pogodba namesto razlasti-
tve, lahko prejšnji lastnik v primeru iz prejšnjega odstavka
zahteva od investitorja sklenitev pogodbe o odkupu tega
zemljišča in drugih nepremičnin. Pri sklenitvi pogodbe o
odkupu se za določitev višine kupnine smiselno uporabljajo
podlage, ki so bile uporabljene pri sklenitvi pogodbe.

19. člen
(gradnja avtobusnih postajališč)

Avtobusna postajališča na glavni mestni cesti morajo
biti zunaj vozišča.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka lahko
upravni organ na predlog javnega prevoznika ter v soglasju z
občinskim inšpektorjem za ceste in policijo po presoji okoli-
ščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovo-
ljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču glav-
ne mestne ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več
potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovo-
ljenje.

Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste
določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč upravni or-
gan ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.

Za gradnjo avtobusnih postajališč zunaj vozišča glavne
mestne ceste, ki niso v prostorskem planu MOL ali planu
razvoja in vzdrževanja občinskih cest, mora predlagatelj pri-
dobiti dovoljenje upravnega organa. Stroške gradnje avto-
busnega postajališča krije njen predlagatelj. Tako zgrajeno
avtobusno postajališče postane del občinske ceste.

20. člen
(križanja občinskih cest in železniških prog)

Pri graditvi občinskih cest morajo biti križanja z železni-
škimi progami omejena na najnujnejši obseg, in sicer tako,
da se dvoje ali več občinskih cest usmeri na skupno križanje
z železniško progo.

Način križanja občinskih cest in železniških prog ter
razmejitev stroškov njihove gradnje ali rekonstrukcije, ki bre-
menijo cesto ali železniško progo, se uredita skladno s
predpisi o varnosti v železniškem prometu.

21. člen
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in

upravljavci vodotokov)
Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav,

ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi izgradnje
občinske ceste, kadar prečka vodotok ali poteka ob njem,
krije investitor ceste.

Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zi-
du in premostitvenega objekta (brežine pod objektom in
praga pri objektu za zavarovanje temelja objekta) je sestavni
del vzdrževanja občinske ceste.

Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter
obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so se-
stavni del vzdrževanja vodotoka.

22. člen
(obveznost investitorja zaradi prestavitve občinske ceste)

Če je treba obstoječo občinsko cesto prestaviti zaradi
graditve drugega objekta ali naprave, mora biti prestavljeni
del ceste zgrajen z elementi, ki ustrezajo namenu ceste in
drugim zahtevam predpisov o cestah. Stroške prestavitve
občinske ceste krije investitor objekta ali naprave.

Investitor iz prejšnjega odstavka lahko zahteva povrni-
tev stroškov prestavitve občinske ceste v obsegu, ki so
nastali zaradi zahteve upravnega organa za boljše elemente
nadomeščenega dela občinske ceste od elementov, dolo-
čenih v prejšnjem odstavku.

23. člen
(obveznost usklajenega projektiranja)

Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ce-
ste predvideva tudi graditev objektov, naprav in napeljav
gospodarskih javnih služb in drugih objektov, naprav in na-
peljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična
dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na
območju ceste.

Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije
objektov, naprav in napeljav iz prejšnjega odstavka je odgo-
vorna MOL.

Stroške projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objek-
tov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije
investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav
in napeljav.

24. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)

Upravni organ mora o gradnji ali rekonstrukciji občin-
ske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce objektov,
naprav in napeljav iz prvega odstavka 23. člena tega odloka
ali ob cestnem telesu najmanj 60 dni pred začetkom del, da
ti lahko svoja dela uskladijo z gradnjo oziroma rekonstrukci-
jo ceste.

Upravni organ mora dati investitorju oziroma upravljav-
cu objektov in naprav iz prejšnjega odstavka na razpolago
načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za investitorje
oziroma upravljavce objektov in naprav v, cestnem telesu ali
ob njem, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje
objekte in naprave v občinski cesti.

V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST

25. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)

Občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavlja-
ti tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezova-
nje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpi-
sov, ki urejajo javne ceste, in določbe 30. člena tega odloka
omogočajo varno odvijanje prometa.

Za izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest kot
javne službe in izvajanje ukrepov iz tretjega odstavka 30.
člena tega odloka je odgovoren izvajalec rednega vzdrževa-
nja občinskih cest kot izvajalec gospodarske javne službe.

Za organiziranje obnavljanja občinskih cest in izvajanje
ukrepov iz prvega odstavka 30. člena tega odloka je odgo-
vorna MOL.

26. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest)

Vzdrževanje občinskih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega redno vzdrževanje teh cest in orga-
niziranje njihovega obnavljanja.

Redno vzdrževanje občinskih cest se zagotavlja s po-
delitvijo koncesije pravni ali fizični osebi po predpisih, ki
urejajo gospodarske javne službe.

Koncesionar mora v primeru stavke svojih delavcev
zagotoviti vzdrževanje občinskih cest v obsegu in pod pogo-
ji, določenimi s predpisi o javnih cestah.
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Obnovitvena dela na občinskih cestah se oddajajo v
izvedbo na podlagi javnega razpisa. Obnovitvena dela odda-
ja MOL po postopku in pod pogoji, ki so z zakonom določe-
ni za oddajo javnih naročil.

27. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)

Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategorizira-
nimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju
cestnega sveta občinske ceste skrbi upravni organ.

Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo
urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.

28. člen
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah

nad občinskimi cestami)
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukci-

je nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih
cestah, po katerih je dovoljen javni promet nad, občinskimi
cestami skrbi upravni organ.

29. člen
(vzdrževanje nekategoriziranih cest ob preusmeritvah

prometa)
Upravni organ lahko zaradi zapore občinske ceste za-

časno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizi-
rano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.

O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto,
ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se
mora upravni organ predhodno uskladiti z Direkcijo Republi-
ke Slovenije za ceste.

Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekate-
gorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora
upravni organ predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste
ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med
preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizira-
no cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati
obseg vzdrževanja te ceste ali če jo je treba pred tem uspo-
sobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukre-
pov predlagatelj preusmeritve prometa.

VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST
 IN PROMETA NA NJIH

1. Varstvo občinskih cest

30. člen
(omejitve uporabe občinske ceste)

Če je občinska cesta v takem stanju,
– da promet po njej ni mogoč ali je mogoč samo pro-

met posameznih vrst vozil,
– da bi promet posameznih vrst vozil škodoval tej cesti
ali
– če to terjajo drugi utemeljeni razlogi, ki se nanašajo

na zavarovanje ceste in varnost prometa na njej (npr. pose-
bne razmere zaradi snega, poledice, odjuge, močnega vetra,
poškodb ceste zaradi naravnih in drugih nesreč in podobno),

lahko upravni organ s sklepom začasno, najdalj za čas
enega leta, prepove ali omeji promet vseh ali posameznih
vrst vozil na tej cesti ali njenem delu ali zmanjša dovoljeno
skupno maso, osno obremenitev ali dimenzije vozil, dokler
so razlogi za takšen ukrep.

Upravni organ mora o ukrepih, ki jih utemeljujejo razlo-
gi iz prve ali druge alinee prejšnjega odstavka, obvestiti

policijo in inšpektorja MOL za ceste najmanj petnajst dni in
javnost po sredstvih javnega obveščanja najmanj tri dni pred
njihovo označitvijo s prometno signalizacijo na občinski ce-
sti.

Ukrepe, ki jih utemeljujejo razlogi iz tretje alinee prvega
odstavka tega člena, lahko izvedeta tudi izvajalec rednega
vzdrževanja ceste in vodja intervencije ob naravnih in drugih
nesrečah. O teh ukrepih je treba nemudoma obvestiti polici-
jo, inšpektorja MOL za ceste in javnost po sredstvih javnega
obveščanja. Izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest in
vodja intervencije ob naravnih in drugih nesrečah morata o
teh ukrepih obvestiti tudi upravni organ.

Prepovedi in omejitve prometa, katerih trajanje je iz
razlogov, določenih v prvem odstavku tega člena, daljše od
enega leta, se določi v skladu z določbo 52. člena tega
odloka.

Določbe tega člena se nanašajo na prometno ureditev,
označeno na občinskih cestah ob uveljavitvi tega odloka.

31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)

Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob
občinski cesti na občinsko cesto in na promet na njej, je ob
teh cestah varovalni pas, v katerem je raba prostora omeje-
na, razen če ni s prostorskim izvedbenim aktom drugače
določeno.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov in po-
stavljanje kakršnihkoli drugih objektov in naprav v varoval-
nem pasu občinske ceste so dovoljeni le z dovoljenjem
upravnega organa.

Upravni organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka,
če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti
interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene
širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa in varovanja nje-
nega videza.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas ob-
činske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za za-
ščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 14.
členom tega odloka.

Varovalni pas se meri od osi ceste in je na vsako stran
osi občinske ceste širok:

– pri lokalni cesti 5 m,
– pri javni poti 4 m,
– pri javni poti za kolesarje 3 m,
– pri glavni mestni cesti 10 m,
– pri zbirni mestni ali krajevni cesti 10 m,
– pri mestni ali krajevni cesti 8 m.
Pogoje za posege v varovalni pas občinske ceste na

območjih urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti določi
upravni organ, v postopku izdelave prostorskega izvedbene-
ga akta.

32. člen
(postavitev komunalne opreme in začasnih objektov)

Upravni organ lahko dovoli z odločbo na podlagi vloge
ali po uradni dolžnosti postavitev komunalne opreme (količ-
ki, cvetlična korita, klopi, koši za odpadke in podobno) in
začasne objekte (stojnice in podobno) na cestišču občinske
ceste.

Mestni svet sprejme pravilnik o komunalni opremi in
pogojih, ki jih mora izpolnjevati.

33. člen
(napeljevanje nadzemnih in podzemnih vodov in naprav)

Telefonski, telegrafski in drugi kabelski vodi, nizkona-
petostni električni oziroma napajalni vodi, kanalizacija, vo-
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dovodi, toplovodi in druge podobne naprave (v nadaljeva-
nju: vodi in naprave) se smejo napeljevati oziroma postavljati
v območju občinske ceste in njenega varovalnega pasu ali v
kolektorju le pod pogoji in na način, določen z dovoljenjem
upravnega organa.

Kolektor je gradbeni objekt, po katerem so speljani
vodi in naprave javne infrastrukture. Za uporabo kolektorja
sklenejo upravljavci vodov in naprav z MOL pogodbo in
plačujejo uporabnino. Uporabnino kolektorja določi mestni
svet.

Upravni organ lahko zahteva od upravljavca vodov in
naprav, da jih preuredi ali prestavi, če je to potrebno zaradi
obnavljanja ali rekonstrukcije občinske ceste ali izvedbe
ukrepov za zavarovanje te ceste in prometa na njej. Stroške
prestavitve ali preureditve vodov in naprav krije njihov uprav-
ljavec, razen če to ni v nasprotju s pogoji iz dovoljenja za
njihovo napeljavo oziroma postavitev.

Upravni organ lahko odkloni izdajo dovoljenja iz prvega
odstavka tega člena, če bi vodi in naprave ogrožali občinsko
cesto ali promet na njej, bistveno oteževali njeno vzdrževa-
nje ali onemogočali morebitno rekonstrukcijo te ceste.

Mestni svet sprejme pravilnik, v katerem določi pogoje
napeljevanja nadzemnih in podzemnih vodov in naprav po
kategorijah cest, vzdrževanja vodov in naprav, gradnjo ko-
lektorja, njegovo vzdrževanje, delitev stroškov uporabe ko-
lektorja, način obveščanja in usklajevanja del in podobno.

34. člen
(dela na občinski cesti)

Prekopavanje, podkopavanje in druga dela na občinski
cesti se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravnega organa.
V dovoljenju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se
določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.

Pogoje, način prekopavanja, podkopavanja in drugih
del na občinski cesti se določi v pravilniku, ki ga sprejme
mestni svet.

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno,
če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občin-
sko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma živ-
ljenja in zdravje občanov ali bi lahko nastala večja gospodar-
ska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstra-
niti neposredno nevarnost in o tem obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora
čim hitreje odstraniti poškodbe na njih, vzpostaviti na cesti v
prvotno stanje in o končanih delih obvestiti izvajalca redne-
ga vzdrževanja ceste.

Če je treba zaradi del iz prejšnjega odstavka občinsko
cesto delno ali popolno zapreti za promet ali na njej omejiti
promet posameznih vrst vozil, mora upravljavec naprav in
napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi prometa in o
njenem prenehanju takoj obvestiti policijo in upravni organ.

35. člen
(čiščenje občinskih cest)

Ročno čiščenje občinskih cest je dovoljeno 24 ur na
dan. Pranje občinskih cest je dovoljeno od 23. do 1. ure.
Odvoz komunalnih in drugih odpadkov je dovoljen v času od
6. do 22. ure in od 6. do 10. ure v ožjem središču mesta, ki
ga opredeljuje odlok o cestno prometni ureditvi. Upravni
organ lahko dovoli opravljanje del tudi izven tega časa.

Pred začetkom del iz prejšnjega odstavka tega člena in
opravil zimske službe, lahko izvajalec rednega vzdrževanja
občinskih cest postavi prometne znake za prepoved parkira-
nja na odsekih, na katerih bo izvajal ta dela in opravila.

36. člen
(opravljanje del ob občinski cesti)

Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, vrtanja in
opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih vzdolž
občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, po-
škodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja,
je potrebno dovoljenje upravnega organa. V dovoljenju se
določijo pogoji za opravljanje teh del.

37. člen
(izredni prevoz)

Vozila ne smejo presegati predpisanih pogojev glede
osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij.

Prevoz z vozili, ki sama ali skupaj z nedeljivim tovorom
presegajo s predpisi dovoljene osne obremenitve, skupno
maso, širino, dolžino in višino, velja za izredni prevoz. Za
izredni prevoz se šteje tudi prevoz, pri katerem je vozilo
samo ali skupaj z nedeljivim tovorom v mejah s predpisom
dovoljenih mer, mase ali obremenitev, vendar pa presega
omejitev kateregakoli od teh elementov, ki je odrejena na
občinski cesti ali njenem delu s prometnimi znaki.

Za izredni prevoz je potrebno dovoljenje, s katerim se
določijo način in pogoji prevoza in višina povračila za izredni
prevoz. Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka samo po
občinskih cestah, izda upravni organ v 15 dneh po vložitvi
popolne zahteve. O izdanih dovoljenjih obvesti policijo, in-
špektorja MOL za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja
občinskih cest.

Dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno za izre-
dne prevoze, ki se morajo opraviti takoj zaradi vzpostavitve
prevoznosti občinskih cest v zimskem času, intervencije ob
naravnih in drugih nesrečah ali ob izrednih razmerah in
zaradi obrambnih potreb. Izvajalec prevoza mora pred za-
četkom izrednega prevoza z upravnim organom uskladiti
potek izrednega prevoza in o tem obvestiti policijo in inšpek-
torja MOL za ceste.

38. člen
(nadzor izrednih prevozov)

Dovoljene osne obremenitve, skupno maso in dimenzi-
je vozil na občinskih cestah nadzoruje izvajalec rednega
vzdrževanja občinskih cest v sodelovanju s policisti.

Vozilo, ki opravlja izredni prevoz brez dovoljenja iz tre-
tjega odstavka prejšnjega člena, policist izključi iz prometa.
Izvajalec prevoza mora plačati povračilo za izredni prevoz in
povrniti škodo na občinski cesti, če jo je povzročil. Povračilo
določi mestni svet.

39. člen
(priključki na občinsko cesto)

Priključki nekategoriziranih cest, dovoznih cest in pri-
stopov do objektov ali zemljišč na občinske ceste se lahko
gradijo ali rekonstruirajo le z dovoljenjem upravnega organa.
S tem dovoljenjem se določijo tehnični in drugi pogoji gradi-
tve in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s pro-
metno signalizacijo.

Pri gradnji ali rekonstrukciji občinskih cest ter objektov
in naprav ob njih je treba ureditev priključkov predvideti že v
lokacijski ali projektni dokumentaciji za te gradnje.

Stroške graditve ali rekonstrukcije priključka na občin-
sko cesto, vključno s postavitvijo potrebne prometne signa-
lizacije krije njegov investitor.

Priključek nekategorizirane ceste, po kateri je dovoljen
javni promet, je skupaj s pripadajočo prometno signalizacijo
v območju cestnega sveta občinske ceste sestavni del te
ceste.
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Pri izvedbi tehničnega pregleda zgrajenega priključka
mora sodelovati upravni organ in občinski inšpektor za ceste
zaradi ugotovitve njegove skladnosti s tehničnimi in drugimi
pogoji, določenimi v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena.

40. člen
(obvezna rekonstrukcija priključka)

Če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega
prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upošte-
van ob izdaji dovoljenja za njegovo ureditev, ni več ustrezen,
lahko upravni organ z upravno odločbo zahteva njegovo
prilagoditev spremenjenim razmeram. Stroške preureditve
priključka krije investitor priključka ali njegov pravni nasle-
dnik.

41. člen
(ukinitev priključka)

Občinski inšpektor za ceste lahko zahteva ustrezno
ureditev priključka na občinsko cesto, odredi prepoved upo-
rabe priključka ali njegovo ukinitev, če ta ni vzdrževan v
skladu s pogoji iz dovoljenja iz 39. člena ali je zgrajen brez
dovoljenja ali če ta ni preurejen v skladu z odločbo iz 40.
člena tega odloka.

Stroške za izvedbo ukrepa iz prejšnjega odstavka krije
investitor priključka ali njegov pravni naslednik.

42. člen
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti)
Upravni organ lahko pristojnemu upravnemu organu za

gozdarstvo predlaga, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v
njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred
drsenjem zemljišča, bočnim vetrom, snežnimi plazovi in po-
dobnim, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o
gozdovih.

Pravne ali fizične osebe, ki ob občinski cesti pogozdu-
jejo ali urejajo hudournike in deroče reke, morajo sodelovati
z upravnim organom in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da
se zavaruje cesta.

MOL krije del stroškov za pogozditev goljav in za uredi-
tev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo
takšna dela za varstvo občinske ceste.

43. člen
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste)

Za graditev žičniških naprav nad občinskimi cestami ali
ob njih mora investitor dobiti dovoljenje upravnega organa.

Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora
biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavi-
tve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma
upravljavec žičniške naprave.

44. člen
(izkoriščanje kamnin ob občinski cesti)

Kamnolomi, peskokopi in glinokopi lahko obratujejo le
v takšni oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na
stabilnost cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na var-
nost prometa.

Za odpiranje objektov iz prejšnjega odstavka mora in-
vestitor pridobiti dovoljenje upravnega organa.

45. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske

ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma
višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost ce-

stnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na
cesti, mora investitor pridobiti dovoljenje upravnega organa.
Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa
dovoljenje.

46. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej)

Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko
cesto ali njen del, izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na
cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnila poško-
dovati cesto ali objekte na njej in ovirati ali ogrožati promet
na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve ovire na
cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih
je povzročil.

Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
2. puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne

nanjo;
3. ovirati odtekanje vode s ceste;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto;
5. voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesar-

je in pešce ali drugih delih ceste, ki niso namenjeni za
vožnjo z vozili, razen če je parkiranje na njih izrecno dovolje-
no;

6. voziti z vozilom, od katerega odpada blato, kamenje
in podobno in s tem onesnažuje cesto;

7. postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali
druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati na
cesti ali ob njej les, opeko, odpadni ali drug material ali
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost
ceste ali drugače ovira ali ogroža promet, poškoduje cesta
ali poslabša njena urejenost;

8. nameščati in uporabljati na cesti ali ob njej luči ali
druge svetlobne naprave, ki bi lahko ovirale ali ogrožale
promet;

9. spuščati po brežinah ceste kamenje, les in drug
material ali predmete;

10. nameščati na cesto kakršnekoli predmete z name-
nom oviranja ali onemogočanja nemotenega in varnega od-
vijanja prometa;

11. poškodovati prometno signalizacijo;
12. uporabljati za pristop na cesto kraj zunaj priključka

nanjo;
13. puščati na cesti ali metati na cesto kakršnekoli

predmete, razsipati po cesti sipek material ali kako drugače
onesnaževati cesto;

14. puščati na cesto živali brez nadzorstva, napajati
živali v obcestnih jarkih, pasti živino na cestnem svetu ali
graditi ob cesti napajališča za živali;

15. voditi po cesti konje ali druge živali, ki so podkova-
ne tako, da lahko poškodujejo cesto;

16. zažigati ob cesti strnišča, odpadne in druge gorlji-
ve snovi;

17. orati v razdalji 4 m od ceste v smeri proti njej ali v
širini 1 m od ceste vzporedno z njo;

18. obračati na cesti živali, traktorje, pluge in drugo
kmetijsko orodje in stroje;

19. zavirati vprežna vozila s privezovanjem koles ali s
coklami;

20. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne pred-
mete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje in
druge dele tovora.

Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi tega člena,
ne zadrži njene izvršitve.
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47. člen
(naležne ploskve na kolesih vozil)

Vozila, ki vozijo po občinskih cestah, morajo imeti kole-
sa s takšnimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozi-
šča.

Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po občinskih
cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi
oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

48. člen
(obveznosti sosedov ob občinski cesti)

Sosedi ob občinski cesti morajo v skladu z zakonom in
za odškodnino dopustiti dostop do cestnih objektov zaradi
njihovega vzdrževanja, zaradi gradnje odtočnih in ponikoval-
nih jarkov in drugih naprav za odvod vode od cestnega
telesa ter zaradi postavitve začasnih ali stalnih naprav in
ureditev za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi
plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodlji-
vimi vplivi, če teh ni mogoče postaviti na zemljišče, ki je
sestavni del ceste.

2. Ukrepi za varstvo prometa

49. člen
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti)

Dela na občinski cesti ali ob njej, ki vplivajo na promet
na tej cesti in jo je zaradi tega treba delno ali popolnoma
zapreti za promet, se lahko opravljajo le z dovoljenjem iz
50. člena tega odloka.

Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka dovoljenje
za delno ali popolno zaporo ceste ni potrebno za redno
vzdrževanje cest in za opravljanje tistih obnovitvenih del na
cesti, za katera je izvedba zapore ceste urejena v pogodbi o
oddaji teh del.

Dovoljenje za zaporo občinske ceste je treba pridobiti
tudi za športne in druge prireditve na njej.

50. člen
(izdaja dovoljenj za zaporo občinske ceste)

Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste
izda upravni organ. O izdanih dovoljenjih upravni organ ob-
vesti policijo, inšpektor MOL za ceste in izvajalca rednega
vzdrževanja občinskih cest. Dovoljenju mora biti priložena
od upravnega organa potrjena prometno-tehnična dokumen-
tacija začasne prometne ureditve v času delne ali popolne
zapore občinske ceste.

O delnih ali popolnih zaporah občinske ceste zaradi
izvajanja obnovitvenih del, za katere na podlagi drugega
odstavka 49. člena tega odloka ni treba pridobiti dovoljenja,
mora izvajalec teh del najmanj tri dni pred začetkom njihove-
ga izvajanja obvestiti upravni organ, policijo, inšpektorja MOL
za ceste in izvajalca rednega vzdrževanja ceste, na kateri se
bodo dela izvajala. Obvestilu mora biti priložena od upravne-
ga organa potrjena prometno-tehnična dokumentacija zača-
sne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore
občinske ceste.

Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo
pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zara-
di zapore ceste in čas njenega trajanja.

Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena naj-
manj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora
vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi kate-
rih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in
času trajanja njihove izvedbe ter prometno-tehnično doku-
mentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali po-
polne zapore ceste. Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste

lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta
predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih
športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečani-
mi prometnimi obremenitvami ceste.

Določba prejšnjega odstavka o vsebini vloge za zaporo
občinske ceste zaradi del na cesti se smiselno uporablja
tudi za športne in druge prireditve na občinski cesti.

Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve pro-
meta zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj. Predlagatelj
popolne zapore ceste mora o njej in o preusmeritvi prometa
obvestiti policijo in javnost v sredstvih javnega obveščanja
najmanj tri dni pred zaporo ceste.

51. člen
(polje preglednosti)

V bližini križišča občinske ceste v ravnini z drugo cesto
ali železniško progo v ravnini (pregledni trikotnik) in na notra-
njih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno
saditi dreves, grmovja ali visokih poljskih kultur, postavljati
predmetov in naprav ali storiti karkoli drugega, kar bi oviralo
preglednost občinske ceste ali železniške proge (polje pre-
glednosti).

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča mora v polju pre-
glednosti na zahtevo inšpektorja MOL za ceste ali policista
odstraniti ovire.

Lastnik oziroma uporabnik zemljišča ima v polju pregle-
dnosti zaradi omejitev uporabe zemljišča pravico do odško-
dnine. Omejitev uporabe zemljišča in odškodnino uredita
lastnik oziroma uporabnik zemljišča in upravni organ v skla-
du z zakonom.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik oziro-
ma uporabnik zemljišča v polju preglednosti ni upravičen do
odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča do-
ločena v dovoljenju upravnega organa iz 32. člena tega
odloka.

52. člen
(prometna signalizacija na občinskih cestah)

Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa Me-
stni svet MOL na predlog župana, razen v primerih iz 31. čle-
na tega odloka in v primerih, ko je njena postavitev, zame-
njava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepo-
vedih ali omejitvah prometa na javnih cestah, za izdajo kate-
rih so s predpisi o varnosti cestnega prometa pristojni
minister, pristojen za promet, minister, pristojen za notranje
zadeve, in minister, pristojen za okolje in prostor.

Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki
opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno
znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in
podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo
v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu
zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistič-
ne in druge obvestilne signalizacije odloči upravni organ z
dovoljenjem. Upravni organ ima pravico do povrnitve stro-
škov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstra-
nitev.

53. člen
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti)

Postavljanje nagrobnih in spominskih znamenj ob ob-
činskih cestah je prepovedano. Postavljanje tabel, napisov
in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obvešča-
nje in oglaševanje je ob občinskih cestah zunaj naselja
prepovedano v varovalnem pasu ceste. Upravni organ lahko
izda dovoljenje za njihovo postavitev znotraj te razdalje sa-
mo, če so obvestila pomembna za udeležence v prometu in
zanje ni predpisana prometna signalizacija. Z dovoljenjem
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se določijo pogoji njihove postavitve, vzdrževanja in odstra-
nitve.

Table, napisi in drugi objekti in naprave iz prejšnjega
odstavka se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo
le zunaj območja vzdolž vozišča ceste, določenega za po-
stavitev prometne signalizacije v predpisih o javnih cestah.
Dovoljenje za njihovo postavitev izda upravni organ. V dovo-
ljenju določi pogoje postavitve, ki morajo biti v skladu s
predpisi o varstvu cest in varnosti prometa na njih, ter pogo-
je vzdrževanja in odstranitve teh objektov in naprav.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se soglasje
za izobešanje transparentov preko občinske ceste in obe-
šank na drogovih javne razsvetljave na občinskih cestah,
lahko izda le za določen čas (za čas trajanja prireditve,
razstave, sejma in podobno) in za tiste občinske ceste, ki jih
določi Mestni svet MOL. Transparenti morajo biti izobešeni
najmanj 4,5 m nad voziščem občinske ceste.

54. člen
(opravljanje dejavnosti ob občinskih cestah zunaj naselja)

Kdor namerava ob občinski cesti opravljati dejavnost
(gostinsko, trgovsko, servisno in podobno), ki neposredno
vpliva na odvijanje prometa (ustavljanje, parkiranje in vklju-
čevanje vozil v promet), mora v skladu z določbo 39. in
40. člena tega odloka zagotoviti ustrezen priključek oziroma
pristop do objekta in zadostno število mest za parkiranje
vozil, če ta možnost ni zagotovljena z javnim parkiriščem.

V postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor ter
uporabnega dovoljenja za objekte in prostore za opravljanje
dejavnosti iz prejšnjega odstavka je treba pridobiti tudi dovo-
ljenje upravnega organa.

55. člen
(pritožbeni organ)

Zoper dovoljenja in soglasja, katera po določbah tega
odloka izdaja upravni organ, je dovoljena pritožba na župana.

VII. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST

56. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)

Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov
o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske
ceste, nadzira občinski inšpektor za ceste Inšpektorata Me-
stne uprave MOL.

57. člen
(pogoji za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Za inšpektorja MOL za ceste je lahko imenovan diplo-

mirani inženir gradbeništva ali diplomirani inženir prometa, ki
ima najmanj pet let delovnih izkušenj ter opravljen strokovni
izpit za delo v državni upravi in izpolnjuje druge splošne
pogoje, predpisane za delo v državni upravi.

58. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva občinskih
cest ima inšpektor MOL za ceste poleg pravic in dolžnosti,
ki jih ima po drugih predpisih, še tele pravice in dolžnosti:

1. nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja in odre-
diti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;

2. nadzorovati dela pri obnavljanu cest, pregledovati
dokumentacijo za ta dela in odrediti ustavitev del, če se ta
dela izvajajo brez odločbe o dovolitvi priglašenih del ali v

nasprotju s projektno dokumentacijo za obnovitvena dela ali
opisom teh del;

3. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo cest in pro-
meta na njih ter ustaviti vsa dela na cesti, ki se opravljajo
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z njim;

4. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na
cesti, ki ogrožajo varnost prometa;

5. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prome-
ta na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti zača-
sne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda;

6. odrediti ukrepe za zagotovitev polja preglednosti;
7. nadzorovati izvajanje predpisanih pogojev pri pose-

gih v varovalnem pasu ceste;
8. odrediti začasno prepoved prometa na novi, rekon-

struirani ali obnovljeni cesti, ki še ni tehnično pregledana ali
ni izročena prometu.

V zadevah iz 5. točke prvega odstavka tega člena, ko je
zaradi neposredne ogroženosti občinske ceste ali varnosti
prometa na njej ogrožena tudi varnost udeležencev v prome-
tu, občinski inšpektor za ceste lahko odloči po skrajšanem
postopku brez zaslišanja strank. V nujnih primerih lahko
inšpektor MOL za ceste odloči tudi ustno in odredi, da se
odločba izvrši takoj.

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpek-
tor MOL za ceste pravico:

– pregledovati prostore, objekte, naprave, materiale
ter poslovanje in dokumentacijo upravnih organov, gospo-
darskih družb, podjetnikov posameznikov, drugih organiza-
cij in skupnosti;

– zaslišati stranke in priče v upravnem postopku;
– pregledati listine, s katerimi lahko ugotovi istovetnost

oseb;
– vzeti vzorce materiala in opraviti druga dejanja, ki so v

skladu z namenom inšpekcijskega nadzorstva;
– pridobiti osebne podatke o pravnih in fizičnih ose-

bah, podatke o lastništvu vozil, podatke o lastništvu zemljišč
in objektov v varovalnem pasu ceste in druge podatke, po-
trebne za vodenje postopkov v zvezi s kršitvami tega odloka
in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo
za občinske ceste;

– proti potrdilu za največ osem dni odvzeti dokumenta-
cijo, ki jo potrebuje za ugotavljanje dejanskega stanja v
obravnavani zadevi, če meni, da je utemeljen sum kršitve
tega odloka in predpisov o javnih cestah, ki se neposredno
uporabljajo za občinske ceste;

– od odgovorne osebe zavezanca zahtevati da v roku,
ki ga določi inšpektor MOL za ceste, poda pisno pojasnilo in
izjavo v zvezi s predmetom nadzorstva.

O ukrepih, ki jih je odredil po 5. točki prvega odstavka
tega člena, mora inšpektor MOL za ceste obvestiti župana,
upravni organ in policijo.

Če inšpektor MOL za ceste pri izvajalcu rednega vzdr-
ževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti
pri izvajanju rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne
službe, lahko poda koncedentu utemeljen predlog za uvelja-
vitev sankcij, določenih s koncesijsko pogodbo.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

59. člen
(prekrški)

Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, če:

1. brez dovoljenja gradi ali rekonstruira gradbene objekte
v varovalnem pasu občinske ceste ali v njem postavlja ka-
kršnekoli druge objekte in naprave (drugi odstavek 31. člena);
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2. brez dovoljenja postavi ali napelje nadzemne tele-
fonske, telegrafske in druge kabelske vode, nizkonapeto-
stne električne oziroma napajalne vode, kanalizacijo, vodo-
vod, toplovod in druge podobne naprave (prvi odstavek
33. člena);

3. brez dovoljenja prekopava, podkopava in opravlja
druga dela na občinski cesti ali opravlja ta dela v nasprotju z
dovoljenjem (prvi odstavek 34. člena);

4. pere ceste in odvaža odpadke v nasprotju s 35. čle-
nom;

5. brez dovoljenja podira drevesa, spravlja les ali oprav-
lja izkope, vrtanja in druga dela na zemljiščih ali na objektih
vzdolž občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala pro-
met, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdr-
ževanja (36. člen);

6. brez dovoljenja gradi ali rekonstruira priključek na
občinsko cesto ali ga gradi ali rekonstruira v nasprotju s
tehničnimi in drugimi pogoji tega soglasja (prvi odstavek
39. člena);

7. vrste in obsega del pri pogozdovanju ali urejanju
hudournikov in deročih rek ne prilagodijo tako, da se zavaru-
je občinska cesta (drugi odstavek 42. člena);

8. brez dovoljenja gradi žičniške naprave nad občinski-
mi cestami ali ne zavaruje žičnice z ustrezno lovilno napravo
(43. člen);

9. brez dovoljenja ob cesti odpira kamnolome, pesko-
kope in glinokope, ki bi lahko vplivali na stabilnost cestnega
telesa, vzdrževanje občinske ceste ali varnost prometa na
njej (44. člen);

10. brez soglasja opravlja dela zunaj varovalnega pasu
občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodosta-
ja oziroma višine podzemnih voda in tako vplivala na cesto in
varnost prometa na njej, ali jih opravlja v nasprotju s pogoji
tega dovoljenja (45. člen);

11. začasno ali trajno zasede občinsko cesto ali njen
del ali izvaja ali opusti kakršnakoli dela na cesti in zemljišču
in objektih ob občinski cesti, ki bi lahko poškodovala cesto
ali objekte na njej in ovirala ali ogrožala promet na cesti
(46. člen);

12. vozi vozilo s takšnimi naležnimi ploskvami koles, ki
bi lahko poškodovala vozišče (prvi odstavek 47. člena);

13. vozi motorno vozilo z gosenicami, ki niso obložene
s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča (drugi
odstavek 47. člena);

14. ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o izvedbi
delne ali popolne zapore občinske ceste zaradi izvajanja
obnovitvenih del, za katero ni bilo treba pridobiti dovoljenja
(drugi odstavek 50. člena);

15. izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste
brez dovoljenja ali v nasprotju s pogoji za njeno izvedbo,
delne ali popolne zapore ceste in začasne prometne uredite-
ve ne označi v skladu s predpisi in potrjeno prometno tehnič-
no dokumentacijo začasne prometne ureditve ali preseže
dovoljeni čas njenega trajanja (tretji odstavek 50. člena);

16. ravna v nasprotju z omejitvami uporabe zemljišča v
polju preglednosti (prvi odstavek 51. člena);

17. postavi nagrobno ali spominsko znamenje ob ob-
činski cesti, brez dovoljenja postavi tablo, napis in drug
objekt ali napravo za slikovno in zvočno obveščanje in ogla-
ševanje ob občinski cesti ali jih postavi v nasprotju s pogoji
iz dovoljenja (53. člen).

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se kaznuje tudi od-
govorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posa-
meznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

60. člen
(prekrški posameznikov)

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se za prekršek kaz-
nuje posameznik, ki stori katero od dejanj iz prvega odstav-
ka prejšnjega člena.

61. člen
(kršitev obveznosti vzdrževanja cest)

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek izvajalec rednega vzdrževanja občinskih cest:

1. če teh cest ne vzdržuje redno tako, da omogočajo
varno odvijanje prometa (prvi in drugi odstavek 25. člena),

2. če ne zagotovi opravljanja nujnih vzdrževalnih del ob
morebitni stavki (tretji odstavek 26. člena).

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca
rednega vzdrževanja občinskih cest.

62. člen
(kršitev obveznosti uskladitve del)

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev se kaznuje za pre-
kršek investitor-pravna oseba objektov in naprav v cestnem
telesu občinske ceste ali on njem, če o nameravanih delih
ne obvesti upravnega organa ali če ji ne da na razpolago
potrebnih podatkov in načrtov ( tretji odstavek 24. člena).

Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje posa-
meznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba investitorja.

Z denarno kaznijo 70.000 tolarjev se kaznuje za prekr-
šek odgovorna oseba upravnega organa, če pred začetkom
gradnje ali rekonstrukcije občinske ceste, ne obvesti inve-
stitorjev oziroma upravljavcev drugih objektov in naprav v
cestnem telesu ali ob njem zaradi pravočasne medsebojne
uskladitve del (prvi odstavek 24. člena).

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

63. člen
(večletni plan)

Upravni organ v enem letu po uveljavitvi tega odloka
pripravi predlog plana razvoja in vzdrževanja občinskih cest
iz prvega odstavka 12. člena tega odloka.

64. člen
(odredba in pravilnik)

Odredbo o določitvi občinskih cest in njihovi kategori-
zaciji iz 5. člena tega odloka sprejme mestni svet en mesec
po sprejemu tega odloka.

Pravilnik iz 32., 33. in 34. člena tega odloka sprejme
mestni svet v roku treh mesecev po sprejemu tega odloka.

65. člen
(legalizacija priključkov)

Investitorji in njihovi pravni nasledniki, ki so zgradili
priključek nekategorizirane ceste na občinsko cesto brez
predpisanega dovoljenja upravnega organa, morajo vložiti
vlogo za pridobitev tega dovoljenja pri upravnem organu
najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka. Po prete-
ku tega roka se uveljavijo ukrepi iz 41. člena tega odloka.

66. člen
(prilagoditev neprometnih znakov)

Neprometni znaki, ki so postavljeni ob občinskih ce-
stah na podlagi dovoljenja iz drugega odstavka 106. člena
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zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 38/81, 7/86 in
37/87), se morajo prilagoditi določbam 52. in 53. člena
tega odloka in določbam novega predpisa o prometni signa-
lizaciji in prometni opremi na javnih cestah najkasneje v
petih letih po uveljavitvi tega predpisa.

Za neprometne znake, ki so postavljeni brez dovoljenja
iz drugega odstavka 106. člena zakona o cestah (Uradni list
SRS, št. 38/81, 7/86 in 37/87) morajo stranke pridobiti
dovoljenje v roku treh mesecev, v nasprotnem primeru se
neprometni znak odstrani na stroške stranke. Neprometni
znaki postavljeni v nasprotju s pogoji, določenimi v dovolje-
nju, se odstranijo v roku treh mesecev po uveljavitvi tega
odloka.

67. člen
(vpis v zemljiško knjigo)

Zemljišče, ki je bilo do uveljavitve tega odloka uporab-
ljeno za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste, pa ni bilo
vpisano v zemljiško knjigo kot družbena lastnina, se vpiše v
zemljiško knjigo kot javno dobro po skrajšanem postopku
brez zemljiškoknjižne listine ne glede na svojo vrednost.

Prejšnji lastniki zemljišč iz prejšnjega odstavka tega
člena, ki za svoje zemljišče še niso prejeli odškodnine, jo
imajo pravico zahtevati v skladu z zakonom.

68. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o go-

spodarjenju z javnimi potmi (Uradni list SRS, št. 30/87).

69. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Št. 391-1/00-2
Ljubljana, dne 10. julija 2000.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

DOL PRI LJUBLJANI

3630. Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini
na domu in merilih za določanje plačil storitev

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Urad-
ni list RS, št. 54/92, 42/ 94, 41/99), 6. člena pravilnika o
standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 52/95, 2/98, 19/99) in 8. ter 16. člena statuta
Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95, 27/96,
109/99) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 13. red-
ni seji dne 5. 7. 2000 sprejel

O D L O K
o organizaciji in izvajanju pomoči družini na
domu in merilih za določanje plačil storitev

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa organiziranje pomoči na domu in meri-

la, po katerih se določi višina plačila socialno-varstvenih
storitev za pomoč na domu in način izvajanja storitve.

2. člen
Pomoč družini na domu organizira in izvaja Center za

socialno delo Ljubljana Bežigrad, v nadaljevanju CSD Beži-
grad kot javno službo v občini.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena
lahko občina na podlagi ponudbe in povpraševanja podeli
za službo za pomoč družini na domu tudi koncesijo.

3. člen
Pomoč družini na domu obsega socialno oskrbo upra-

vičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih,
ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucional-
no varstvo.

Socialni servis obsega pomoč pri hišnih ali drugih opra-
vilih v primeru otrokovega rojstva, bolezni, invalidnosti, sta-
rosti, v primeru nesreč ter v primerih, ko je ta pomoč potre-
bna za vključitev v vsakdanje življenje.

4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki

jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z ob-
časno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo
duševno in telesno počutje v domačem okolju in jim vsaj za
določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu ali
drugi organizirani obliki.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci:
– osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali

pojavov, ki spremljajo starost, nesposobni za samostojno
življenje,

– osebe mlajše od 65 let, ki so se znašle v stiski zaradi
invalidnosti ali akutnega zdravstvenega stanja,

– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni
pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če
stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskr-
bo na domu,

– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do
tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,

– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami
zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po
oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne
pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,

– hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem
ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vklju-
čen v organizirane oblike varstva.

5. člen
Postopek za uveljavljanje pravice do storitev na domu

se začne na željo upravičenca ali njegovega zakonitega
zastopnika. CSD Bežigrad začne postopek po uradni dol-
žnosti, če izve za okoliščine, iz katerih izhaja utemeljen
razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi nuditi
storitev.

II. VRSTA IN OBSEG STORITVE

6. člen
Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste stori-

tev:
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

7. člen
Kot gospodinjska pomoč, do katere je upravičenec

upravičen, se šteje pomoč pri:
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– pripravi hrane,
– vzdrževanju stanovanjskega prostora,
– čiščenju,
– pranju,
– likanju,
– postiljanju,
– nakupovanju,
– ogrevanju prostorov,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, do katere

je upravičenec upravičen, se šteje pomoč pri:
– oblačenju in slačenju,
– umivanju, hranjenju,
– opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– drugih delih po dogovoru.
Kot pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, do katerih je

upravičenec upravičen, se šteje:
– družabništvo,
– preprečevanje osamljenosti in odtujenosti,
– pomoč za samopomoč,
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem in sorod-

stvom,
– spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov, priprava upravičenca ter njiho-

ve družine na institucionalno varstvo.
Obseg posameznih vrst storitev glede na potrebe upra-

vičencev določi socialna delavka, ki posamezni primer obrav-
nava, vendar skupaj ne več kot 4 ure dnevno, oziroma 20 ur
tedensko.

III. CENA IN PLAČILO STORITEV

8. člen
Cena storitve pomoči na domu je na dan sprejetega

odloka 1.200 SIT/uro in se valorizira najmanj enkrat letno v
skladu z rastjo povprečnih neto plač vseh zaposlenih v RS,
oziroma z vsakokratno objavo povprečnih letnih neto plač
vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji.

9. člen
Upravičenci in drugi zavezanci so dolžni sami plačati

celotne stroške storitve. Zavezanci za plačilo storitev po tem
odloku so poleg upravičenca osebe, ki jih do upravičenca
veže preživninska dolžnost, ki izhaja iz zakonov ali pogodbe-
nega razmerja.

10. člen
CSD Bežigrad, oziroma koncesionar je dolžan z določi-

li tega odloka seznaniti upravičenca do storitev pomoči na
domu, z njimi skleniti dogovore o izvajanju storitev ter izdati
ustrezne upravne odločbe.

Odločba velja za čas nudenja storitve, vendar največ za
čas enega leta. En izvod odločbe CSD Bežigrad, oziroma
koncesionar dostavi Občini Dol pri Ljubljani.

Upravičenec storitev svoje finančne obveznosti porav-
nava v skladu s pogodbo z izvajalcem pomoči na domu.

IV. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITVE

11. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne

zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu,
nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni
preživljati, lahko z ustreznimi dokazili že pri vložitvi zahtevka
za nudenje pomoči na domu ali kasneje, ko je odločba že

izdana, vložijo zahtevo za delno ali celotno oprostitev plačila
storitve.

O delni ali celotni oprostitvi plačila storitev odloča CSD
Bežigrad po postopku in na način, kot je to določeno po
predpisih o socialnem varstvu.

12. člen
V celoti so oproščeni plačila storitve na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka kot

edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za inva-

lidnost po zakonu o varstvu duševno in telesno prizadetih
oseb,

– otroci za čas vključitve v programe predšolskih in
šoloobveznih dejavnosti in so upravičeni do dodatka po
zakonu družinskih prejemkih,

– upravičenci, ki so prejemniki denarnega dodatka.
Višina delne oprostitve oprostitve plačila na domu je

odvisna od materialnega stanja upravičenca in zavezancev.
Ostali upravičenci so dolžni plačati stroške izvajanja storitev
v višini veljavne cene storitev.

13. člen
Prispevek k ceni storitev za upravičence, ki so delno

oproščeni plačila storitev, se določa na podlagi lestvice, ki
upravičence ali zavezance razvršča v plačilne razrede.

Višina prispevka je odvisna od doseženega razmerja
med dohodkom upravičenca in zavezancev povprečno do-
seženim v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka za
storitev in povprečno neto plačo vseh zaposlenih v Republi-
ki Sloveniji v preteklem letu, in sicer:

Ugotovljeni dohodek v procentih % prispevka k ceni storitve
glede na povprečno višino neto

plače zaposlenih v RS
v preteklem letu

do 50% storitev je brezplačna
nad 50% do 60% 20%
nad 60% do 70% 40%
nad 70% do 80% 60%
nad 80% do 100% 80%
nad 100% 100%

V izjemnih primerih lahko CSD Bežigrad oziroma kon-
cesionar pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in
okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj družine in

– določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejansko social-
ni položaj družine bistveno boljši kot bi izhajal iz njenega
izkazanega dohodka, vendar ne več kot 100% cene iz 8.
člena tega odloka,

– določi nižje plačilo, če ugotovi, da kljub večjemu izka-
zanemu dohodku družina živi v težkih socialnih razmerah.

14. člen
Dohodki upravičenca in zavezancev se ugotavljajo ta-

ko, da se v dohodek upoštevajo vsi dohodki po 27. členu
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92) ter
dodatek za tujo nego in pomoč.

15. člen
Če je upravičenec lastnik nepremičnega premoženja,

ki mu ne daje dohodkov za plačilo stroškov, je oproščen
plačila storitev delno ali v celoti le, če pristane na plačilo v
breme premoženja upravičenca in dovoli zemljiškoknjižno
zavarovanje terjatve občine, ki ustreza ocenjenim stroškom
oprostitve.
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Če je bil upravičenec lastnik nepremičnega premože-
nja in ga je podaril v roku največ treh let pred vložitvijo
zahtevka za nudenje pomoči na domu, se mu pomoč pravi-
loma nudi samo v primeru, če upravičenec predloži pisno
zagotovilo, da prevzemnik nepremičnega premoženja ali kdo
drug zagotovi plačilo stroškov po tem odloku.

16. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne opro-

stitve plačila na domu, če:
– gre v institucionalno varstvo, če je pridobil pravico do

doplačila oziroma plačila ne da bi predhodno izrabil vse
pravne možnosti za določitev in izterjavo preživninske upra-
vičenosti, če je do njih upravičen,

– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev za-
vezancev, da do oprostitve plačila ali delnega doplačila ni
več upravičen.

17. člen
Vsako spremembo dejstev in okoliščin, ki so bile pod-

laga za določitev plačila, je upravičenec ali zavezanec dol-
žan v 15 dneh sporočiti pooblaščencu za zbiranje in vode-
nje evidenc socialnega položaja upravičencev oziroma zave-
zancev.

Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne
oprostitve plačila storitev pomoči na domu na podlagi lažnih
podatkov ali ni sporočil spremembe stanja, je dolžan vrniti
vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica z zamudnimi
obrestmi, ki veljajo za davke in prispevke, od dneva, ko je
neupravičeno pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.

18. člen
Za zbiranje podatkov in vodenje evidenc socialnega

položaja upravičencev oziroma zavezancev občina poobla-
šča CSD Bežigrad oziroma koncesionarja.

CSD Bežigrad oziroma koncesionar zbira, obdeluje,
shranjuje, posreduje, varuje in uporablja osebne podatke,
vsebovane v evidencah, v skladu s predpisi o varstvu oseb-
nih podatkov, če s tem odlokom ni drugače določeno.

19. člen
Storitve po tem odloku se za vsakega upravičenca

evidentirajo mesečno na posebnem obrazcu pri izvajalcu
pomoči, ki obsega:

– evidenca dogovora,

– delovne naloge za laične delavce,

– vsebine pomoči,

– izvajalce storitev,

– evidenco opravljenih poti.

Občina ima pravico vpogleda v te evidence.

20. člen
Medsebojne pravice in dolžnosti med občino in CSD

Bežigrad oziroma s koncesionarjem se dogovorijo s poseb-
no pogodbo.

Naročnik lahko prekine pogodbeno razmerje zaradi
spremembe načina izvajanja javne službe iz 2. člena tega
odloka ter drugih razlogov, ki bi bistveno vplivali na organiza-
cijo izvajanja pomoči na domu.

V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

21. člen
Občina bo v vsakoletnem proračunu zagotavljala sred-

stva, potrebna za izvajanje službe pomoči družini na domu.
V primeru, da občina ne dosega lastnih sredstev za

pokrivanje primerne porabe, se sredstva zagotovijo iz držav-
nega proračuna preko finančne izravnave.

Merila, po katerih se v tem odloku določa delno ali v
celoti oprostitve pri plačilu storitve veljajo, dokler Vlada RS
ne predpiše meril v skladu s tretjim odstavkom 100. člena
zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in
41/99).

22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem

listu Republike Slovenije.

Št. 15100-3/00
Dol pri Ljubljani, dne 5. julija 2000.

Župan
Občine Dol pri Ljubljani

Anton Jemec l. r.

IG

3631. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 1999

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list
RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 11. redni seji
dne 30. 5. 2000 sprejel

O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Ig za

leto 1999

1. člen
Občinski svet občine Ig sprejme zaključni račun prora-

čuna Občine Ig za leto 1999 z naslednjimi postavkami:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov: SIT
I. skupni prihodki 350,371.575
II. skupni odhodki 344,984.384
III. proračunski presežek (I.-II.) 5,387.191
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev 0
V. dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 0
VI. prejeta minus dana posojila in sprem.
kap. deležev (IV.-V.) 0
VII. skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.) 5,387.191
C) Račun financiranja:
VIII. zadolževanje 0
IX. odplačila dolga 0
X. neto zadolževanje 0
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (I.+IV.+VIII.) – (II.+V.+IX.) 5,387.191
Stanje sredstev na računih preteklega
leta 1999:
– žiro račun 630 3,422.843
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2. člen
Skupni presežek po zaključnem računu proračuna Ob-

čine Ig za leto 1999 znaša 8,810.034 SIT in se vodi kot
sredstva na računu 630.

3. člen
Sredstva na računu sredstev rezerv 750 po zaključnem

računu znašajo 3,649.647 SIT in se prenesejo v rezerve
proračuna Občine Ig za leto 2000.

4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

Št. 403-02/00-002
Ig, dne 30. maja 2000.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

3632. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška
vas in k.o. Dobravica

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Urad-
ni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni
list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 12. redni seji
dne 26. 7. 2000 sprejel

S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas in

k.o. Dobravica

I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra
– za parc. št. 1615/2 – pot, k.o. Iška vas, v izmeri

103 m2, prepisana pri vložku št. 3308, k.o. Iška vas
– in za parc. št. 1481/2 – pot, k.o. Dobravica, v izmeri

482 m2, prepisana pri vložku št. 27931, k.o. Dobravica.

II
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti

značaj javnega dobra, zanju se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Ig, Ig 72, 1292 Ig.

III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad-

nem listu Republike Slovenije.

Št. 465-01/00-001
Ig, dne 25. avgusta 2000.

Župan
Občine Ig

Ciril Podržaj l. r.

LAŠKO

3633. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo
samoprispevka za območje Krajevne skupnosti
Vrh nad Laškim

Svet krajevne skupnosti Vrh nad Laškim je na podlagi
3. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni
list RS, št. 15/94, 13/95 – odločba US, 38/96 in 43/96 –
odločba US) in 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list
SRS, št. 35/85, 48/86 ter Uradni list RS, št. 99/99 –
odločba US) na seji dne 25. 8. 2000 sprejel

S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka
za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim

1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim se

razpiše referendum za uvedbo samoprispevka za sofinanci-
ranje izvedbe programa krajevne skupnosti.

2. člen
Referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka za

območje KS Vrh nad Laškim bo v nedeljo, dne 15. oktobra
2000, od 7. do 19. ure, na običajnih glasovalnih mestih.

3. člen
Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči

roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se
šteje četrtek, 14. septembra 2000.

4. člen
Samoprispevek se uvede v denarju za obdobje petih

let, in sicer od 1. novembra 2000 do 31. oktobra 2005.

5. člen
Sredstva samoprispevka bodo porabljena za:
– gradnjo mrliške vežice,
– sofinanciranje projekta za dograditev podružnične

osnovne šole Vrh in izgradnjo telovadnice,
– izgradnjo komunalne infrastrukture v krajevni skup-

nosti.

6. člen
Sredstva samoprispevka bodo za namene iz 5. člena

tega sklepa porabljena skladno z njihovim pritokom in finan-
čnim planom krajevne skupnosti za tekoče leto.

7. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno

bivališče na območju Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim in
imajo lastne dohodke.

Samoprispevek se bo plačeval v naslednji višini:
– 1,5% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila

plače ter nagrad, plačila dopolnilnega dela in plačil po po-
godbah in avtorskih pogodbah,

– 1,5% od neto pokojnin,
– 1,5% od bruto zavarovalne osnove, od katere zave-

zanci, ki nimajo plače, plačujejo prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje,

– 5% od katastrskega dohodka.
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8. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih

določa zakon o samoprispevku.
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo gospodar-

ske družbe, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci
plač, nadomestil in pokojnin.

Lastnikom zemljišč in nepremičnin ter zavezancem iz
tretje alinee 7. člena tega sklepa bo samoprispevek obraču-
naval in odtegoval davčni organ Republike Slovenije.

9. člen
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na poseben

žiro račun Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim z nazivom
Krajevni samoprispevek KS Vrh nad Laškim.

Krajevna skupnost lahko sredstva samoprispevka, ki
so začasno prosta, vroči banki za določen čas.

Za zbiranje sredstev in realizacijo referendumskega pro-
grama skrbi svet Krajevne skupnosti Vrh nad Laškim, ki bo
najmanj enkrat letno poročal zboru krajanov KS Vrh nad
Laškim o porabi sredstev samoprispevka.

10. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka

kontrolira Agencija RS za plačilni promet ter Davčna uprava
RS.

11. člen
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani,

vpisani v splošni volilni imenik in občani, ki še nimajo volilne
pravice, pa so v delovnem razmerju.

Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti
Vrh nad Laškim.

12. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z gla-

sovnicami, na katerih je naslednje besedilo:

Krajevna skupnost Vrh nad Laškim
G L A S O V N I C A

Na referendumu dne 15. oktobra 2000 za uvedbo
samoprispevka v denarju za dobo pet let, t.j. od 1. novem-
bra 2000 do 31. oktobra 2005, za območje KS Vrh nad
Laškim, za sofinanciranje izvedbe programa KS Vrh nad
Laškim, predvidenega z razpisom samoprispevka

g l a s u j e m
ZA PROTI

Glasovnica se izpolni tako, da se obkroži “ZA“, če se
glasovalec strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma “PRO-
TI“, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka ne strinja.

13. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v

Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 25-08
Vrh nad Laškim, dne 25. avgusta 2000.

Predsednik
Sveta KS Vrh nad Laškim

Stanko Selič l. r.

3634. Sklep o imenovanju Volilne komisije krajevne
skupnosti Vrh nad Laškim

Na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah (Uradni list
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet krajevne
skupnosti Vrh nad Laškim na seji dne 25. 8. 2000 sprejel

S K L E P
o imenovanju Volilne komisije krajevne skupnosti

Vrh nad Laškim

I
V Volilno komisijo krajevne skupnosti Vrh nad Laškim

so imenovani:
1. Jože Jančič, Vrh nad Laškim, Laško, predsednik;
2. Branko Lapornik, Velike Grahovše 28, Laško, nam.

predsednika;
3. Zlatko Kramarič, Gozdec, Laško, član;
4. Linka Zupanc, Laška vas 6, Laško, nam. člana;
5. Danijel Pajk, Vrh 2, Laško, član;
6. Gizele Škoberne, Laška vas 11, Laško, nam. člana.

II
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 25-08
Vrh nad Laškim, dne 25. avgusta 2000.

Predsednik
Sveta KS Vrh nad Laškim

Stanko Selič l. r.

LOŠKA DOLINA

3635. Ugotovitveni sklep, da mandat svetnika
Občinskega sveta občine Loška dolina preide
na naslednjega kandidata iz istoimenske liste
SKD – Slovenski krščanski demokrati

Na podlagi sklepa Občinskega sveta občine Loška do-
lina št. 254 z dne 6. 6. 2000, s katerim je ugotovil, da je
Janezu Sterletu predčasno prenehal mandat člana občin-
skega sveta ter na podlagi 30. in 31. člena zakona o lokal-
nih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95
– sklep US in 79/95), je Občinska volilna komisija občine
Loška dolina na seji dne 9. 6. 2000 sprejela

U G O T O V I T V E N I   S K L E P

Mandat svetnika Občinskega sveta občine Loška doli-
na preide na naslednjega kandidata iz istoimenske liste SKD
– Slovenski krščanski demokrati. To je: Andrej Kordiš, rojen
5. 12. 1955, stanujoč v Ložu – Smelijevo naselje 38.

Kandidat je na poziv Občinske volilne komisije občine
Loška dolina podal pisno izjavo, da je pripravljen opravljati
zadevno funkcijo.

Št. 18/01-2000
Stari trg, dne 2. julija 2000.

Predsednik
Občinske volilne komisije

občine Loška dolina
Dušan Bavec, univ. dipl. jur. l. r.
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ŽUŽEMBERK

3636. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in
dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za
obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Žužemberk – dopolnjene 2000

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Ura-
dni list RS, št. 34/99), prvega odstavka 2. člena zakona o
planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni
list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85
in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93,
71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na
13. redni seji dne 27. 7. 2000 sprejel

S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in

dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega
plana Občine Novo mesto za obdobje od leta

1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za

obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje
Občine Žužemberk – dopolnjene 2000

1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev pro-

storskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto
za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta
1986 do leta 1990, za območje Občine Žužemberk – do-
polnjene 2000.

2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa z osnutkom odloka, bo

javno razgrnjen v prostorih Občine Žužemberk, Grajski trg
33, Žužemberk, (ogled je možen ponedeljek in torek od
7.30 do 15. ure, v sredo od 7.30 do 16.30 in petek ter
četrtek od 7.30 do 14. ure). Javna razgrnitev dokumenta se
bo začela 8 (osem) dni po objavi tega sklepa v Uradnem listu
RS in bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bo organizi-
rana tudi javna obravnava. Obvestilo o času in kraju javne
obravnave bo naknadno objavljeno v Dolenjskem listu.

3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko

v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripom-
be, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih
pošljejo na naslov Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360
Žužemberk.

4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in začne veljati z dnem objave.

Št. 588/2000
Žužemberk, dne 27. julija 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

3637. Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Hinje

Na podlagi 18. člena zakona o lokalni samoupravi (Ura-
dni list RS, št. 72/93, 57/94, 26/97, 70/97, 10/98 in
74/98) in 8. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list
RS, št. 34/99 in 63/00) je Občinski svet občine Žužem-
berk na podlagi izidov glasovanja na zboru občanov na
13. seji dne 27. 7. 2000 sprejel naslednji

S K L E P

1
Na območju Občine Žužemberk se ustanovi Krajevna

skupnost Hinje, ki je del občine v teritorialnem, funkcional-
nem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem
smislu.

2
Območje Krajevne skupnosti Hinje obsega naslednja

naselja: Hinje, Hrib pri Hinjah, Lazina, Lopata, Pleš, Prevo-
le, Ratje, Sela pri Hinjah, Visejec, Vrh pri Hinjah in Žvirče.

3
Na podlagi tega sklepa komisija za statut občine in

poslovnik občinskega sveta pripravi predlog sprememb in
dopolnitev statuta Občine Žužemberk s katerim se ustanovi
Krajevna skupnost Hinje.

4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 592/2000
Žužemberk, dne 27. julija 2000.

Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

MINISTRSTVA

3638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o posojilu za študij

Na podlagi 59. člena zakona o zaposlovanju in zavaro-
vanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91,
12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - odl. US in 69/98), izdaja
minister za delo, družino in socialne zadeve

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

posojilu za študij

1. člen
V pravilniku o posojilu za študij (Uradni list RS št. 61/99

in 87/99) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
“Vrednost enega lota izraža višino prejetega posojila, ki

je izplačana v mesečnih ali letnih obrokih. Vrednost enega
lota znaša 5.500 SIT mesečno oziroma 66.000 SIT letno.
Glede na dobo prejemanja obrokov so vrste lotov naslednje:
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Vrsta lota Doba prejemanja obrokov Vrednost lota

A 4 leta 264.000 SIT

B 3 leta 198.000 SIT

C 2 leti 132.000 SIT

D 1 leto 66.000 SIT

2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Osnovna višina posojila za študij znaša 4 lote (22.000

SIT) mesečno oziroma 264.000 SIT letno.“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Osnovna višina posojila za študij se lahko poveča naj-

več za 2 lota tako, da znaša najvišji možni znesek posojila za
študij 6 lotov (33.000 SIT mesečno oziroma 396.000 SIT
letno).“.

3. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Posojilo za študij se lahko odobri posojilojemalcu v

enkratnem znesku za plačilo šolnine največ do letnega zne-
ska osnovne višine posojila za študij na podlagi računa ali
predračuna izvajalca študijskega programa. Posojilo se na-
kaže izstavitelju računa ali predračuna.“.

4. člen
V 7. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Prosilcu, ki nima staršev ali je dohodek na družinske-

ga člana manjši od 160% zajamčene plače in ima povpreč-
no oceno v zadnjem letniku študija pred kandidiranjem za
posojilo za študij 8 in več oziroma povprečno oceno 4 in več
za zadnji letnik srednje šole, se lahko posojilo za študij pred
prvim črpanjem zavaruje s poroštvom, ki ga izda Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Upnik lahko uveljavi
pravico do izpolnitve poroštvene obveznosti, če je izkoristil
vse zakonite možnosti za izterjavo dolga od dolžnika.“.

5. člen
Na koncu prvega odstavka 12. člena se za besedo

“stopnji“ doda naslednje besedilo: “ali, če posojilojemalec
med študijem pridobi eno od oblik štipendije v skladu s pred-
pisi o zaposlovanju. Posojilo miruje tudi, če posojilojemalec
med študijem pridobi eno od oblik štipendije v skladu s pred-
pisi o zaposlovanju in sicer za čas prejemanja štipendije“.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Stroške obresti za čas, ko posojilo miruje, ker posoji-

lojemalec ni izdelal letnika, nosi posojilojemalec, v drugih
primerih iz prvega odstavka tega člena pa se stroški obresti
regresirajo skladno s 6. členom tega pravilnika.“.

6. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Minister izbere enega ali več koncesionarjev izmed

prijavljenih na podlagi naslednjih kriterijev:
– obseg poslovne mreže do 20 točk
– število obstoječih študentskih računov do 20 točk
– obseg virov za posojila do 10 točk
– ponujene vrste in pogoji zavarovanja do10 točk
– skupni stroški za posojilojemalca do 20 točk
– obrestna mera za študentska posojila do 20 točk.

O izboru morajo biti prijavitelji pisno obveščeni v roku
8 dni po opravljenem izboru.“.

7. člen
Črta se drugi odstavek 22. člena.

8. člen
Črta se zadnja alinea 24. člena.

9. člen
Posojilojemalci, ki so sklenili pogodbo o posojilu za

študij pred uveljavitvijo tega pravilnika, sklenejo aneks k tej
pogodbi v skladu z določili tega pravilnika.

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

nem listu Republike Slovenije, razen 1. in 2. člena, ki zač-
neta veljati 1. oktobra 2000.

Št. 017-01-0025/99-12
Ljubljana, dne 24. avgusta 2000.

Minister
za delo, družino

in socialne zadeve
dr. Miha Brejc l. r.

Soglašam!

Minister
za finance

Zvonko Ivanušič l. r.

3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o sestavi in delovanju razširjenih
strokovnih kolegijev

Na podlagi drugega odstavka 74. člena zakona o zdrav-
stveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95,
8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00 in 36/00), izdaja
minister za zdravstvo

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
sestavi in delovanju razširjenih strokovnih

kolegijev

1. člen
V pravilniku o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih

kolegijev (Uradni list RS, št. 67/97 in 54/98), se v prvem
odstavku 1. člena za besedo “stroke,” besedilo do konca
odstavka nadomesti z besedilom: “ki v sodelovanju z Medi-
cinsko fakulteto oziroma Fakulteto za farmacijo Univerze v
Ljubljani, za svoje področje oblikuje strokovno doktrino,
skrbi za njeno promocijo in spremlja njeno uporabo ter
pripravlja strokovne podlage za oblikovanje zdravstvene po-
litike in za usklajevanje doktrinarnih vprašanj na Zdravstve-
nem svetu”.
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2. člen
V 2. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se

glasita:
“V razširjenem strokovnem kolegiju za psihiatrijo mora

biti pet predstavnikov iz posameznih psihiatričnih bolnišnic.
Ne glede na prvi odstavek tega člena, sestavljajo razšir-

jeni strokovni kolegij za področja ginekologije in perinatolo-
gije, pediatrije, internističnih strok ter kirurgije predsednik in
štirinajst članov, od katerih je devet predstavnikov posamez-
nih regijskih splošnih bolnišnic.”.

3. člen
Četrti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Člane in predsednike razširjenih strokovnih kolegijev

imenuje minister po pridobitvi mnenja pristojnih zbornic,
Medicinske fakultete oziroma, ko gre za razširjeni strokovni
kolegij za lekarniško farmacijo, Fakultete za farmacijo.”.

4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Razširjeni strokovni kolegij sprejema svoja stališča na

sejah, kjer je prisotnih več kot polovica članov in sicer z
večino glasov prisotnih članov.”.

– Popravek sprememb pravilnika o označbi porekla blaga “Idrijska čipka“

Popravek

V spremembah pravilnika o označbi porekla blaga “Idrijska čipka“, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 62-2800/00 z
dne 7. 7. 2000, je izpadel zemljevid območja “Idrijske čipke“, ki je kot grafična priloga sestavni del pravilnika in je naslednji:

Župan
Občine Idrija

Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

5. člen
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Strokovna skupina ima enake pravice in dolžnosti kot

razširjeni strokovni kolegij.”.

6. člen
V prilogi 1 se doda nova točka, ki se glasi:
“27. RSK za lekarniško farmacijo”.

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

nem listu Republike Slovenije.

Št. 022-16/00
Ljubljana, dne 30. avgusta 2000.

spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister

za zdravstvo



Stran 9582 / Št. 78 / 1. 9. 2000 Uradni list Republike Slovenije

Stran Stran

VLADA
3615. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o

uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in raz-
voj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 2000 9521

3616. Uredba o akreditacijskih pogojih za delovanje
Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja 9521

MINISTRSTVA
3617. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovi-

tev vrednosti stanovanja 9524

3618. Odredba o izobraževalnih programih za pridobi-
tev srednje poklicne izobrazbe Prodajalec za iz-
vajanje na narodno mešanih območjih (dualna or-
ganizacija izobraževanja) 9524

3619. Odredba o izobraževalnih programih za pridobi-
tev srednje strokovne izobrazbe Ekonomski te-
hnik za izvajanje na narodno mešanih območjih 9524

3620. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe
o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla,
svinca in benzena 9525

3621. Pravilnik o kakovosti tekočih goriv 9525

3638. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o posojilu za študij 9579

3639. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kole-
gijev 9580

3622. Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev
na prestajanje kazni zapora v zavode za prestaja-
nje kazni zapora 9532

3623. Dopolnitev seznama potrjenih domačih sort kme-
tijskih rastlin in tujih sort kmetijskih rastlin, za ka-
tere je bila dovoljena introdukcija v Republiki Slo-
veniji 9535

3624. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov
za zaposlene v državni upravi 9540

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
3625. Statut Zavoda za pokojninsko in invalidsko zava-

rovanje Slovenije 9540

3626. Sklep o uskladitvi vrednosti točke v notarski tarifi 9549

3627. Aneks h kolektivni pogodbi celulozne, papirne in
papirno predelovalne dejavnosti 9549

OBČINE

LJUBLJANA

3628. Odlok o varstvu lokalnih virov pitne vode 9551

3629. Odlok o občinskih cestah 9565

DOL PRI LJUBLJANI

3630. Odlok o organizaciji in izvajanju pomoči družini
na domu in merilih za določanje plačil storitev 9574

IG

3631. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig
za leto 1999 9576

VSEBINA

3632. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška
vas in k.o. Dobravica 9577

LAŠKO

3633. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samo-
prispevka za območje Krajevne skupnosti Vrh nad
Laškim 9577

3634. Sklep o imenovanju Volilne komisije krajevne
skupnosti Vrh nad Laškim 9578

LOŠKA DOLINA

3635. Ugotovitveni sklep, da mandat svetnika Občinske-
ga sveta občine Loška dolina preide na nasled-
njega kandidata iz istoimenske liste SKD – Slo-
venski krščanski demokrati 9578

ŽUŽEMBERK

3636. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in do-
polnitev prostorskih sestavin dolgoročnega pla-
na Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 2000 in srednjeročnega družbenega pla-
na Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986
do leta 1990, za območje Občine Žužemberk –
dopolnjene 2000 9579

3637. Sklep o ustanovitvi Krajevne skupnosti Hinje 9579

POPRAVEK

– Popravek sprememb pravilnika o označbi pore-
kla blaga “Idrijska čipka“ 9581

MEDNARODNE POGODBE
104. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o začasnem uvo-

zu s popolno oprostitvijo uvoznih dajatev za brez-
plačno izposojeno medicinsko, kirurško in labo-
ratorijsko opremo za uporabo v bolnišnicah in dru-
gih zdravstvenih zavodih za diagnostiko ali zdrav-
ljenje ter Dodatnega protokola k Sporazumu o za-
časnem uvozu s popolno oprostitvijo uvoznih da-
jatev brezplačno izposojene medicinske, kirurške
in laboratorijske opreme za uporabo v bolnišni-
cah in drugih zdravstvenih zavodih za diagnosti-
ko ali zdravljenje (MSZUO) 953

105. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izme-
njavi reagentov za določanje krvnih skupin, Pro-
tokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi rea-
gentov za določanje krvnih skupin ter Dodatnega
protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi
reagentov za določanje krvnih skupin (MESIRK) 958

106. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izme-
njavi reagentov za tipizacijo tkiv, Protokola k Evrop-
skemu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipi-
zacijo tkiv ter Dodatnega protokola k Evropske-
mu sporazumu o izmenjavi reagentov za tipizaci-
jo tkiv (MESIRT) 984

107. Zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma o izme-
njavi zdravilnih učinkovin človeškega izvora, Pro-
tokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi zdra-
vilnih učinkovin človeškega izvora ter Dodatnega
protokola k Evropskemu sporazumu o izmenjavi
zdravilnih učinkovin človeškega izvora (MESZUC) 996

– Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih po-
godb 1052
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CD-RCD-RCD-RCD-RCD-ROMOMOMOMOM

Uradni list
Vsaka zgoščenka (CD-ROM) vsebuje celotno vsebino uradnega lista posameznega leta

Velika prednost tega novega medija pred klasičnim (papir) je tudi v veliko manjšem fizičnem
obsegu. Če je arhiviranje nekaj letnikov uradnega lista doslej zahtevalo celotno omaro, bo odslej
zadostoval manjši predal. Zgoščenka je za arhiviranje idealna tudi zaradi popolne trajnosti in
nespremenljivosti laserskega zapisa na njej.

Število Cena za
uporabnikov posamezno leto

 v SIT

1 14.000

2–5 17.500

6–10 21.800

11–25 29.000

26–50 45.000

V ceni ni upoštevan DDV

letniki: ‘95, ‘96, ‘97, '98, '99

na CD-ROMURepublike Slovenije

Ob nakupu vseh petih letnikov hkrati vam nudimo 20% popust.

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
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

CD-ROM letnik '95 '96 '97 '98 '99

kosov

štev. uporabnikov

Naročen-e CD-ROM-e mi pošljite na naslov

Firma – ime naročnika Sektor – oddelek

Ulica in številka Davčna številka naročnika

Davčni zavezanec  DA NE

Datum Kraj

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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P r i p o r o č a m o

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
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

POSEST 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
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