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MINISTRSTVA
4694.

Odredba o obveznih sestavinah sporočila o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev

Na podlagi 8. točke 10. člena zakona o kontroli cen
(Uradni list RS, št. 63/99) in 2. člena uredbe o listi blaga in
storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni
list RS, št. 80/00) izdaja minister za ekonomske odnose in
razvoj

Cena 1000 SIT

2. člen
Predhodna prijava cen komunalnih staritev mora, poleg dokumentacije, ki je bila zaradi cen poslana pristojnemu
občinskemu organu, vsebovati tudi:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za
katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslovnega registra ter navedbo občin na območju katerih se
posamezna storitev opravlja,
2. navedba dejavnosti za katera se pošilja obvestilo o
spremembi cen, skupaj z navedbo občin na območju katerih bo prišlo do povečanja cen,
3. cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter
povečano ceno, izraženo v m3 ali v kg za storitev zbiranja in
odvoza odpadkov po posameznih občinah v primeru, da so
cene po občinah različne:
– ki so bile v uporabi do dneva predložitve obvestila,
– za katere se pošilja obvestilo,
– stopnjo skupne rasti cen storitev v predhodnem letu,
stopnjo skupne rasti cen v tekočem letu in stopnjo povečanja oziroma znižanja zadnje spremembe cen,
4. ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne
vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse,
5. letni fizični obseg opravljene storitve po vrstah uporabnikov,
6. glavne razloge za spremembo cen,
7. datum uporabe nove cene.

Leto X

3. člen
V primeru, da predhodna prijava cen ne vsebuje podatkov iz prejšnjega člena te odredbe, zahteva ministrstvo njegovo dopolnitev v roku 15 dni po prejemu predhodne prijave cen.
4. člen
Ta odredba začne veljati 18. decembra 2000.
Ljubljana, dne 30. novembra 2000.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj
dr. Marjan Senjur l. r.

ODREDBO
o obveznih sestavinah sporočila o predhodni
prijavi cen komunalnih storitev
1. člen
S to odredbe se določijo obvezne sestavine sporočila
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev iz uredbe o
predhodni prijavi cen (Uradni list RS, št. 111/00).
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4695.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Ljubno

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Ljubno
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Ljubno, št. 10-05/97 z dne
27. 10. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Nazarje, za obdobje od 1. 1. 1997 do
31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Ljubno na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno je izdelan v treh izvodih za 5749,44
hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju
Nazarje, v občini Ljubno, oziroma v katastrskih občinah Ter,
Primož pri Ljubnem, Savina in Radmirje.
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3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno je na vpogled na
sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Nazarje, Savinjska cesta 4, Nazarje, na sedežu Zavoda za
gozdove Slovenije, Krajevne enote Ljubno, Cesta v Rastke
60, Ljubno, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer
se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljubno.
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publike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi
dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega
dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Željne-Laze.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-6/16-97
Ljubljana, dne 20. oktobra 2000.

4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

Št. 322-01-10/6-99
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

4696.

Odredba o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Željne-Laze

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o
gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in
56/99) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o sprejemu splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Željne-Laze
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Željne-Laze, št. 06-08/96 z dne
31. 8. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije,
Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1996 do
31. 12. 2005.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem
delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Željne-Laze na ravneh celotne gozdnogospodarske
enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te
odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Željne-Laze je izdelan v treh izvodih za
3839,74 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem
območju Kočevje, v Občini Kočevje, oziroma v katastrskih
občinah Željne, Rog, Rajhenav in Onek.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Željne-Laze je na vpogled
na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote
Kočevje, Rožna ul. 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Rog, Rožna ul. 39, Kočevje,
in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Re-

4697.

Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bohor

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99)
je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne
28. 11. 2000

SKLEP
o javni razgrnitvi splošnega dela
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Bohor
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Bohor, izdelanega za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2007.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni
v prostorih Občine Kozje, Kozje 37. Javna razgrnitev se
začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko
v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu
Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Senovo, Trg
rudarjev 1, Senovo, ter na kraju javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve
organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v
istih prostorih objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-08-1/00
Ljubljana, dne 28. novembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
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4698.

Odredba o izobraževalnem progamu za odrasle
Slovenščina za tujce

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

ODREDBO
o izobraževalnem progamu za odrasle
Slovenščina za tujce
1. člen
Minister za šolstvo in šport sprejme izobraževalni program za odrasle Slovenščina za tujce, katerega splošni del
je predlagal, posebni del pa določil Strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih na 12. seji dne 28. 6.
2000.
2. člen
Izobraževalni program iz 1. člena te odredbe objavi
Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji.
Izobraževalni program iz prejšnjega odstavka je javno
veljaven.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati program Slovenščina za hrvaško/srbsko govoreče, ki ga je
sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 15. 10. 1992 in Standardi znanja slovenščine
kot tujega jezika, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za vzgojo in izobraževanje 17. 12. 1992.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 011-0236/2000
Ljubljana, dne 12. septembra 2000.
dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport
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2. člen
(smer izobrazbe)
V tej odredbi smer izobrazbe pomeni študijski program
za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni
naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98).
3. člen
(učitelji)
Učitelj v programu Slovenščina za tujce je lahko, kdor
je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz slovenskega jezika ali slovenskega jezika s
književnostjo.
4. člen
(vodja jezikovnega izobraževanja)
Vodja jezikovnega izobraževanja v programu Slovenščina za tujce je lahko, kdor si je pridobil smer izobrazbe, kot je
s to odredbo določena za učitelje.
5. člen
(posebnosti)
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih
za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata
znanosti iz slovenskega jezika ali slovenskega jezika s književnostjo.
6. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te odredbe prenehajo veljati kadrovski pogoji, ki jih je za izvajanje programa Slovenščina za
hrvaško/srbsko govoreče sprejel Strokovni svet Republike
Slovenije za vzgojo in izobraževanje 15. 10. 1992
7. člen
(veljavnost odredbe)
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS.
Št. 011-0252/2000
Ljubljana, dne 12. septembra 2000.

4699.

Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
za odrasle Slovenščina za tujce

dr. Lovro Šturm l. r.
Minister
za šolstvo in šport

Na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 12/96 in 23/96) izdaja minister za šolstvo in šport

ODREDBO
o smeri izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v izobraževalnem programu za odrasle
Slovenščina za tujce
1. člen
(vsebina odredbe)
Ta odredba določa smer izobrazbe, ki jo morajo ob
izpolnjevanju drugih z zakonom določenih pogojev imeti
učitelji in drugi strokovni delavci v izobraževalnem programu
za odrasle Slovenščina za tujce.

4700.

Odredba o homologiranju mehanskih naprav za
spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil
(št. 55.01)

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah
za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS,
št. 59/99 in 54/00) izdaja minister za znanost in tehnologijo

ODREDBO
o homologiranju mehanskih naprav za spenjanje
med seboj povezanih cestnih vozil (št. 55.01)
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1

SPLOŠNO

1.1

Vse mehanske naprave za spenjanje, ki so namenjene za medsebojno povezovanje cestnih vozil (vlečno in
priklopno vozilo), morajo biti homologirane skladno s to odredbo.

2

PODROČJE UPORABE

2.1

Ta odredba vsebuje zahteve, ki jim morajo ustrezati mehanske naprave in deli za medsebojno spenjanje vozil, da
se lahko štejejo za mednarodno združljive.

2.2

Ta odredba velja za naprave in dele, ki so predvideni za:

2.2.1

motorna in priklopna vozila, predvidena, da skupaj tvorijo skupino vozil (*);

2.2.2

motorna in priklopna vozila, predvidena, da skupaj tvorijo zgibna vozila(*), pri katerih priklopno vozilo povzroča na
motornem vozilu navpično obremenitev, ki ne presega 200 kN.

2.3

Ta odredba se uporablja za:

2.3.1

standardne naprave in dele, kot so opredeljeni v točki 3.1.3 te odredbe;

2.3.2

nestandardne naprave in dele, kot so opredeljeni v točki 3.1.4 te odredbe;

2.3.3

nestandardne razne naprave in dele, kot so opredeljeni v točki 3.1.5 te odredbe.

3

ZAHTEVE

3.1

Pomen izrazov za potrebe te odredbe:

3.1.1

Izraz “mehanske naprave in deli za spenjanje“ pomeni vse tiste elemente okvirja, nosilnih delov nadgradnje in
šasije motornega in priklopnega vozila, s katerimi sta povezana skupaj v skupino vozil ali v zgibno vozilo. Vključeni
so tudi vsi stalno pritrjeni ali snemljivi deli, namenjeni za pritrditev ali delovanje mehanskih naprav ali delov za
spenjanje.

3.1.2

Zahteva po samodejnem spenjanju je izpolnjena, če je za popolno vključitev naprave za spenjanje, za samodejno
blokiranje in prikaz pravilne vključitve naprav za blokiranje dovolj le vzvratno gibanje vlečnega vozila proti
priklopnemu vozilu brez vsakega zunanjega posega.
Pri kavljastih vlečnih sklopkah je zahteva po samodejnem spenjanju izpolnjena, če se naprava za blokiranje
kavljaste sklopke odpre in zapre brez vsakega zunanjega posega, ko se vlečno uho vstavi v sklopko.

3.1.3

Standardne mehanske naprave in deli za spenjanje ustrezajo standardnim meram in značilnostim, kot so navedene v tej odredbi. V okviru svojega razreda so medsebojno zamenljive ne glede na proizvajalca.

3.1.4

Nestandardne mehanske naprave in deli za spenjanje ne ustrezajo v celoti standardnim meram in značilnostim,
kot so navedene v tej odredbi, vendar jih je mogoče priključiti standardnim napravam in delom za spenjanje
ustreznega razreda.

3.1.5

Nestandardne razne mehanske naprave in deli za spenjanje ne ustrezajo v celoti standardnim meram in značilnostim, kot so navedene v tej odredbi in jih ni mogoče priključiti standardnim napravam in delom za spenjanje. Sem
spadajo, na primer, naprave, ki ne ustrezajo nobeni od naprav razredov od A do L in T, navedenih v točki 3.1.6 te
odredbe; to so naprave, ki se uporabljajo pri posebnih in težkih tovorih, in različne naprave, ki ustrezajo
obstoječim nacionalnim standardom.

3.1.6

Mehanske naprave in deli za spenjanje so razvrščeni po tipu, kot sledi:

3.1.6.1

Razred A

Vlečne krogle in nosilci, ki imajo kroglasto napravo s premerom 50 mm in nosilce na
vlečnem vozilu za spenjanje s priklopnim vozilom s pomočjo vlečne glave.

3.1.6.1.1 Razred A50-1 do 50-5

Standardne vlečne krogle s premerom 50 mm s prirobnico (za pritrditev z vijaki).

3.1.6.1.2 Razred A50-X

Nestandardne vlečne krogle s premerom 50 mm z nosilci.

(*) V smislu Konvencije o cestnem prometu (Dunaj, 1968, 1. člen, točki (t) in (u)).
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Vlečne glave, pritrjene na oje priklopnega vozila, za spenjanje na vlečno kroglo s
premerom 50 mm na vlečnem vozilu.

3.1.6.2.1 Razred B50-X

Nestandardne vlečne glave s premerom 50 mm.

3.1.6.3

Vlečne sklopke s sornikom s premerom 50 mm in lovilnikom ter samodejnim zapiranjem
in blokiranjem sornika, vgrajene na vlečnem vozilu, za spenjanje s priklopnim vozilom z
vlečnim ušesom na ojesu.

Razred C

3.1.6.3.1 Razred C50-1 do C50-6 Standardne vlečne sklopke s sornikom s premerom 50 mm.
3.1.6.3.2 Razred C50-X

Nestandardne vlečne sklopke s sornikom s premerom 50 mm.

3.1.6.4

Vlečna ušesa z valjasto odprtino z vzporednimi stenami, prirejena za sornik s premerom
50 mm in pritrjena na vlečno oje priklopnega vozila, za spenjanje v samodejno vlečno
sklopko.

Razred D

3.1.6.4.1 Razred D50-A

Standardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm za pritrditev z varjenjem.

3.1.6.4.2 Razred D50-B

Standardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm z navojem za pritrditev z matico.

3.1.6.4.3 Razred D50-C

Standardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm za pritrditev z vijaki.

3.1.6.4.4 Razred D50-X

Nestandardna vlečna ušesa za sornik s premerom 50 mm.

3.1.6.5

Nestandardna ojesa, ki vključujejo naletne naprave in podobno opremo, vgrajeno na
prednjem delu vlečenega vozila oziroma na njegovi šasiji, ki so primerna za spenjanje z
vlečnim vozilom z vlečnimi ušesi, vlečnimi glavami ali podobnimi napravami za spenjanje.

Razred E

Ojesa so lahko:
- pritrjena na tečajih tako, da se njihovi konci neovirano premikajo v navpični smeri in ne
morejo prenašati navpičnih obremenitev, ali
- trdno pritrjena v navpični ravnini glede na priklopno vozilo tako, da lahko prenašajo
navpične obremenitve (toga ojesa). Toga ojesa so lahko popolnoma toga ali pa gibljivo
vgrajena.
Ojesa so lahko sestavljena iz več delov in so lahko nastavljiva ali kolenasta.
Ta odredba se nanaša na ojesa, ki so samostojne enote in niso sestavni del šasije
vlečenega vozila.
3.1.6.6

Razred F

Vezni nosilci so vsi deli in naprave, nameščeni med napravami za spenjanje, kot so
vlečne krogle in vlečne sklopke, in okvirjem vozila (npr. zadnjim prečnim nosilcem),
nosilno nadgradnjo ali šasijo vlečnega vozila.

3.1.6.7

Razred G

Sedla (sedlaste sklopke) so ploščate naprave za spenjanje, ki se pri spetju samodejno
zaprejo in blokirajo ter so pritrjene na vlečnem vozilu in prirejene za spenjanje s
kraljevimi čepi s premerom 50 mm, pritrjenimi na polpriklopnikih.

3.1.6.7.1 Razred G50

Standardna sedla za čep s premerom 50 mm.

3.1.6.7.2 Razred G50-X

Nestandardna sedla za čep s premerom 50 mm.

3.1.6.8

Kraljevi čepi s premerom 50 mm so naprave, pritrjene na polpriklopnik, za spenjanje s
sedlom vlečnega vozila.

Razred H

3.1.6.8.1 Razred H50-X

Nestandardni kraljevi čepi s premerom 50 mm.

3.1.6.9

Razred J

Nestandardne montažne plošče, ki vključujejo vse dele in naprave za pritrditev sedla na
okvir ali šasijo vlečnega vozila. Montažna plošča je lahko prirejena tako, da se premika v
vodoravni smeri in tako tvori drsno sedlo.

3.1.6.10 Razred K

Standardne kavljaste vlečne sklopke za uporabo ustreznih obročastih (toroidnih) vlečnih
ušes razreda L.

3.1.6.11 Razred L

Standardna obročasta (toroidna) vlečna ušesa za uporabo z ustreznimi kavljastimi vlečnimi sklopkami.
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3.1.6.12 Razred S

Naprave in deli, ki niso skladni z nobenim od razredov A do L ali T in ki se uporabljajo pri
posebnih in težkih prevozih, oziroma naprave, ki so edinstvene za posamezne države in
jih urejajo obstoječi nacionalni standardi.

3.1.6.13 Razred T

Nestandardne nesamodejne naprave za spenjanje z vlečnimi ojesi, katerih spoje je
mogoče ločiti samo z orodjem in se tipično uporabljajo za priklopna vozila za prevoz
osebnih vozil. Homologirane morajo biti v paru.

3.1.7

Krmilni klini so naprave ali deli, vgrajeni na polpriklopnikih, ki v povezavi s sedlom upravljajo prisilno krmiljenje
polpriklopnikov.

3.1.8

Sistemi za daljinsko upravljanje so naprave in deli, ki omogočajo upravljanje naprav za spenjanje z bočne strani
vozila ali iz vozniške kabine.

3.1.9

Daljinski kazalniki so naprave in deli, ki v vozniški kabini kažejo, da je bilo spenjanje opravljeno in da so se naprave
za blokiranje vprijele.

3.1.10

Izraz “tip naprave ali dela za spenjanje“ pomeni naprave ali dele, ki se med seboj ne razlikujejo v takih bistvenih
značilnostih, kot so:

3.1.10.1 blagovna znamka ali oznaka proizvajalca oziroma dobavitelja;
3.1.10.2 razred naprave za spenjanje, kot je opredeljen v točki 3.1.6 te odredbe;
3.1.10.3 zunanja oblika, glavne mere ali temeljne razlike v konstrukciji, vključno z uporabljenimi materiali in
3.1.10.4 značilne vrednosti D, Dc, S, V in U.
3.1.11

Izraz “priklopnik s centralno osjo“ pomeni priklopno vozilo, katerega oje se ne more prosto premikati v navpični
smeri glede na priklopnik in ima os ali osi pri enakomerni obremenitvi nameščeno(e) v bližini težišča. Navpična
obremenitev, ki jo prenaša na vlečno sklopko vlečnega vozila, ne sme presegati 10 % največje mase priklopnika
oziroma 1.000 kg. Upošteva se manjša obremenitev.
Največja masa priklopnika s centralno osjo pomeni skupno maso, ki jo ta prenaša na tla preko svoje ali svojih osi,
ko je spet z vlečnim vozilom in je obremenjen do svoje največje tehnično dovoljene mase (**).

3.1.12

Izraz “oblikovni mehanski vprijem“ pomeni, da konstrukcija in oblika naprave in njenih sestavnih delov zagotavljata, da se pod vplivom katerih koli sil ali delov sil, ki jim je naprava izpostavljena med normalno uporabo ali med
preskušanjem, le-ta ne odpre ali razklene. Vzmetne sile se lahko uporabijo samo za zapiranje naprave in za
preprečitev, da bi učinki tresljajev povzročili premik delov naprave v lego, kjer bi se lahko odprla ali razklenila.

3.1.13

Izraz “tip vozila“ pomeni vozila, ki se ne razlikujejo med seboj v takih bistvenih značilnostih, kot so struktura, mere,
oblika in materiali v področjih, na katera je mehanska naprava ali del za spenjanje pritrjen. To se nanaša tako na
vlečno kot tudi na priklopno vozilo.

3.2

Splošne zahteve

3.2.1

Vsak vzorec mora po merah in trdnostnih lastnostih ustrezati zahtevam prilog 5 in 6 pravilnika ECE R 55.01. Po
opravljenih preskusih po prilogi 6 omenjenega pravilnika ne sme biti nobenih razpok, lomov ali čezmernih trajnih
deformacij, ki bi lahko škodljivo vplivale na zadovoljivo delovanje naprave ali dela.

3.2.2

Vsi sestavni deli mehanske naprave ali dela za spenjanje, katerih odpoved bi povzročila ločitev vlečnega in
priklopnega vozila, morajo biti jekleni. Lahko se uporabijo tudi drugi materiali, če dokaz enakovrednosti potrdi
homologacijski organ ali tehnična služba, ki izvaja preskuse.

3.2.3

Mehanske naprave za spenjanje morajo biti varne za uporabo. Izdelane morajo biti tako, da spenjanje ter
odpenjanje lahko opravi ena sama oseba brez uporabe orodja. Z izjemo naprav razreda T so za spenjanje
priklopnih vozil z največjo tehnično dovoljeno maso, večjo od 3.500 kg, dovoljene le naprave, ki omogočajo
samodejno spenjanje.

3.2.4

Mehanske naprave in deli za spenjanje morajo biti konstruirani in izdelani tako, da ob pogojih normalne uporabe in
pravilnem vzdrževanju ter zamenjavi obrabnih delov delujejo zadovoljivo in pri tem obdržijo vse lastnosti, ki jih
predpisuje ta odredba.

(**) Tehnično dovoljena masa je lahko večja od največje dovoljene mase, predpisane v nacionalni zakonodaji.
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3.2.5

Vse mehanske naprave in deli za spenjanje morajo biti konstruirani tako, da imajo oblikovni mehanski vprijem in da
so v zaprti legi najmanj enkrat blokirani z nadaljnjim oblikovnim mehanskim vprijemom, če ni še dodatnih zahtev.

3.2.6

Vsaki napravi ali delu mora biti priloženo navodilo za vgradnjo in uporabo, ki mora vsebovati dovolj podatkov, da
lahko ustrezno usposobljena oseba napravo pravilno vgradi in uporablja. Za naprave in dele za prvo vgradnjo pri
proizvajalcu vozila ali nadgraditelju se navodila za vgradnjo lahko opustijo, vendar je proizvajalec vozila ali
nadgraditelj dolžan predati uporabniku vozila potrebna navodila za pravilno uporabo naprave ali dela.

3.2.7

Za naprave in dele razreda A ali razreda S, kjer to pride v poštev, za uporabo s priklopnimi vozili, katerih največja
dovoljena masa ne presega 3.500 kg, in jih izdelujejo proizvajalci, ki niso povezani s proizvajalci vozil ter so
namenjeni za naknadno vgradnjo, mora v vsakem primeru višino in druge značilnosti vgradnje preveriti homologacijski organ ali tehnična služba, ki jo je ta pooblastil.

3.3

Splošne zahteve za vozila, opremljena z mehansko napravo ali delom za spenjanje.

3.3.1

Mehanska naprava ali del za spenjanje mora biti homologiran skladno z zahtevami te odredbe.

3.3.2

Vgradnja mehanske naprave ali dela za spenjanje mora ustrezati zahtevam priloge 7 pravilnika ECE R 55.01.

3.3.3

Vsakemu vozilu mora biti priloženo navodilo za uporabo naprave ali dela za spenjanje, ki mora vsebovati tudi vsa
morebitna posebna navodila za uporabo, ki se razlikujejo od običajnih za ta tip naprave ali dela, in navodila za
spenjanje in odpenjanje pod drugačnimi pogoji, na primer pri različnih kotih med vlečnim in vlečenim vozilom.

4

PRESKUŠANJE MEHANSKIH NAPRAV IN DELOV ZA SPENJANJE

4.1

Preskušanje mehanskih naprav in delov za spenjanje v smislu te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni
laboratorij skladno z določili pravilnika ECE R 55.01 (po stanju 30. septembra 2000). Ta pravilnik izhaja iz
Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in
delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca 1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom
pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 15/92).

4.2

Pravilnik ECE R 55.01 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.

5

HOMOLOGACIJA MEHANSKIH NAPRAV IN DELOV ZA SPENJANJE

5.1

Homologacija mehanskih naprav in delov za spenjanje v smislu te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti
morajo biti izdelani skladno s pravilnikom ECE R 55.01. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad
Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.

6

POSTOPEK PREVERJANJA

6.1

Ustreznost vozil skladno s to odredbo se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil
(Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99).

7

VELJAVNOST

7.1

Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju mehaničnih spojnih elementov med seboj
povezanih cestnih vozil (št. 55.00) (Uradni list RS, št. 3/95).

7.32

Homologacije, podeljene pred uveljavitvijo te odredbe, ostanejo še naprej v veljavi.

7.23

Ta odredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-012/00
Ljubljana, dne 14. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

Stran

11632 / Št. 113 / 8. 12. 2000
4701.

Uradni list Republike Slovenije

Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste
goriva (št. 83.05)

Na podlagi 2. člena zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 59/99 in
54/00) izdaja minister za znanost in tehnologijo

ODREDBO
o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti
od vrste goriva (št. 83.05)
1

SPLOŠNO
Vozila kategorij* M1 in N1 morajo biti homologirana skladno s to odredbo. Motorji teh vozil, ki delujejo po sistemu
prisilnega vžiga (Ottovi motorji), morajo biti konstruirani in izdelani za uporabo neosvinčenega goriva.

2

PODROČJE UPORABE

2.1

Določila te odredbe veljajo za:

2.1.1

emisijo izpušnih plinov pri normalni in nizki temperaturi okolja, plinasto emisijo iz ohišja motorja, emisijo zaradi
izhlapevanja goriva, za zagotavljanje trajnosti naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov in vgrajene naprave za
diagnostiko (OBD) vseh vozil kategorij M1 in N1, opremljenih z motorji na prisilni vžig, ki imajo najmanj štiri kolesa.

2.1.2

emisijo izpušnih plinov in delcev, za zagotavljanje trajnosti naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov in
vgrajene naprave za diagnostiko (OBD) vseh vozil kategorij M1 in N1, opremljenih z motorji na kompresijski vžig,
ki imajo najmanj štiri kolesa in katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg.

2.1.3

Določila te odredbe ne veljajo za vozila, katerih največja dovoljena masa je manjša od 400 kg in katerih največja
konstrukcijsko določena hitrost je manjša od 50 km/h.

2.1.4

Če vozila ustrezajo zahtevam za razširitev homologacije, se na zahtevo proizvajalca lahko homologacija po tej
odredbi razširi z vozil kategorije M1 ali N1, opremljenih z motorjem na kompresijski vžig, ki so bila že homologirana, na vozila kategorij M2 in N2, katerih referenčna masa ne presega 2.840 kg.

2.1.5

Za vozila, opremljena z motorji na kompresijski vžig na naravni plin (NG) ali z motorji na prisilni vžig, ki jih poganja
tekoči naftni plin (LPG), kategorij M1, M2 in N1 z največjo dovoljeno maso 3.500 kg določila te odredbe ne
veljajo, če njihovi pogonski motorji ustrezajo zahtevam pravilnika ECE R 49 (vključno z zadnjo spremembo).

2.2

Določila te odredbe ne veljajo za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in so opremljena z
motorji na prisilni vžig, ki jih poganja tekoči naftni plin. Za ta vozila velja odredba o homologiranju dizelskih
motorjev, motorjev na naravni plin ter motorjev na prisilni vžig, ki jih poganja tekoči naftni plin, in vozil, opremljenih
z dizelskimi motorji, motorji na naravni plin ter motorji na prisilni vžig, ki jih poganja tekoči naftni plin, glede na
emisijo snovi iz motorja, ki onesnažujejo okolje (št. 49.02) (Uradni list RS, št. 62/99).

3

ZAHTEVE

3.1

Splošne zahteve

3.1.1

Vsi deli vozila, ki lahko vplivajo na emisijo plinastega onesnaževanja, morajo biti konstruirani, izdelani in sestavljeni
tako, da kljub morebitnim vibracijam in drugim vplivom omogočajo, da vozilo v razmerah normalne rabe ustreza
zahtevam te odredbe.

3.1.2

Proizvajalec vozila mora s svojimi tehničnimi rešitvami zagotoviti, da emisija izpušnih plinov in emisija zaradi
izhlapevanja goriva v razmerah normalne rabe ostajata skladni z zahtevami te odredbe v dovoljenih mejah vso
normalno življenjsko dobo vozila.

3.1.3

Odprtine za natakanje goriva

3.1.3.1

Odprtina za natakanje goriva mora biti izvedena tako, da ni mogoče natakati goriva s šobo, katere zunanji premer
je 23,6 mm ali večji.

3.1.3.2

Določilo točke 3.1.3.1 te odredbe ne velja za vozila, ki izpolnjujejo obe naslednji zahtevi:

* Klasifikacija vozil po pravilnikih ECE je bila objavljena v prilogi št. 1 k Odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99).
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3.1.3.2.1 vozilo je konstruirano in izdelano tako, da osvinčeno gorivo ne more škodljivo vplivati na naprave, katerih naloga je
uravnavati sestavo izpušnih plinov in
3.1.3.2.2 vozilo je razločno, čitljivo in neizbrisno označeno s simbolom za neosvinčeno gorivo, kot ga določa ISO
2575:2000, in to na takem mestu, da ga oseba, ki nataka gorivo, takoj opazi. Dovoljene so tudi dodatne oznake.
3.1.4

Preprečiti je treba čezmerno izhlapevanje in morebitno razlivanje goriva zaradi manjkajočega pokrova na posodi za
gorivo.
To se lahko doseže na enega od naslednjih načinov:

3.1.4.1

s samodejnim odpiranjem in zapiranjem, nesnemljivim pokrovom posode za gorivo;

3.1.4.2

s konstrukcijskimi značilnostmi, ki preprečujejo čezmerno izhlapevanje, kadar ni pokrova posode za gorivo;

3.1.4.3

s katerimkoli drugim ukrepom, ki ima enak učinek. Na primer (vendar ne samo to): s privezanim pokrovom posode
za gorivo, z uporabo istega ključa za zaklepanje pokrova posode za gorivo in za zagon motorja. Pri slednjem mora
biti mogoče izvleči ključ iz pokrova posode za gorivo samo, ko je ta zaklenjen.

3.1.5

Predpisi za varnost elektronskih sistemov

3.1.5.1

Vozilo z računalnikom za nadzor emisij mora vključevati opremo za preprečevanje sprememb, razen tistih, ki jih
odobri proizvajalec. Proizvajalec odobri spremembe, če so potrebne za ugotovitev napake, servisiranje, nadzor,
opremljanje z nadomestnimi deli ali popravilo vozila. Programabilne računalniške kode ali delovni parametri
morajo biti narejeni tako, da jih ni mogoče prirejati, računalnik in s tem povezana navodila za vzdrževanje pa
morajo ustrezati zahtevam ISO/DIS 15031-7. Vsi odstranljivi kalibracijski spominski čipi morajo biti zaprti v svojem
ohišju, ki je zapečateno ali zaščiteno z elektronskimi algoritmi ter jih ne sme biti mogoče menjati brez uporabe
posebnih naprav in postopkov.

3.1.5.2

Delovnih parametrov računalniško kodiranega motorja ne sme biti mogoče spreminjati brez uporabe posebnih
naprav in postopkov (npr. zalotane oziroma zaščitene računalniške komponente ali zapečatena računalniška
ohišja).

3.1.5.3

Če so na motorjih s kompresijskim vžigom vgrajene mehanske črpalke za vbrizg goriva, proizvajalci sprejmejo
ustrezne ukrepe, da nastavitve največje količine dotoka goriva ni mogoče prirejati, ko je vozilo v prometu.

3.1.5.4

Proizvajalci lahko pri homologacijskem organu zaprosijo za oprostitev ene izmed teh zahtev za vozila, na katerih
zaščita verjetno ni potrebna. Kriteriji, ki jih homologacijski organ pri odločanju o oprostitvi upošteva, vključujejo,
med drugim, trenutno razpoložljivost delovnih čipov, največjo zmogljivost vozila in predvideni prodajni obseg
vozila.

3.1.5.5

Izdelovalci, ki uporabljajo programabilne sisteme računalniških kod (npr. električni izbrisljivi programabilni bralni
pomnilnik, EEPROM), morajo preprečiti nezakonito preprogramiranje. Proizvajalci morajo vključiti izboljšane
strategije za zaščito pred prirejanjem, vključno s šifriranjem podatkov z zaščitenim algoritmom šifriranja in zaščito
pred zapisovanjem, ki zahteva elektronski dostop do proizvajalčevega računalnika na drugem mestu. Homologacijski organ odloča o drugih primerljivih metodah, če nudijo enako stopnjo zaščite.

3.2

Posebne zahteve – vrste preskusov
Tabela 1 prikazuje različne poti homologacije vozila

3.2.1

Vozila z motorji na prisilni vžig morajo opraviti naslednje preskuse:
– tip I:
(ugotavljanje povprečnih emisij izpušnih plinov po hladnem zagonu)
– tip II:
(emisija ogljikovega monoksida pri prostem teku)
– tip III: (plinaste emisije iz ohišja motorja)
– tip IV: (emisija izhlapevanja goriva)
– tip V:
(trajnost naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov)
– tip VI: (ugotavljanje povprečnih emisij ogljikovega monoksida in ogljikovodikov v izpušnih plinih pri nizkih
temperaturah po hladnem zagonu)
– preskus vgrajene naprave za diagnostiko (OBD)

3.2.2

Vozila z motorji na prisilni vžig, ki jih poganja izključno tekoči naftni plin (LPG) ali naravni plin (NG), morajo opraviti
naslednje preskuse:
– tip I:
(ugotavljanje povprečnih emisij izpušnih plinov po hladnem zagonu)
– tip II:
(emisija ogljikovega monoksida pri prostem teku)
– tip III: (plinaste emisije iz ohišja motorja)
– tip V:
(trajnost naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov)
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Vozila kategorij z motorji na kompresijski vžig morajo opraviti naslednje preskuse:
– tip I:
(ugotavljanje povprečnih emisij izpušnih plinov po hladnem zagonu)
– tip V:
(trajnost naprav za uravnavanje sestave izpušnih plinov)
– in kjer pride v poštev, preskus vgrajene naprave za diagnostiko (OBD).
Tabela 1: Različne poti homologacije vozila

Homologacijski
preskus

Vozila kategorij M in N z motorji na prisilni vžig

Vozila kategorij M1 in N1 z motorji na kompresijski vžig

Tip I
Tip II
Tip III
Tip IV
Tip V
Tip VI

DA (največja masa ≤ 3,5 t)
DA (največja masa > 3,5 t)
DA
DA (največja masa ≤ 3,5 t)
DA (največja masa ≤ 3,5 t)
DA (vozila kategorije M1 in kategorije
N1 razred I)
DA
7. točka pravilnika ECE R 83.05

DA (največja masa ≤ 3,5 t)
—
—
—
DA (največja masa ≤ 3,5 t)

OBD
Pogoji
razširitve

DA
7. točka pravilnika ECE R 83.05, vozila kategorij
M2 in N2 (referenčna masa ≤ 2.840 kg)

3.3

Dovoljene mejne vrednosti (preskus tipa I)

4

PRESKUŠANJE VOZILA

4.1

Preskušanje vozila po določilih te odredbe lahko opravi samo pooblaščeni laboratorij skladno z določili pravilnika
ECE R 83.05 (po stanju 30. septembra 2000). Ta pravilnik izhaja iz Sporazuma o prevzemu enotnih pogojev za
homologacijo in za vzajemno priznavanje homologacije opreme in delov motornih vozil, ki je bil sprejet 20. marca
1958 v Ženevi. K temu sporazumu je z nasledstvenim sklepom pristopila tudi Republika Slovenija (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 15/92).

4.2

Pravilnik ECE R 83.05 je mogoče dobiti v izvirniku (v angleškem jeziku) v Informacijskem centru Urada Republike
Slovenije za standardizacijo in meroslovje v Ljubljani.

5

HOMOLOGACIJA VOZILA

5.1

Homologacija vozila po določilih te odredbe in s tem v zvezi izdani dokumenti morajo biti izdelani skladno s
pravilnikom ECE R 83.05. Homologacijski organ v Republiki Sloveniji je Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.
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6

POSTOPEK PREVERJANJA

6.1

Ustreznost vozil zahtevam te odredbe se preverja po postopku, ki ga predpisuje odredba o homologaciji vozil
(Uradni list RS, št. 33/98 in 59/99).

7

VELJAVNOST

7.1

Z uveljavitvijo te odredbe preneha veljati odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih
plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.03) (Uradni list RS, št. 62/99).

7.2

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se:

7.2.1

za homologiranje tipa vozila od dneva uveljavitve dalje. Pri preskusu tipa I morajo vozila ustrezati mejnim
vrednostim iz vrstice A oziroma vrstice B točke 3.3 te odredbe.

7.2.1.1

Pri preskusu tipa I pa morajo mejnim vrednostim iz vrstice B točke 3.3 te odredbe:
– od 1. januarja 2005 dalje ustrezati vozila kategorije M z največjo maso manjšo ali enako 2.500 kg ali vozila
kategorije N1 (razred I) in
– od 1. januarja 2006 dalje vozila kategorije M z največjo maso večjo od 2.500 kg ali vozila kategorije N1 (razred
II in III),

7.2.2

za nova vozila, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo ali se tu izdelujejo, ki morajo ustrezati:
– od 1. julija 2001 dalje mejnim vrednostim vrstice A oziroma B točke 3.3 te odredbe, razen vozil kategorije M z
največjo maso večjo od 2.500 kg in vozil kategorije N1 (razred II in III), za katera velja to od 1. julija 2002; in
– od 1. julija 2006 dalje mejnim vrednostim vrstice B točke 3.3 te odredbe, razen vozil kategorije M z največjo
maso večjo od 2.500 kg in vozil kategorije N1 (razred II in III), za katera velja to od 1. julija 2007;

7.2.2.1

Do 1. julija 2003 se za potrebe točke 7.2.2 štejejo vozila kategorije M1 z motorjem na kompresijski vžig, katerih
največja masa presega 2.000 kg in so izdelana za prevoz več kot šestih oseb (vključno z voznikom) ali pa so to
terenska vozila, za vozila kategorije N1;

7.3

za vsa rabljena vozila, ko se prvič registrirajo v Republiki Sloveniji, tri leta po uveljavitvi zahtev te odredbe za
homologacijo tipa vozila glede na vrsto vozila oziroma uveljavljene mejne vrednosti.
Št. 009-012/00
Ljubljana, dne 14. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo

4702.

Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične
dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo
dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri
samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov
s predpisi

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 85/00) izdaja
minister za znanost in tehnologijo

PRAVILNIK
o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije,
ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz
plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju
skladnosti izdelkov s predpisi
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejšo vsebino tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz
plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti
izdelkov s predpisi.

Dobavitelj je dolžan sistem zagotavljanja skladnosti izdelkov s predpisi opisati in vzdrževati z vodenjem tehnične
dokumentacije, ki vsebuje naslednja poglavja:
1. Proizvodni proces,
2. Vhodna in izhodna kontrola proizvodnega procesa –
preskušanje izdelkov,
3. Označevanje izdelkov,
4. Korektivni in preventivni ukrepi,
5. Vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov,
6. Poročila.
2. člen
V poglavju Proizvodni proces je dobavitelj dolžan navesti
vse vrste zlitin in njihove čistine ter opise postopkov za pripravo zlitin, ki jih v svojem proizvodnem procesu izdeluje oziroma
dobavlja pri drugih dobaviteljih. V proizvodnem procesu so za
to tehnično dokumentacijo pomembni le tisti postopki v proizvodnji, ki vplivajo na čistino končnega izdelka.
3. člen
V poglavju Vhodna in izhodna kontrola proizvodnega
procesa – preskušanje izdelkov je dobavitelj dolžan navesti
vrsto vhodnih surovin, ki jih uporablja v svojem proizvodnem
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procesu za izdelavo posameznih zlitin in končnih izdelkov
(npr. čiste plemenite kovine, zlitine določenih čistin, surovci, polizdelki, posamezni deli izdelkov itd.), ter dobavitelje,
pri katerih dobavlja vhodne surovine. Dolžan je navesti tudi,
ali omenjene vhodne surovine dobavlja pri dobaviteljih s
certificiranim sistemom kakovosti ali pri dobaviteljih brez
certificiranega sistema kakovosti.
Ustreznost kakovosti končnih izdelkov oziroma po potrebi vhodnih surovin se ugotavlja z ustreznimi standardnimi
metodami vzorčenja ter analizo vzorcev s preliminarnimi preskusi in standardnimi kvantitativnimi kemijskimi metodami.
Laboratorij, ki preskuša izdelke iz plemenitih kovin, mora
delovati skladno s standardom, ki določa splošne kriterije za
delovanje preskusnih laboratorijev.
Dobavitelj je dolžan navesti laboratorij, ki zanj preskuša
izdelke iz plemenitih kovin.
Izdelke iz plemenitih kovin lahko preskušajo le laboratoriji, ki delujejo skladno z drugim odstavkom tega člena in
katerih usposobljenost je preskusil in odobril Urad RS za
standardizacijo in meroslovje.
4. člen
V poglavju Označevanje izdelkov dobavitelj navede vrste vseh oznak, s katerimi bo označeval izdelke, ter način
označevanja izdelkov oziroma navede, da bo za izdelke iz
6. člena zakona o izdelkih iz plemenitih kovin izdajal potrdila
o skladnosti. Priložiti mora tudi slikovne podobe oznak dobavitelja, s katerimi bodo izdelki označeni.
Znak “S” je dobavitelj dolžan odtisniti na enako mesto
na izdelku, kot je predpisano za odtis oznake skladnosti.
5. člen
V poglavju Korektivni in preventivni ukrepi dobavitelj
navede korektivne in preventivne ukrepe, ki jih izvaja za
odpravo neskladnosti izdelkov s predpisi glede čistine in
njihovih oznak. Prav tako navede tudi ukrepe, ki so potrebni
za odpravo vzrokov neskladnosti.
6. člen
V poglavju Vodenje dokumentacije in hranjenje zapisov
je dobavitelj dolžan voditi in hraniti dokumentacijo za vsakokratno proizvodnjo izdelkov iz enkratnega taljenja, ki naj
vsebuje:
– opis proizvodnega procesa določene zlitine,
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– navedbo uporabljene vhodne surovine (količina, vrsta) ter njenih dobaviteljev,
– certifikate o čistini vhodnih surovin, ki jih izdajo dobavitelji s certificiranim sistemom kakovosti,
– navedbo skupnega števila kosov in skupne mase po
vrstah narejenih izdelkov,
– navedbo števila in vrste preskušenih izdelkov in po
potrebi navedbo vhodnih surovin in vrste standardne analizne metode ter poročila z rezultati analiz,
– navedbo števila in mase ter vrste izdelkov, pri katerih
je bila ugotovljena neskladnost,
– navedbo korektivnih ukrepov za odpravo neskladnosti,
– navedbo skupne količine (kosi, masa, vrsta) označenih izdelkov ter izdana potrdila o skladnosti.
7. člen
O količini (kosi, skupna masa) izdelkov, ki jih je v trimesečnem obdobju preskusil, označil ter dal v promet, je dobavitelj dolžan vsake tri mesece obvestiti Urad RS za standardizacijo in meroslovje na posebnem obrazcu.
Poseben obrazec je v prilogi št. 1, ki je sestavni del
tega pravilnika.
Dobavitelj je dolžan Urad RS za standardizacijo in meroslovje obvestiti tudi o številu izdanih potrdil o skladnosti ter
o količini izdelkov, za katere je potrdilo o skladnosti v tem
obdobju izdal.
V poglavju Poročila dobavitelj hrani obvestila oziroma
poročila trimesečnih obdobij iz prvega odstavka tega člena.
8. člen
Dobavitelj je dolžan zapise v tehnični dokumentaciji
hraniti 5 let.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 009-11/00
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
dr. Lojze Marinček l. r.
Minister
za znanost in tehnologijo
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4703.

Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta

Na podlagi drugega odstavka 3. člena navodila o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta (Uradni list RS, št. 57/99) je minister za okolje in prostor dne
23. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o začetku uradne uporabe digitalnega
katastrskega načrta
1
Za katastrske občine 635 Bresternica, 675 Hrastje,
634 Jelovec, 636 Kamnica, 638 Krčevina, 662 Laznica,
661 Limbuš, 650 Malečnik, 706 Orehova vas, 654 Orešje,
640 Pekel, 676 Pekre, 698 Pivola, 639 Počehova, 679
Razvanje, 694 Rogoza, 637 Rošpoh, 705 Slivnica, 696
Spodnje Hoče, 678 Spodnje Radvanje, 652 Vodole, 697
Zgornje Hoče, 677 Zgornje Radvanje in 682 Zrkovci se z
dnem sprejema tega sklepa začne uporabljati digitalni katastrski načrt kot uradni grafični prikaz podatkov zemljiškega
katastra.
2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 453-00-21/00
Ljubljana, dne 23. novembra 2000.
Minister
za okolje in prostor
dr. Andrej Umek l. r.

4704.

Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za
njeno izdajo in načinu uporabe

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja minister za
okolje in prostor

PRAVILNIK
o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo
in načinu uporabe
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina in oblika geodetske izkaznice, postopek izdaje, zamenjave in prenehanja
veljavnosti ter evidentiranje izdanih geodetskih izkaznic.
2. člen
Geodetska izkaznica se izdaja geodetom, ki imajo
opravljen poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih
storitev.
Na zahtevo stranke mora geodet, ki izvaja geodetske
storitve, stranki pokazati geodetsko izkaznico.
Geodetske izkaznice ni dovoljeno posojati ali odtujiti.
3. člen
Geodetska izkaznica se izda na obrazcu, ki je objavljen
kot priloga tega pravilnika in je njegov sestavni del.
Obrazec geodetske izkaznice je velikosti 85 x 54 mm.
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4. člen
Obrazec geodetske izkaznice vsebuje:
1. na sprednji strani:
– na levi strani je prostor za fotografijo velikosti 30 x
24 mm,
– pod fotografijo je prostor za podpis imetnika geodetske izkaznice,
– v desnem zgornjem kotu je grb Republike Slovenije,
pod njim napis “MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR”,
pod njim pa napis “GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE”,
– pod napisi iz prejšnje alinee je napis “GEODETSKA
IZKAZNICA“;
– v desnem spodnjem kotu je prostor za ime in priimek
imetnika geodetske izkaznice;
2. na hrbtni strani:
– v zgornjem delu je napis: “Imetnik te izkaznice lahko
v skladu z določbami zakona o geodetski dejavnosti (Uradni
list RS, št. 8/00) izvaja geodetske storitve, ki so podlaga za
urejanje mej zemljišč in parcelacijo, na celotnem območju
Republike Slovenije.”,
– pod tem napisom je prostor za registrsko številko
geodetske izkaznice, poleg njega pa prostor za datum izdaje geodetske izkaznice,
– v spodnjem delu je prostor za podpis izdajatelja geodetske izkaznice in za odtis pečata Geodetske uprave Republike Slovenije.
Osnovna barva geodetske izkaznice je bela, grafična
podlaga je v modri in sivi barvi, barva napisov je črna, fotografija je barvna ali črno-bela, grb Republike Slovenije pa je
v originalnih barvah.
5. člen
Imetniku geodetske izkaznice, ki izvaja geodetske storitve na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma
madžarska narodna skupnost, se na njegovo zahtevo izda
geodetska izkaznica na obrazcu, na katerem je besedilo v
italijanskem oziroma madžarskem jeziku.
6. člen
Geodetsko izkaznico izda Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: geodetska uprava).
Zahtevo za izdajo geodetske izkaznice (v nadaljnjem
besedilu: zahteva) vloži pri geodetski upravi geodet, ki opravi poseben strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev, ali
posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka
52. člena zakona o geodetski dejavnosti.
V zahtevi mora vlagatelj navesti: ime in priimek, datum
rojstva, naslov stalnega prebivališča, podatke o stopnji in
vrsti strokovne izobrazbe, številko in datum spričevala oziroma diplome ter podatke o izobraževalni organizaciji, ki je
spričevalo oziroma diplomo izdala, številko in datum potrdila
o opravljenem strokovnem izpitu oziroma preizkusu strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku (preizkus iz splošnega upravnega postopka in posebnih geodetskih postopkov) ter podatke o organu, ki je potrdilo izdal.
Vlagatelj mora zahtevo lastnoročno podpisati. Zahtevi
mora biti priložena barvna ali črno-bela fotografija v velikosti
30 x 24 mm.
Geodet, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka
52. člena zakona o geodetski dejavnosti in je v skladu s
53. členom tega zakona pridobil predpisano strokovno izobrazbo, mora zahtevi predložiti na vpogled dokazilo o strokovni izobrazbi.
Geodet s končano srednjo strokovno izobrazbo geodetske smeri, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka
52. člena zakona o geodetski dejavnosti in je ob njegovi
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uveljavitvi izpolnjeval pogoje iz 53. člena tega zakona, mora
zahtevi predložiti na vpogled dokazilo o strokovni izobrazbi,
dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu in dokazilo o delovnih izkušnjah.
7. člen
Geodetska izkaznica se na vlogo njenega imetnika zamenja:
– če jo je imetnik izgubil ali je kako drugače pogrešana;
– če je poškodovana;
– če je imetnik spremenil ime ali priimek.
Imetnik geodetske izkaznice je dolžan o izgubi geodetske izkaznice nemudoma obvestiti geodetsko upravo, ki mu
izda novo geodetsko izkaznico.
Naknadno najdeno geodetsko izkaznico, ki je bila izgubljena, poškodovano izkaznico ali izkaznico, ki je bila
zamenjana zaradi spremembe imena ali priimka imetnika,
geodetska uprava uniči.
8. člen
Geodetska izkaznica se začasno odvzame imetniku geodetske izkaznice, ki se ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja.
Imetnik geodetske izkaznice jo mora na poziv geodetske uprave nemudoma predložiti geodetski upravi, ki jo zadrži oziroma hrani, dokler se njen imetnik ne udeleži obvezne oblike strokovnega izpopolnjevanja.
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Geodetsko izkaznico, ki je prenehala veljati, izbriše
geodetska uprava iz evidence, ko izve za smrt imetnika
geodetske izkaznice.
10. člen
Geodetska uprava vodi o izdanih geodetskih izkaznicah evidenco v imeniku oseb, ki imajo opravljen poseben
strokovni izpit za izvajanje geodetskih storitev (v nadaljnjem
besedilu: imenik).
Za izdano geodetsko izkaznico se v imeniku evidentirajo naslednji podatki:
– registrska številka geodetske izkaznice,
– datum izdaje geodetske izkaznice,
– registrska številka in datum izdaje geodetske izkaznice v italijanskem oziroma madžarskem jeziku,
– fotografijo in podpis v digitalni obliki,
– datum zamenjave in datum uničenja geodetske izkaznice,
– datum začasnega odvzema in datum vrnitve geodetske izkaznice,
– datum prenehanja in datum izbrisa geodetske izkaznice.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451-00-2/00
Ljubljana, dne 14. novembra 2000.

9. člen
Geodetska izkaznica preneha veljati v primeru smrti
imetnika geodetske izkaznice.

PRILOGA – obrazec geodetske izkaznice
Sprednja stran

Minister
za okolje in prostor
prof. dr. Andrej Umek l. r.

Hrbtna stran
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4705.

Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk
geodetskih podatkov

Na podlagi četrtega odstavka 35. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja minister za
okolje in prostor

PRAVILNIK
o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih
podatkov
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto in vsebino potrdil o zadnjih
vpisanih podatkih zemljiškega katastra, katastra stavb in registra prostorskih enot (v nadaljnjem besedilu: potrdila iz
zbirk geodetskih podatkov), ki se vodijo v okviru državne
geodetske službe in se izdajajo proti plačilu taks v skladu z
zakonom, ki ureja upravne takse.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: geodetska uprava) izdaja naslednja potrdila iz zbirk
geodetskih podatkov:
1. podatki o parceli:
– načrt parcele
– opisni podatki o parceli
2. posestni list
3. lastninski list
4. podatki o stavbi:
– podatki o naslovu stavbe
– opisni podatki o stavbi
– opisni podatki o delu stavbe.
3. člen
Potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov mora obvezno
vsebovati:
– podatke, ki so za posamezno potrdilo iz zbirk geodetskih podatkov določeni s tem pravilnikom;
– številko potrdila in datum izdelave potrdila, ki izkazuje
čas, na katerega se podatki iz potrdila nanašajo, oziroma
datum stanja zbirke geodetskih podatkov, ki ga potrdilo
izkazuje;
– podatke o organizacijski enoti geodetske uprave, ki
je potrdilo izdelala;
– ime in priimek ter podpis osebe, ki je potrdilo izdala;
– podatke o nosilcu javnega pooblastila, ki je potrdilo
izdelal in izdal, vključno z navedbo javnega pooblastila;
– žig geodetske uprave ali nosilca javnega pooblastila.
Potrdila iz zbirk geodetskih podatkov se lahko izpisujejo skupaj. Če se potrdila iz zbirk geodetskih podatkov izpišejo skupaj, se upravne takse obračunajo za vsako potrdilo
posebej.
4. člen
Podatki o parceli se izdajo v dveh potrdilih, in sicer kot:
– načrt parcele,
– opisni podatki o parceli.
Načrt parcele je potrdilo o legi in obliki parcele. Načrt
parcele je kopija zemljiško-katastrskega načrta ali izris iz
digitalne baze. Načrt parcele mora poleg parcele, za katero
je dana vloga za izdajo potrdila, vsebovati tudi prikaz celih ali
delov sosednjih parcel, ime in šifro katastrske občine ter
številko parcele, za katero je načrt izdelan. Načrt parcele
vsebuje za dokončne parcele podatek o natančnosti določitve zemljiškokatastrskih točk, za parcele, ki niso dokončne,
pa podatek o merilu izvornega načrta.
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Načrt parcele se izdela v formatu A4 ali A3. Merilo
načrta se lahko prilagodi formatu.
Načrt parcele se lahko izdela na enem listu za več
sosednjih parcel istega lastnika skupaj. Tako izdelan načrt
parcele se šteje za eno potrdilo.
Opisni podatki o parceli vsebujejo naslednje podatke:
podatke o lastniku, kot je vpisan v zemljiškem katastru (ime
in priimek, datum rojstva in naslov za fizične osebe oziroma
firma, matična številka in sedež za pravne osebe), ime in
šifro katastrske občine, številko parcele, vrsto rabe, katastrski razred (če je vrsta rabe katastrska kultura), površino,
številko zemljiškoknjižnega vložka in številko posestnega
lista ter podatek o tem, ali je parcela dokončna ali ne.
Opisni podatki o več parcelah, ki so v lasti istega lastnika ali solastnikov in ležijo v eni katastrski občini, se štejejo
za eno potrdilo.
5. člen
Posestni list je izpis podatkov o nepremičninah v eni
katastrski občini, ki so v lasti istega lastnika ali solastnikov.
Posestni list vsebuje naslednje podatke: ime in šifro
katastrske občine, številko posestnega lista, podatke o lastniku, kot je vpisan v zemljiškem katastru (ime in priimek,
datum rojstva in naslov za fizične osebe oziroma firma, matična številka in sedež za pravne osebe), delež lastništva in
skupni katastrski dohodek v okviru tega posestnega lista ter
za vsako parcelo v okviru posestnega lista naslednje podatke: številka parcele, vrsta rabe, katastrski razred, površina,
katastrski dohodek in številka zemljiškoknjižnega vložka. Posestni list vsebuje podatek o katastrskem razredu in katastrskem dohodku, če je vrsta rabe parcele katastrska kultura.
Sestavni del posestnega lista je zbirnik površin in katastrskega dohodka po vrstah rabe.
6. člen
Lastninski list je zbir podatkov o površinah in katastrskem dohodku po vrstah rabe parcel, ki jih ima posamezen
lastnik v Republiki Sloveniji.
V lastninskem listu so navedene številke vseh posestnih listov, v katerih so evidentirane nepremičnine, ki so v
lasti ali v solasti istega posameznika, ne glede na delež
solastništva.
Poleg podatkov iz prvega odstavka tega člena lastninski list vsebuje še naslednje podatke: podatke o lastniku,
kot je vpisan v zemljiškem katastru (ime in priimek, datum
rojstva in naslov za fizične osebe oziroma firma, matična
številka in sedež za pravne osebe), šifro in ime katastrske
občine, številko posestnega lista, organizacijsko enoto geodetske uprave, ki vodi podatke iz posestnega lista, delež
lastništva, katastrski dohodek za cel posestni list in katastrski dohodek za delež lastništva.
7. člen
Podatki o stavbi se izdajo v treh potrdilih, in sicer kot:
– podatki o naslovu stavbe
– opisni podatki o stavbi
– opisni podatki o delu stavbe.
Podatki o naslovu stavbe vsebujejo naslednje podatke:
ime in šifra občine, ime in šifra naselja, ime in šifra ulice,
hišna številka, dodatek k hišni številki, ime in številka pošte
ter ime in šifra katastrske občine.
Opisni podatki o stavbi vsebujejo naslednje podatke:
ime in šifro katastrske občine, identifikacijsko številko stavbe in številko parcele, na ali pod katero je stavba oziroma je
z njo funkcionalno povezana.
Opisni podatki o delu stavbe vsebujejo naslednje podatke: ime in šifro katastrske občine, identifikacijsko števil-

Uradni list Republike Slovenije
ko dela stavbe, površino dela stavbe, način določitve površine in namembnost dela stavbe.
8. člen
Podatki o naslovu stavbe bodo vsebovali ime in številko
pošte po uvedbi območij pošt v register prostorskih enot.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451-00-4/00
Ljubljana, dne 21. novembra 2000.
prof. dr. Andrej Umek l. r.
Minister
za okolje in prostor

4706.

Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za
arheološka raziskovanja

Na podlagi 60. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja minister za kulturo

PRAVILNIK
o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka
raziskovanja
1. člen
S tem pravilnikom se določi postopek izdaje dovoljenj
za zavarovalna arheološka raziskovanja, arheološka izkopavanja in za uporabo iskalnikov kovin ter opreme, ki utegne
poškodovati arheološko najdišče (v nadaljnjem besedilu:
arheološka raziskovanja).
Arheološko raziskovanje po tem pravilniku je vsak poseg v kulturne in civilizacijske snovne ostaline vseh dob in
časov pod zemljo ali na njenem površju, ter na dnu voda,
vodotokov, jezer in morja, katerih ohranjanje in proučevanje
prispeva k odkrivanju zgodovinskega razvoja človeštva in
njegove povezanosti z naravnim okoljem.
2. člen
Predlog za izdajo dovoljenja za arheološko raziskovanje lahko vloži fizična ali pravna oseba na Ministrstvu za
kulturo, Upravi Republike Slovenije za kulturno dediščino (v
nadaljnjem besedilu: uprava).
Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju (ime in sedež pravne, oziroma ime in priimek ter naslov fizične osebe),
– podatke o vrsti arheološkega raziskovanja z opredelitvijo cilja raziskave oziroma raziskovalnega načrta,
– navedbo kraja raziskovanja (ime kraja, ledinsko ime,
parcelna številka, katastrska občina, občina),
– podatke o lastniku nepremičnine (ime in priimek,
naslov),
– podatke o vodji raziskovanja (ime in priimek, strokovna izobrazba) in o strokovnih sodelavcih in tehničnem osebju pri raziskovanju (ime in priimek, strokovna izobrazba),
– navedbo predvidenega časa izvedbe arheološkega
raziskovanja,
– predlog začasnega in končnega mesta hrambe premičnih in drobnih arheoloških najdb in standardne izkopavalne oziroma najdiščne dokumentacije,
– predlog ureditve najdišča po zaključku raziskovanja,
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– finančni načrt raziskovanja z oceno stroškov,
– navedbo virov, iz katerih se bodo pokrili stroški raziskovanja.
Predlogu mora biti priloženo pisno soglasje lastnika, da
dovoljuje poseg na nepremičnini in zaris lokacije raziskovanja na topografski karti.
Če gre za poseg na kulturnem spomeniku, oziroma
nepremičnini, vpisani v zbirni register kulturne dediščine, je
potrebno navesti evidenčno številko enote dediščine (EŠD)
in priložiti dovoljenje Javnega zavoda Republike Slovenije za
varstvo kulturne dediščine.
Kadar je na podlagi predpisov o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor za arheološko raziskovanje potrebno lokacijsko dovoljenje ali priglasitev del, je le-to potrebno
pridobiti pred začetkom arheološkega raziskovanja.
3. člen
Arheološko raziskovanje lahko vodi le univerzitetni diplomirani arheolog z najmanj petletnimi delovnimi izkušnjami
kot strokovni sodelavec pri opravljenih arheoloških raziskovanjih. Vodja podvodnih arheoloških raziskovanj mora imeti
tudi predpisano potapljaško teoretično in praktično znanje.
4. člen
Minister za kulturo imenuje, na predlog uprave, strokovno komisijo za arheološka raziskovanja (v nadaljnjem
besedilu: komisija). V komisijo se imenujejo uveljavljeni arheologi, strokovnjaki za različne dobe proučevanja, varovanja in hranjenja arheološke premične in nepremične dediščine.
Komisija ima pet članov, ki se imenujejo za 5 let. Po
preteku mandata so lahko člani ponovno imenovani.
Komisija sprejme poslovnik, s katerim določi način svojega dela.
5. člen
Če komisija meni, da podatki, navedeni v predlogu, ne
zadostujejo za odločanje, lahko predlagatelju naloži, da dokumentacijo ustrezno dopolni.
Komisija pripravi strokovno mnenje, predlaga enega ali
več nadzornikov ter dodatne strokovne zahteve in pogoje
arheološkega raziskovanja.
6. člen
Minister za kulturo izda dovoljenje za arheološko raziskovanje na podlagi mnenja komisije.
V odločbi o dovolitvi arheološkega raziskovanja se določijo cilji in pogoji arheološkega raziskovanja, vodja raziskovanja, eden ali več nadzornikov, začasno in končno
mesto hrambe premičnih in drobnih arheoloških najdb in
standardne izkopavalne oziroma najdiščne dokumentacije,
trajanje dovoljenja, rok, v katerem mora vodja raziskovanja
podati preliminarno in končno poročilo o arheološkem raziskovanju komisiji, ter rok in način ureditve najdišča po koncu raziskovanja.
Preliminarno poročilo mora biti izdelano najkasneje v
roku trideset dni po zaključenih terenskih delih.
Zaradi kasnejšega preverjanje stratigrafije in arheološke sestave najdišča se praviloma določi zemljišče ali dele
zemljišča (kontrolni blok), ki ostanejo neizkopana. Obseg
tako zaščitenega zemljišča se določi glede na velikost arheološkega območja.
7. člen
Odločba iz prejšnjega člena se pošlje v vednost pristojni upravni enoti, občini, lastniku zemljišča in Javnemu zavodu Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.
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8. člen
Vodja arheološkega raziskovanja iz 3. člena tega pravilnika je odgovoren za strokovno pravilno izvedbo arheološkega raziskovanja v skladu z izdanim dovoljenjem in uveljavljenimi strokovnimi standardi.
Vodja arheološkega raziskovanja je odgovoren tudi za
izvedbo in dokončanje raziskovanja v okviru stroškov, predvidenih s finančnim načrtom raziskovanja.
9. člen
Vsako arheološko raziskovanje nadzira vsaj en nadzornik, ki se določi izmed univerzitetnih diplomiranih arheologov z najmanj desetletnimi delovnimi izkušnjami pri arheoloških raziskovanjih.
Naloga nadzornika je, da najmanj enkrat, po potrebi pa
večkrat, pregleda arheološko raziskovanje in njegovo dokumentacijo, svetuje vodji arheološkega raziskovanja, ga opozori na nepravilnosti in izdela poročilo, ki ga pošlje komisiji.
Če nadzornik ugotovi nepravilnosti, ki po njegovem
mnenju predstavljajo kršitev zakona ali izdanega dovoljenja,
mora o nepravilnostih nemudoma pisno obvestiti pristojnega
inšpektorja.
10. člen
Če v teku izvedbe arheološkega raziskovanja pride do
najdb, zaradi katerih je potrebno razširiti cilje in spremeniti
pogoje, določene v odločbi iz 6. člena tega pravilnika, vodja
raziskovanja, predlagatelj ali nadzornik predlagajo ustrezno
spremembo odločbe.
Minister za kulturo izda spremenjeno odločbo po smiselno enakem postopku kot je določen s tem pravilnikom za
izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-255/00
Ljubljana, dne 30. novembra 2000.
mag. Rudi Šeligo l. r.
Minister
za kulturo

4707.

Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih
pogojih za izvajanje javne službe na področju
varstva kulturne dediščine

Na podlagi 25. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) izdaja minister za kulturo

PRAVILNIK
o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih
za izvajanje javne službe na področju varstva
kulturne dediščine
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne strokovne, prostorske in
tehnične pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci javne
službe na področju varstva kulturne dediščine.
Izvajalci javne službe na področju varstva kulturne dediščine so: Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, muzeji (vključno z galerijami) in koncesionarji
iz 29. člena zakona o varstvu kulturne dediščine.
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2. člen
Izvajalci javne službe na področju varstva kulturne dediščine morajo zaposlovati ustrezno število strokovnih delavcev za vsa področja dejavnosti, ki jih opravljajo kot javno
službo, s katerimi lahko zagotovijo strokovno delo na področju varstva kulturne dediščine v obsegu, ki ustreza stanju kulturne dediščine na njihovem območju, oziroma področju dela.
Če izvajalec javne službe vodi in odloča v postopkih po
zakonu o upravnem postopku, mora imeti zaposlenega tudi
vsaj enega delavca, ki izpolnjuje pogoje za vodenje in odločanje v teh postopkih (predpisano izobrazbo in opravljen
strokovni izpit iz upravnega postopka oziroma ustrezen izpit
iz postopka, ki ga vodi izvajalec javne službe) v skladu z
uredbo o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje
in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz
upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00).
3. člen
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine mora imeti v vsaki izmed svojih območnih enot
zaposlenega vsaj enega konservatorja za vsako od varstvenih skupin spomenikov iz 6. člena zakona o varstvu kulturne
dediščine, konservatorja-dokumentalista in strokovnjaka za
izdelavo strokovnih zasnov za varstvo kulturne dediščine.
Muzeji morajo imeti zaposlene vsaj tri delavce z univerzitetno izobrazbo z delovnega področja muzeja.
Muzeji, ki opravljajo območno (teritorialno) ali področno (strokovno) matično službo morajo izpolnjevati vsaj še
naslednje pogoje:
– vsaj enega kustosa, zaposlenega za poln delovni čas
za področje območne ali področne matičnosti, ki je v okviru
javne službe poverjena muzeju,
– zaposlitev vsaj enega restavratorja za prevladujočo
vrsto muzejskega gradiva s področja oziroma območja matičnosti muzeja.
4. člen
Evidentiranje dediščine in posredovanje podatkov v
register dediščine (prva alinea 19. člena zakona o varstvu
kulturne dediščine) lahko opravlja le za to strokovno usposobljen delavec (kustos, konservator) z ustrezno izobrazbo
univerzitetne smeri.
Raziskovalne projekte, ki pomenijo poseg v dediščino
(četrta alinea 19. člena zakona o varstvu kulturne dediščine)
lahko vodi le strokovnjak z univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri in najmanj petletnimi delovnimi izkušnjami pri varstvu
kulturne dediščine. Vodja raziskovanja je odgovoren za strokovno pravilno izvedbo raziskovanja.
Restavratorske in konservatorske programe (deveta alinea 19. člena zakona o varstvu kulturne dediščine) sme
pripravljati le strokovnjak z univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri in najmanj petletnimi delovnimi izkušnjami na področju varstva kulturne dediščine.
5. člen
Prostori izvajalcev javne službe morajo ustrezati pogojem, ki so predpisani s tem pravilnikom in z drugimi predpisi
(sanitarno-zdravstvenimi, o graditvi objektov, varstvu okolja,
varstvu pred požari, varstvu pri delu).
Muzej mora imeti:
– razstavne prostore za stalne in občasne razstave,
– prostor za ohranjanje muzejskega gradiva,
– ustrezne depoje,
– prostor za namestitev zaposlenega osebja in dokumentacije,
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– prostore za obiskovalce (recepcija, garderoba, sanitarije),
– prostor za vzgojno-izobraževalno delo.
Prostori muzeja morajo zagotavljati varno hranjenje
predmetov ter zaščito pred krajo in vsemi škodljivimi vplivi, ki
jih je moč predvideti, razstavni prostori pa tudi nemoten
ogled in strokovno predstavitev gradiva.
Obiskovalcem morajo biti dostopne osnovne informacije o muzejskih zbirkah in razstavljenih muzejskih predmetih. Obiskovalcu mora biti omogočen varen ogled muzejskih
zbirk v čistih ter temperaturno in klimatsko ustreznih prostorih.
Obiskovalcu mora biti na voljo knjiga vtisov in pritožb.
6. člen
Izvajalci javne službe morajo razpolagati z opremo in
napravami, ki omogočajo hranjenje predmetov kulturne dediščine, hranjenje in obdelavo dokumentacije in podatkov,
ter zavarovanje pred krajo in vsemi škodljivimi vplivi, ki jih je
mogoče predvidevati.
Prostori za varovanje in hranjenje muzejskega gradiva,
delov premične kulturne dediščine in dokumentarnega gradiva morajo biti opremljeni z napravami, ki zagotavljajo:
– ustrezno klimo (relativno vlago, temperaturo, čistost
zraka),
– ustrezno svetlobo,
– alarmiranje v primeru požara, vloma ali tatvine,
– varovanje pred poškodbami,
– ustrezno embalažo.
7. člen
Pri načrtovanju in prenovi prostorov muzejev je potrebno poskrbeti za posebne potrebe invalidnih oseb z odstranjevanjem arhitektonskih ovir in z napravami in opremo, ki
invalidnim osebam omogoča dostop v prostore muzeja.
8. člen
Muzeji morajo omogočiti dostop širši javnosti do razstav s stalno določenim odpiralnim časom, najmanj 40 ur
tedensko.
Uradne ure za ogled muzejskega gradiva, ki ni razstavljeno ter za raziskovalno delo se določijo v trajanju najmanj 6
ur tedensko s stalnim odpiralnim časom ali po vnaprejšnjem
dogovoru.
Informacija o odpiralnem času in uradnih urah muzeja,
ter o višini vstopnine mora biti razobešena na vidnem mestu
pri vhodu v prostore muzejske zbirke.
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne
dediščine in njegove območne enote morajo določiti uradne
ure za stranke v trajanju najmanj štiri ure, vsaj enkrat tedensko.
9. člen
Izvajalci javne službe na področju varstva kulturne dediščine morajo izpolniti strokovne pogoje, določene s tem
pravilnikom, najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega
pravilnika.
Izvajalci javne službe morajo izpolniti minimalne prostorske in tehnične pogoje, ki so predpisani s tem pravilnikom v dveh letih po njegovi uveljavitvi. Če je prilagoditev
prostorov odvisna od gradbeno-tehničnih del, pa v petih
letih po uveljavitvi tega pravilnika.
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih za začetek dela strokovnih organizacij (Uradni list SRS, št. 21/82), kolikor se
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nanaša na varstvo kulturne dediščine po zakonu o varstvu
kulturne dediščine.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 617-254/00
Ljubljana, dne 30. novembra 2000.
mag. Rudi Šeligo l. r.
Minister
za kulturo

4708.

Pravilnik o podeljevanju naziva primarij

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena zakona o zdravstveni 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

PRAVILNIK
o podeljevanju naziva primarij
1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje, ki jih mora izpolnjevati zaposleni zdravnik ali zobozdravnik (v nadaljnjem besedilu: kandidat), sestavo komisije in postopek za podelitev naziva
primarij.
2. člen
Naziv primarij se podeli kandidatu, ki izpolnjuje pogoje,
predpisane z zakonom o zdravstveni dejavnosti (Uradni list
RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99,
98/99, 31/00 in 36/00; v nadaljnjem besedilu: zakon) in s
tem pravilnikom, po postopku, ki ga predpisuje ta pravilnik.
3. člen
Kandidat mora za pridobitev naziva primarij poleg pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– vsaj 20 let dela na področju zdravstvene dejavnosti,
– vsaj 4 leta dela kot predstojnik organizacijske enote,
ki zaokrožuje določeno strokovno dejavnost,
– izkazane aktivnosti na področju vzgoje za zdravje
prebivalstva,
– izkazane aktivnosti na področju mentorstva,
– najmanj 15 prispevkov s strokovno ali organizacijsko
vsebino s področja zdravstvenega varstva, objavljenih v strokovnih revijah, publikacijah v Sloveniji in tujini, od tega je
lahko največ 5 povzetkov,
– aktivna udeležba na kongresih, simpozijih, posvetovanjih, tečajih v Sloveniji ali tujini (najmanj 10 naslovov prispevkov),
– aktivno delovanje v svoji sekciji Slovenskega zdravniškega društva oziroma v Zdravniški zbornici Slovenije.
4. člen
Minister, pristojen za zdravstvo imenuje komisijo za
podelitev naziva primarij (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Komisija ima predsednika in šest članov, vsak od njih
pa svojega namestnika. Komisijo sestavljajo predstavniki Ministrstva za zdravstvo (eden), Zdravniške zbornice Slovenije
(dva), Slovenskega zdravniškega društva (dva), Medicinske
fakultete (eden) in Zdravstvenega sveta (eden).
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5. člen
Predsednik in člani komisije ter namestniki so imenovani z odločbo za dobo 4 let.
Komisija ima sedež pri Ministrstvu za zdravstvo.
Komisija dela po poslovniku, ki ga sprejme v soglasju z
ministrom, pristojnim za zdravstvo.
Komisija v navodilu za pripravo predloga za pridobitev
naziva primarij natančneje določi tudi obseg in vrsto dokazil
o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena tega pravilnika.
6. člen
Predlog za podelitev naziva primarij (v nadaljnjem besedilu: predlog) komisiji lahko predloži:
– kandidat sam,
– strokovni kolegij zdravstvenega zavoda,
– Zdravniška zbornica Slovenije,
– Slovensko zdravniško društvo.
Predloge je možno posredovati komisiji skozi vse leto,
najkasneje do 31. decembra za podelitev v prihodnjem letu.
Komisija bo obravnavala le predloge, ki so v skladu s
tem pravilnikom in navodili.
7. člen
Predlog mora vsebovati:
– življenjepis kandidata s poudarkom na opisu dela v
zdravstveni dejavnosti,
– objavljena strokovna dela, predstavljena po pravilih o
citiranju člankov, objavljenih v Zdravniškem vestniku,
– mnenje strokovnega kolegija oziroma drugega pristojnega strokovnega organa zavoda, v katerem je kandidat
zaposlen,
– mnenje svoje sekcije v Slovenskem zdravniškem
društvu oziroma Zdravniške zbornice Slovenije.
8. člen
Mnenje strokovnega kolegija oziroma drugega pristojnega strokovnega organa zdravstvenega zavoda mora vsebovati obrazložitev:
– v čem je kandidat prispeval k napredku zdravstvenega varstva,
– v čem je kandidatov prispevek na strokovno organizacijskem oziroma razvojnem področju,
– potrditev obsega mentorskega dela,
– druge podatke, ki so pomembni za oceno strokovnega dela kandidata.
9. člen
Mnenje Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega
zdravniškega društva mora vsebovati predvsem podatke o
kandidatovi strokovnosti in njegovem prispevku pri zagotavljanju strokovne in moralno-etične ravni zdravniškega poklica.
10. člen
Komisija predlog za podelitev naziva primarij predloži v
potrditev ministru, pristojnemu za zdravstvo.
11. člen
Nazive primarij podeli minister, pristojen za zdravstvo
enkrat letno, praviloma ob svetovnem dnevu zdravja.
12. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o
podeljevanju naziva primarij (Uradni list RS, št. 6/93).
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se bodo
vloge, prispele do 31. 12. 2000, obravnavale skladno z
doslej veljavnim pravilnikom (Uradni list RS, št. 6/93).
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13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-30/00
Ljubljana, dne 29. novembra 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

4709.

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
preskušanja zdravil iz kontrole kakovosti zdravil

Na podlagi 78. člena in tretjega odstavka 117. člena
zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list
RS, št. 101/99 in 70/00) izdaja minister za zdravstvo

PRAVILNIK
o metodologiji za oblikovanje cen preskušanja
zdravil iz kontrole kakovosti zdravil
1. člen
Ta pravilnik določa metodologijo za oblikovanje cen
preskušanja zdravil iz redne kontrole kakovosti zdravil, izredne kontrole kakovosti zdravil, posebne kontrole kakovosti
vsake serije rizičnih zdravil, kontrole kakovosti vsake prve
serije zdravil pred dajanjem v promet in kontrole kakovosti
zdravil v okviru postopka za pridobitev dovoljenja za promet
z zdravilom na zahtevo pristojnega organa (v nadaljnjem
besedilu: preskušanje zdravil iz kontrole kakovosti zdravil),
ki jih izvaja javni zavod Zavod za farmacijo in za preizkušanje
zdravil – Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: zavod).
2. člen
Elementi za oblikovanje in izračun cene so:
– variabilni del: neposredni stroški po posameznih fazah dela,
– fiksni del: posredni ali splošni stroški poslovanja zavoda, amortizacija, stroški postavitve in vzdrževanja sistema
zagotavljanja kakovosti.
Oblikovanje cene preskušanja in kontrole kakovosti zdravil se ob upoštevanju s tem pravilnikom določenih elementov
za oblikovanje in izračun cene določi z aktom zavoda.
3. člen
Variabilni del cene sestavljajo naslednji neposredni stroški, ki so vezani na posamezno preskušanje zdravil iz kontrole kakovosti zdravil, po posameznih fazah dela:
– neposredni stroški dela,
– neposredni stroški materiala,
– neposredni stroški storitev.
4. člen
Neposredni stroški dela se izračunavajo po kalkulativnih
osnovah in merilih v skladu z internimi akti zavoda o sistemizaciji delovnih mest in o plačah, nadomestilih in drugih osebnih
prejemkih delavcev zavoda ter kolektivno pogodbo.
5. člen
Neposredni stroški materiala in storitev sestojijo iz stroškov materiala in stroškov storitev, ki neposredno bremenijo
posamezno analizno storitev.
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1. Neposredni stroški materiala so:
– stroški osnovnega in pomožnega materiala,
– stroški nadomestnih delov in materiala za vzdrževanje,
– stroški odpisa drobnega inventarja,
– stroški kala in loma,
– drugi stroški materiala.
2. Neposredni stroški storitev so:
– stroški storitev opravljanja dejavnosti,
– stroški storitev vzdrževanja,
– povračila stroškov v zvezi z delom,
– stroški intelektualnih in osebnih storitev,
– drugi stroški storitev.
6. člen
Fiksni del cene sestavljajo posredni ali splošni stroški
poslovanja in splošni stroški uprave, ki se ne morejo neposredno pripisati posameznemu preskušanju zdravil iz kontrole kakovosti zdravil.
1. Splošni stroški poslovanja so:
– amortizacija,
– stroški za vzpostavitev in vzdrževanje sistema zagotavljanja kakovosti,
– stroški energije,
– stroški pisarniškega materiala in strokovne literature,
– stroški dela zaposlenih v strokovno-administrativnih
in tehničnih službah zavoda,
– drugi splošni stroški poslovanja.
2. Splošni stroški uprave so:
– stroški pisarniškega materiala in strokovne literature,
– stroški storitev za promet in zveze,
– povračila stroškov v zvezi z delom,
– stroški plačilnega in bančnega prometa,
– zavarovalne premije,
– stroški reprezentance,
– stroški dela zaposlenih v upravi,
– stroški intelektualnih in osebnih storitev,
– drugi splošni stroški uprave.
7. člen
Amortizacija se obračunava po metodi enakomernega
časovnega amortiziranja in po amortizacijskih stopnjah, določenih v navodilu o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 86/99).
8. člen
Za vzpostavitev in vzdrževanje sistema zagotavljanja
kakovosti se obračuna delež na posamezno izvedeno kontrolo kakovosti zdravila od 15% mase prihodka od preskušanja zdravil iz kontrole kakovosti zdravil za enoletno obračunsko obdobje.
9. člen
Elementi cene, oblikovane po tej metodologiji, se usklajujejo po naslednjih merilih:
– stroški za plače in druge izdatke zaposlenim, skladno s spremembami izhodiščne plače za negospodarstvo
ob upoštevanju zakona o razmerjih plač v javnih zavodih,
državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list
RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 in
98/99) in na njegovi podlagi sprejetih podzakonskih aktov
ter določb kolektivne pogodbe,
– prispevki delodajalca za socialno varnost in dajatve,
skladno s spremembami zakona ali na njem temelječega
predpisa,
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– stroški materiala in storitev, skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin oziroma z gibanjem cen na trgu.
Uskladitev cene se lahko opravi po posameznih elementih trimesečno glede na uradno ugotovljeno rast cen
življenjskih potrebščin.
Strukturno povečana cena preskušanja zdravil iz kontrole kakovosti zdravil začne veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu.
V primeru, da do uskladitve cen ne pride na način iz
prejšnjega odstavka, se pri naslednji uskladitvi lahko upošteva kumulativna rast stroškov.
10. člen
Nadaljnje uskladitve cen preskušanja zdravil za kontrolo kakovosti zdravil se izvajajo na način, določen v tem
pravilniku.
Zavod mora o določitvi cene preskušanja zdravil iz
kontrole kakovosti zdravil pisno obvestiti ministrstvo, pristojno za zdravstvo.
11. člen
Med elemente cene po tej metodologiji ne sodijo stroški za dejavnosti, ki ne sodijo med preskušanje zdravil iz
kontrole kakovosti zdravil.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-29/00
Ljubljana, dne 28. novembra 2000.
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo

4710.

Spremembe in dopolnitve sodnega reda

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije z dne 11. 10. 2000 izdaja ministrica za
pravosodje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
SODNEGA REDA
1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98,
91/98 in 22/00), se v prvem odstavku 3. člena črtajo
besede “kakor tudi predstojnik okrajnega sodišča“, v drugem odstavku pa se namesto vejice postavi pika, ostalo
besedilo tega odstavka pa črta.
2. člen
Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
“S svojim delom, ugotovitvami in problemi lahko sodišče seznanja javnost na tiskovnih konferencah.“.
3. člen
V 19. členu se za besedo “zakonu“ postavi pika, ostalo
besedilo pa črta.
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4. člen
V 25. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Na ali ob sodni zgradbi, kjer je sedež sodišča, zunanji
oddelek sodišča ali dislocirani oddelek sodišča, je stalno
izobešena zastava Republike Slovenije.“.
5. člen
V 26. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Pod načinom uporabe delovnih in drugih prostorov v
sodni zgradbi se razume tudi dodelitev, razdelitev, odvzem
in omejitev uporabe določenih prostorov med posameznimi
sodišči in drugimi državnimi organi.“.
6. člen
V prvem odstavku 29. člena se črtajo besede “oziroma
predstojnik-predstojnica“.
7. člen
35. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Skladno z oceno ogroženosti, ki jo pripravi predsednik sodišča, potrdi pa ministrstvo, pristojno za pravosodje,
se v razpravnih dvoranah, sodniških kabinetih, sodnih pisarnah in drugih prostorih, kjer se sprejemajo stranke, namestijo na nevidnih mestih naprave, s katerimi je možno v primeru
ogroženosti nemudoma opozoriti varnostno službo sodišča
ali policijo.“.
8. člen
V drugem odstavku 44. člena se beseda “predstojnika“
nadomesti z besedo “predsednika“.
9. člen
V 50. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji,
četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
“Pri zbiranju statističnih podatkov o storilnosti sodišč in
pri primerjanju storilnosti med posameznimi sodišči iste vrste in iste stopnje se upošteva število vseh rešenih zadev in
posebej število rešenih pomembnejših zadev na enega sodnika. Storilnost se ugotovi tako, da se število rešenih zadev
deli s skupnim številom mesecev, ki so jih sodniki prebili
med letom na delu“.
Pri zbiranju in posredovanju statističnih podatkov skladno s sedmim odstavkom 60. člena zakona o sodiščih,
vodijo sodišča posebej zadeve, ki niso bile rešene v naslednjih rokih:
– preiskava in kazenske zadeve na I. stopnji: v roku 18
mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu
tožilcu po opravljeni preiskavi oziroma do odprave odločbe
prve stopnje;
– pravdne in nepravdne zadeve ter gospodarski spori:
v roku 18 mesecev od prejema zadeve do odprave odločbe
prve stopnje;
– postopki pred senatom za mladoletnike: v roku 1 leta
od prejema zadeve do odprave odločbe prve stopnje;
– postopki s pritožbo v kazenski ali civilni zadevi na II.
stopnji: v roku 6 mesecev od prejema zadeve na sodišču
druge stopnje do odprave odločbe druge stopnje;
– zadeve kazenskih preiskovalnih dejanj: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa državnemu tožilcu po opravljenih preiskovalnih dejanjih;
– izvršilne zadeve: v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa o izvršbi;
– zapuščinske zadeve: v roku 6 mesecev od prejema
zadeve do odprave sklepa o dedovanju;
– zadeve pripravljalnih postopkov zoper mladoletnike:
v roku 6 mesecev od prejema zadeve do odprave spisa
državnemu tožilcu po opravljenem pripravljalnem postopku;
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– zemljiškoknjižne zadeve: v roku 3 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa;
– zadeve sodnega registra: v roku 3 mesecev od prejema zadeve do odprave sklepa.
Če se v zadevi ponovno odloča, se roki za rešitev
zadev iz prejšnjega odstavka skrajšajo na polovico.
Šteje se, da gre za sodni zaostanek, če so roki iz
četrtega ali petega odstavka tega člena prekoračeni. Sodnik
je dolžan o sodnem zaostanku obvestiti predsednika sodišča. Predsednik sodišča lahko od sodnika zahteva poročilo
o razlogih za nastanek sodnega zaostanka. O tem ter o
sprejetih ukrepih poroča predsedniku sodišča višje stopnje.
Ne glede na prejšnji odstavek se med sodne zaostanke
ne štejejo nerešene zadeve, ki jih sodišče ne more obravnavati in rešiti, ker ni mednarodnih sporazumov o medsebojni
pravni pomoči ali zaradi nesodelovanja sodnih oblasti z državami, s katerimi Republika Slovenija nima vzpostavljenih diplomatskih odnosov.“.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta osmi in
deveti odstavek.
10. člen
51. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
“V skladu s programom reševanja zaostankov, se lahko
zaradi povečanja učinkovitosti dela sodišča delovni čas ali
čas uradnih ur primerno prilagodi.“.
11. člen
Tretji odstavek 55. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Sodnik ima uradno izkaznico, s katero se izkaže pri
uradnem zunanjem poslovanju. Uradno izkaznico ima tudi
sodno osebje, ki samostojno opravlja posamezna dejanja
zunanjega poslovanja, oziroma sodno osebje, ki opravlja
vročitev ali druga opravila za uradne potrebe sodišča.“.
12. člen
V drugem odstavku 74. člena se za besedo “sodišča“
postavi vejica in nadaljuje z besedilom “ali sodnik, ki ga on
določi“.
13. člen
V 76. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
“Osebi iz prvega odstavka tega člena se spis ali del
spisa vselej izroča v sodni pisarni. Če sodni izvedenec,
sodni cenilec ali sodni tolmač živi izven sedeža sodišča na
območju drugega sodišča, se mu spis ali del spisa, proti
potrdilu o prevzemu dokumentacije, izroči v sodni pisarni
zaprošenega sodišča.“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
14. člen
V četrtem odstavku 135. člena se namesto pike za
zaklepajem postavi vejica ter doda besedilo “oziroma v zadevah, kjer je plačilo sodne takse procesna predpostavka,
pošlje opomin za plačilo (Obr. SR št. 18a, 19a).“.
V petem in enajstem odstavku, se besedilo “Republiške uprave za javne prihodke“ nadomesti z besedilom “Davčne uprave Republike Slovenije“, v petem odstavku pa se
na koncu besedila doda stavek “V zadevah, kjer se pravočasno in pravilno plačilo sodne takse šteje kot procesna predpostavka, postopa sodišče v skladu s procesnim zakonom.“.
15. člen
V tretjem odstavku 139. člena se besedilo “upravi za
notranje zadeve“ nadomesti z besedilom “policijski upravi“.
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16. člen
V 159. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Če je rešitev zadeve vezana na odločitev v kakšnem
drugem postopku ali v primeru razveljavitve odločbe, se
vrstni red šteje od datuma pripada prve oziroma razveljavljene zadeve.“.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
17. člen
V prvem odstavku 173. člena se črtajo besede “oziroma na okrajnih sodiščih predstojnik sodišča“.
18. člen
V 176. členu se črtajo besede “oziroma na okrajnih
sodiščih predstojnik“.
19. člen
V drugem odstavku 178. člena se beseda “predstojniki“ nadomesti z besedo “predsedniki“.
20. člen
186. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Uradna sodniška izkaznica je sestavljena iz usnjenega
ovitka, plastificirane identifikacijske kartice in kovinske ploščice zlate barve z napisom “SODNIK“ ali “SODNICA“.
Usnjeni ovitek je iz modrega usnja, velikosti 70x100
mm. Na sprednji strani ovitka je v slepem tisku odtisnjen grb
Republike Slovenije, pod njim je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA“ (Obr. SR št. 186, skica št. 1).
Na zgornji notranji strani ovitka je na usnjeni podlagi
vtisnjen grb Republike Slovenije v obliki in barvah, določenih v prvem odstavku 6. člena ustave Republike Slovenije,
pod njim je napis zlate barve “REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“. Pod tem napisom je na
usnjeno podlago pritrjena ploščica zlate barve z napisom
“SODNIK“ ali “SODNICA“ (Obr. SR št. 186, skica št. 2).
Na spodnji notranji strani ovitka je prostor za vstavitev
identifikacijske kartice, ki mora biti vidna.
Obrazec identifikacijske kartice je velikosti 60x90 mm.
Osnovna barva obrazca je bela, barva tiska je črna, fotografija je barvna.
Na sprednji strani identifikacijske kartice so naslednji
elementi:
– 5 mm pod zgornjim robom je napis “URADNA IZKAZNICA“, ki je širok 5mm
– pod napisom iz prejšnje alinee sta naziv sodnika/ce
in naziv sodišča, kjer sodnik opravlja svojo funkcijo
– pod podatki iz prejšnje alinee je na levi strani prostor
za fotografijo imetnika v velikosti 30x40 mm
– na desni strani ob fotografiji so vpisani ime in priimek
imetnika ter registrska številka izkaznice
– ob desnem spodnjem kotu fotografije je prostor za
štampiljko izdajatelja, ki se odtisne tako, da s četrtino kroga
pokriva fotografijo
– v spodnjem levem kotu izkaznice se vpišeta kraj in
datum izdaje
– v spodnjem desnem kotu izkaznice je prostor za
podpis ministra, pristojnega za pravosodje (Obr. SR št. 186,
skica št. 3).
Na zadnji strani identifikacijske kartice so naslednji elementi:
– v zgornjem delu je na sredini odtisnjen grb Republike
Slovenije
– pod grbom je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“
– pod napisom iz prejšnje alinee je besedilo “Vsi državni organi in nosilci javnih pooblastil so dolžni dajati
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sodiščem pri izvajanju njihovih funkcij zahtevano pomoč, ki
je brezplačna, razen, če zakon določa drugače (drugi odstavek 13. člena zakona o sodiščih).“ (Obr. SR št. 186,
skica št. 4).“.
21. člen
Za 186. členom se dodata nova 186.a in 186.b člen,
ki se glasita:
“186.a člen
Sodno osebje, ki samostojno opravlja posamezna dejanja oziroma opravlja vročitev ali druga opravila za uradne
potrebe sodišča, se pri zunanjem poslovanju izkaže z uradno izkaznico, ki jo izda ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Uradna izkaznica sodnega osebja je plastificirana identifikacijska kartica velikosti 65x95 mm na usnjeni podlagi
modre barve, velikosti 70x100 mm. Osnovna barva izkaznice je bela, tisk je v črni barvi, fotografija je barvna.
Na sprednji strani identifikacijske kartice se nahajajo
naslednji elementi:
– na sredini zgornjega dela je odtisnjen grb Republike
Slovenije, levo od grba je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA“,
desno je napis “MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“
– pod elementi iz prejšnje alinee je napis “URADNA
IZKAZNICA“
– pod napisom iz prejšnje alinee je besedilo “Izdana na
podlagi 186.a člena sodnega reda, s katero se potrjuje, da
je... zaposlen pri... sodišču v... kot....“
– v levem spodnjem kotu izkaznice je fotografija imetnika izkaznice, velikosti 30x40 mm
– na desni strani fotografije sta številka izkaznice in
datum izdaje
– pod elementi iz prejšnje alinee je prostor za štampiljko izdajatelja, ki se odtisne tako, da s četrtino kroga prekriva fotografijo
– v spodnjem desnem kotu izkaznice je podpis ministra, pristojnega za pravosodje (Obr. SR št. 186a, skica
št.1).
Na zadnji, usnjeni strani izkaznice so naslednji elementi:
– na sredini zgornjega dela izkaznice je grb Republike
Slovenije v slepem tisku
– pod grbom je napis “REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE“ (Obr. SR št.186a, skica št. 2).
186.b člen
Ministrstvo za pravosodje izvaja administrativno tehnične zadeve v zvezi z izdajanjem in uničevanjem službenih
izkaznic iz 186. in 186.a člena.
O izdanih službenih izkaznicah iz 186. in 186.a člena
tega sodnega reda vodi ministrstvo za pravosodje evidenco.
Za posamezno izkaznico se v evidenco vpisujejo naslednji
podatki:
– ime in priimek imetnika izkaznice
– registrska številka izkaznice
– datum izdaje
– datum prenehanja veljavnosti oziroma nadomestitve
izkaznice in razlog za prenehanje oziroma nadomestitev izkaznice
– uničenje in razlog za uničenje izkaznice.
Če imetnik izkaznico izgubi ali kako drugače ostane
brez nje ali je poškodovana, je o tem dolžan nemudoma
obvestiti ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje upravičencu na njegove stroške izda novo izkaznico pod
novo registrsko številko. Naknadno najdeno izkaznico, ki je
bila izgubljena, oziroma poškodovano izkaznico se uniči.
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Če prenehajo razlogi, na podlagi katerih je bila izkaznica
izdana, je imetnik ali njegov bližnji dolžan izkaznico takoj vrniti
ministrstvu za pravosodje. Vrnjena izkaznica se uniči. Uničenje izkaznice se opravi komisijsko. Komisijo v sestavi predsednika komisije in dveh članov imenuje izmed delavcev ministrstva za pravosodje minister, pristojen za pravosodje.“.
22. člen
V 196. členu se besedilo “po predhodnem mnenju
sodnega sveta“ nadomesti z besedilom “na predlog predsednika sodišča“.
23. člen
202. člen se črta.
24. člen
Drugi odstavek 203. člena se črta.
25. člen
205. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Strokovni sodelavci in višji strokovni sodelavci sprejemajo na zapisnik vloge in izjave strank ter pod vodstvom
sodnika opravljajo druge zadeve v skladu z zakonom.“.
26. člen
V 208. členu se črta peti odstavek.
27. člen
261. člen se črta.
28. člen
Peti odstavek 294. člena se spremeni tako, da se
glasi:
“Hkrati sodišče zaprosi organ, ki je pristojen za vodenje kazenske evidence obsojenca, za izpisek iz kazenske
evidence z naročilom, da izpisek pošlje neposredno pristojnemu zavodu za prestajanje kazni.“.
29. člen
V 329. členu se za tretjo alineo dodajo nove četrta,
peta in šesta alinea, ki se glasijo:
“ – Kontrolnik oseb v hišnem priporu (obr. SR št. 98a),
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejena prepoved približanja določenemu kraju ali osebi (obr. SR št. 98b),
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejeno javljanje na
policijski postaji (obr. SR št. 98c),“.
Dosedanja četrta alinea postane sedma alinea.
30. člen
V drugi alinei 330. člena se črta beseda “sodnemu“.
31. člen
V drugem odstavku 335. člena se za enajsto alineo
dodajo nove dvanajsta, trinajsta in štirinajsta alinee, ki se
glasijo:
“- Kontrolnik oseb v hišnem priporu,
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejena prepoved približanja določenemu kraju ali osebi,
– Kontrolnik oseb, za katere je odrejeno javljanje na
policijski postaji,“.
V dosedanji dvanajsti alinei, ki postane petnajsta alinea, se črta beseda “sodnemu“, dosedanja trinajsta in štirinajsta alinea pa postaneta šestnajsta in sedemnajsta alinea.
V petem odstavku se črta beseda “sodnemu“, besedilo
“kontrolnika oseb v priporu“ v petem in šestem odstavku pa
se nadomesti z besedilom “Kontrolnikov iz 329. člena sodnega reda“.
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32. člen
Na koncu drugega odstavka 337. člena se črta pika in
doda besedilo “(Obr. SR št. 103 in Obr. SR št. 104).“.
33. člen
V naslovu 341. člena se postavi vejica in doda besedilo “kontrolnik oseb v hišnem priporu, kontrolnik oseb za
katere je odrejena prepoved približevanja določeni osebi in
kontrolnik oseb za katere je odrejeno javljanje na policijski
postaji“.
34. člen
341. člen se spremeni tako, da se glasi:
“V kontrolnik oseb v priporu (Ktr P) Obr. SR št. 98),
kontrolnik oseb v hišnem priporu ((Ktr HP) Obr. SR št. 98a),
kontrolnik oseb za katere je odrejena prepoved približevanja
določeni osebi ((Ktr PP) Obr SR št. 98b) in v kontrolnik oseb
za katere je odrejeno javljanje policijski postaji ((Ktr J) Obr.
SR št. 98c), vpiše sodišče osebno ime osebe, ki ji je vzeta
ali omejena prostost.
Sodišče lahko kontrolnike iz prejšnjega odstavka vodi
ločeno za posamezne faze postopka, vendar jih pri tem
označi z rimskimi številkami. V tem primeru je treba vselej,
ko se navaja zaporedna številka kontrolnika, pred označbo
kontrolnika vpisati tudi rimsko številko.
Ko se zadeva v kontrolniku odčrta, se zaznamek o
priporu pred zaporedno številko v vpisniku in na ovitku spisa
odčrta.
Vpisničar mora kontrolnik vsak dan pregledati.
Predsednik sodišča o vsakem opravljenem pregledu
kontrolnika vpiše pregled v stolpec za pripombe pri zadnjem
vpisu (datum in podpis), zaznamke o morebitnih ugotovitvah
in ukrepih pa hrani v ustreznem Su spisu.“.
35. člen
V naslovu 344. člena se črta beseda “sodnemu“.
36. člen
V prvem, drugem in tretjem odstavku 344. člena se
črtajo besede “sodni“ v ustreznih sklonih.
37. člen
V prvem odstavku 348. člena se beseda “predstojnikov“ nadomesti z besedo “predsednikov“, v četrtem odstavku pa beseda “predstojnika“ nadomesti z besedo “predsednika“.
38. člen
Drugi odstavek 383. člena se črta.
39. člen
Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 50. člena tega
sodnega reda ter Obrazci Obr. SR št. 98a, Obr. SR št. 98b
in Obr. SR št. 98c se začnejo uporabljati 1. januarja 2001.
40. člen
Dosedanje uradne sodniške izkaznice veljajo do konca
leta 2001. Izkaznice, predpisane s temi spremembami in
dopolnitvami sodnega reda, se zamenjajo postopoma. Imetnik stare izkaznice ob prejemu nove, staro vrne izdajatelju.
41. člen
Obrazci iz teh sprememb in dopolnitev sodnega reda
so njihov sestavni del in so objavljeni skupaj z njimi.
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42. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo
veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-2/00-2331
Ljubljana, dne 25. oktobra 2000.
Barbara Brezigar l. r.
Ministrica
za pravosodje
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USTAVNO SODIŠČE

dišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti
in nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih
pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih. Po ustaljeni ustavnosodni presoji ta pravica zagotavlja načelo instančnosti pri
odločanju sodišč in drugih organov, tj. presojo drugostopnega organa glede vseh vprašanj, ki so pomembna za
odločitev o pravici oziroma o obveznosti (odločba št. U-I34/95 z dne 29. 10. 1997, Uradni list RS, št. 73/97 in
OdlUS VI, 138). Druga alinea drugega odstavka 40. člena
ZAzil, ki izključuje pritožbo zoper odločbo sodišča, ki odloča v upravnem sporu na prvi stopnji, predstavlja torej poseg
v navedeno ustavno pravico.
5. Po ustaljeni ustavnosodni presoji so omejitve ustavnih pravic dopustne, če so v skladu z načelom sorazmernosti. To pomeni, da mora biti omejitev potrebna in nujna za
dosego zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega cilja (tretji odstavek 15. člena
ustave).
6. Iz gradiva, obravnavanega v zakonodajnem postopku, je mogoče sklepati, da se je zakonodajalec za sporno
določbo odločil ob upoštevanju temeljnega izhodišča pri
pripravi ZAzil, tj. uskladitve te materije z obveznostmi, ki za
državo izhajajo iz sprejetih mednarodnih konvencij in drugih
dokumentov, in z aquis communautaire. Pri določanju organov, pristojnih za odločanje o priznanju azila, je upošteval
Resolucijo Sveta Evropske unije o minimalnih zagotovilih v
azilnem postopku z dne 20. 6. 1995 (Predlog zakona o
azilu, Poročevalec Državnega zbora, št. 78/98, str. 29).
Resolucija daje državam široko polje presoje pri določanju
prvostopnega organa, ki odloča o prošnjah za priznanje
azila, zahteva pa sodno varstvo oziroma varstvo pred organom, ki ima možnost neodvisno odločiti o pritožbi zoper
negativno odločbo (točka 8). Navedena okoliščina sama po
sebi ne more utemeljevati potrebe po poseganju v ustavno
pravico, še posebej, ker omenjena resolucija ni mednarodnopravno obvezujoč instrument. Poleg tega ta resolucija
državi ne preprečuje, da zagotovi višjo raven pravic od tiste,
ki je v njej opredeljena kot minimalna. Drugi možni razlog za
drugačno ureditev upravnosodnega postopka, kot je opredeljen v ZUS, je pospešitev postopka. Čim hitrejša izvedba
postopka naj na eni strani skrajša obdobje prosilčeve negotovosti, na drugi strani pa zmanjša stroške države, povezane
z bivanjem prosilcev v njej. Interes po čim hitrejši izvedbi
azilnega postopka je ustavno legitimen. Izbrano sredstvo je
potrebno in nujno za njegovo dosego. Izključitev ene sodne
instance skrajša postopek; drugega načina, ki bi dosegel
isti cilj, ni. Vendar pa zasledovani cilj ne pretehta teže posega v pravico do pritožbe. Prizadeta oseba bo sama pretehtala, ali ji več pomeni hiter zaključek postopka ali večja verjetnost zakonite odločbe. Finančni interes države pa tudi ne
more odtehtati izključitve pritožbe in s tem večjega tveganja,
da je izdana negativna odločba nezakonita. Izključitev pritožbe v drugi alinei drugega odstavka 40. člena ZAzil zato ni
dopustna.
7. Zaradi ugotovljenih neskladnosti z ustavo je ustavno
sodišče drugo alineo drugega odstavka 40. člena ZAzil razveljavilo. Pri tem se ni spuščalo v vprašanje, ali bi bila morda
drugačna omejitev pritožbe zoper upravno odločbo o
(ne)priznanju azila ustavno dopustna.
8. Ker je ustavno sodišče navedeno določbo razveljavilo že zaradi njene neskladnosti s 25. členom ustave, se v
presojo, ali je določba tudi v neskladju z načeli pravne
države (2. člen ustave), ni bilo treba spuščati.
9. S tem, ko je navedena določba, ki predstavlja izjemo od splošnega pravila, določenega v ZUS, razveljavljena,
se tudi za odločbe, izdane v azilnem postopku, uporablja
ZUS. Tako velja, da v primeru vložitve dovoljene pritožbe

4711.

Odločba o razveljavitvi drugega odstavka
40. člena zakona o azilu

Ustavno sodišče je v postopku, začetem na podlagi
drugega odstavka 59. člena in 30. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94) na seji dne
9. novembra 2000

o d l o č i l o:
1. Druga alinea drugega odstavka 40. člena zakona o
azilu (Uradni list RS, št. 61/99) se razveljavi.
2. Vrhovno sodišče mora o pritožbi zoper odločbo
upravnega sodišča, s katero je bilo odločeno o tožbi zoper
odločbo, izdano v postopku za pridobitev azila, odločiti v
petnajstih dneh od njenega prejema.

Obrazložitev
A)
1. Ustavno sodišče je v postopku odločanja o ustavni
pritožbi št. Up-78/2000 na podlagi drugega odstavka 59.
člena in 30. člena zakona o ustavnem sodišču (v nadaljevanju: ZUstS) začelo postopek za oceno ustavnosti druge
alinee drugega odstavka 40. člena zakona o azilu (v nadaljevanju: ZAzil). V odločbi z dne 29. 6. 2000 (Uradni list RS,
št. 66/00) je navedlo, da bo v postopku presodilo, ali je z
izpodbijano določbo kršena pravica do pritožbe iz 25. člena
ustave in ali je taka ureditev v skladu z načeli pravne države
iz 2. člena ustave.
2. Državni zbor se o sklepu o začetku postopka za
oceno ustavnosti navedene določbe ZAzil ni izjavil.
B)
3. Po drugi alinei drugega odstavka 40. člena ZAzil je
postopek pravnomočno končan z vročitvijo sodbe upravnega sodišča. Z ustaljenimi metodami razlage pravnih norm ni
mogoče priti do drugačne razlage, kot da določba izključuje
pritožbo zoper sodbo upravnega sodišča. Po petem odstavku 39. člena ZAzil se zakon o upravnem sporu (Uradni list
RS, št. 50/97 in 70/00 v nadaljevanju: ZUS) uporablja le,
kolikor ZAzil ne določa česa drugega. Drugega odstavka
40. člena ZAzil ni mogoče razumeti drugače, kot da na
drugačen način, kot je predpisano v ZUS, določa trenutek
nastopa pravnomočnosti. Za opisan pomen govori nadalje
sistematična razlaga. ZAzil v določbah 38., 39. in 40. člena
ureja postopek odločanja o tožbi zoper odločbo, izdano na
prvi stopnji, tj. zoper odločbo Ministrstva za notranje zadeve
kot pristojnega upravnega organa. Upravno sodišče je v
vseh določbah največkrat celo izrecno omenjeno izključno
v povezavi s pristojnostjo za odločanje o tožbi. Da je zakonodajalec v ZAzil uredil upravni spor na eni stopnji, izhaja
tudi iz predloga zakona o azilu za prvo obravnavo. V obrazložitvi predloga je navedeno, da je v njem uveljavljeno načelo
dveh instanc in hkrati zagotovljeno sodno varstvo (Poročevalec Državnega zbora, št. 78/98, str. 40-41). Pripomba
Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve z dne 26. 5. 1999, da je pri ureditvi pravnomočnosti
po ZAzil potrebno upoštevati institut pritožbe po ZUS, pa ni
bila upoštevana.
4. Druga alinea drugega odstavka 40. člena ZAzil je v
nasprotju s pravico do pravnega sredstva (25. člen ustave).
S 25. členom ustave je vsakomur zagotovljena pravica do
pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam so-

Uradni list Republike Slovenije

Št.

tudi te odločbe postanejo pravnomočne po izčrpani pritožbi
zoper sodbo sodišča prve stopnje in njeni vročitvi.
10. Na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS je
ustavno sodišče določilo tudi rok za odločitev vrhovnega
sodišča o pritožbi. Z določitvijo krajšega roka za vložitev
tožbe na upravno sodišče in z določitvijo roka za odločitev
upravnega sodišča je zakonodajalec jasno izrazil legitimen
namen, da se azilni postopek čimhitreje pravnomočno konča. V primerih, ko je v ZUS kot sistemskem zakonu, ki ureja
upravni spor, določen rok za odločanje prvostopnega upravnega sodišča, je določen tudi za polovico krajši rok za
odločitev o pritožbi (četrti in peti odstavek 69. člena ZUS).
Upoštevaje to zakonodajalčevo odločitev je ustavno sodišče
za odločitev o pritožbi v azilnih zadevah, v katerih je upravno
sodišče dolžno odločiti v tridesetih dneh (četrti odstavek
39. člena ZAzil), določilo rok petnajst dni. Glede na naravo
odločitve, sprejete na podlagi drugega odstavka 40. člena
ZUstS, taka ureditev velja do morebitne drugačne zakonske
ureditve.
C)
11. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi
30. člena, drugega odstavka 40. člena, 43. člena in drugega odstavka 59. člena ZUstS v sestavi: predsednik Franc
Testen ter sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko
Fišer, Lojze Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo s šestimi
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Fišer, ki je dal
odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-221/00-6
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

4712.

Odločba o razveljavitvi nekaterih določb zakona
o Radioteleviziji Slovenije

Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pobudah
Matjaža Gerlanca iz Velenja, Slovenskih krščanskih demokratov iz Ljubljane, Janeza Lampreta iz Celja, družbe Keros,
d.o.o., Rogaška Slatina, Pavline Kunič iz Črnomlja ter Združenja kabelskih operaterjev Slovenije, Gospodarskega interesnega združenja, Maribor, Kabelskega razdelilnega sistema, d.d., Maribor, in Kabelskega razdelilnega sistema, d.d.,
Velenje, ki jih zastopa Ivan Gorjup, odvetnik v Mariboru, na
seji dne 9. novembra 2000

o d l o č i l o:
1. Razveljavijo se naslednje določbe zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94, 73/94 – odl.
US in 88/99):
– drugi odstavek 15.č člena,
– prvi odstavek 15.e člena, kolikor se nanaša na pridobivanje podatkov o fizičnih osebah od kabelskih distributerjev in drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti kabelske distribucije,
– druga in tretja alinea prvega odstavka 15.g člena ter
– prvi in drugi odstavek 15.h člena.
2. Prva alinea prvega odstavka 14. člena, četrti odstavek 15. člena, 15.c člen, 15.d člen, 15.f člen, 15.i člen ter
15.č, 15.e, 15.g in 15.h člen zakona o Radioteleviziji Slo-
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venija v delih, ki niso zajeti s 1. točko izreka, niso v neskladju z ustavo.

Obrazložitev
A)
1. Pobudnik Matjaž Gerlanc izpodbija prvo alineo prvega odstavka 14. člena, ki med viri financiranja Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju: RTVS) določa prispevek za programe RTVS (v nadaljevanju: prispevek), četrti odstavek
15. člena, češ da obveznost plačila prispevka veže na odjem
električne energije, in 15.e člen ZRTVS v delu, ki omogoča
zbiranje podatkov od distributerjev električne energije. Prvi
dve določbi naj bi bili v nasprotju z načelom enakosti pred
zakonom (14. člen ustave), zadnja pa v nasprotju z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99
– v nadaljevanju: ZVOP).
2. Pobudniki Slovenski krščanski demokrati, Janez
Lampret, družba Keros in Pavlina Kunič izpodbijajo domnevo, določeno v četrtem odstavku 15. člena, in 15.c do 15.h
člen ZRTVS. Prva določba naj bi bila v nasprotju z načeli
pravne države (2. člen ustave) in z jamstvom zasebne lastnine (33. člen ustave). Besedna zveza “šteje se“, uporabljena
v četrtem odstavku 15. člena, naj bi bila v nasprotju z načeli
pravne države (2. člen ustave), ker pravnega položaja posameznikov ne opredeljuje jasno, določno in natančno. Zakon
naj bi bil smel predpisati pravno domnevo, ne pa tudi dejanske. V nasprotju z 2. členom naj bi bila tudi navezna točka
za plačilo prispevka, to je položaj odjemnika električne energije. V nasprotju z načelom enakosti pred zakonom naj bi
bilo, da tisti imetniki radijskih in televizijskih sprejemnikov (v
nadaljevanju: RTV sprejemnikov), ki nimajo električnih priključkov, niso zavezani za plačilo prispevka. V nasprotju z
jamstvom zasebne lastnine (33. člen ustave) naj bi bila določba zaradi tega, ker obremenjuje lastnike hiše oziroma
stanovanja, v katerem so lastniki oziroma imetniki RTV sprejemnikov druge osebe. Ker naj bi lastniki najemnih stanovanj ne imeli pravice do preiskave stanovanj, naj bi sploh ne
imeli možnosti dati izjave po izpodbijanem četrtem odstavku
15. člena ZRTVS. Način zbiranja osebnih podatkov, določen v členih 15.c do 15.i ZRTVS, pa naj bi bil v nasprotju z
ustavnim varstvom osebnih podatkov (38. člen ustave).
RTVS naj bi pridobila pravico zbirati osebne podatke, ki so
bili bodisi zbrani za druge namene bodisi sploh niso povezani z dejavnostjo zavoda. Na računih, ki se izdajajo fizičnim
osebam, naj bi namreč navedba rojstnih podatkov, EMŠO,
davčne številke in zaposlitve ne bila obvezna. Z določbo
15.i člena naj bi RTVS pridobila položaj, podoben davčnemu organu. Sporna zakonska pooblastila naj bi ji dajala
položaj institucije z najobširnejšo bazo podatkov v državi.
Pobudnica Pavlina Kunič še meni, da ima po ustavi pravico,
da Elektru Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zavodu za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
Slovenije, pristojni upravni enoti in Davčni upravi Republike
Slovenije prepove posredovanje podatkov, ki se nanašajo
nanjo.
3. Pobudniki Združenje kabelskih operaterjev Slovenije, Gospodarsko interesno združenje, Maribor, Kabelsko
razdelilni sistem Rotovž in Kabelsko razdelilni sistem Velenje izpodbijajo 15.e člen ZRTVS v delu, ki jim nalaga posredovanje določenih osebnih podatkov. Pobudniki menijo, da
podatki, ki jih sami zbirajo in ki so jih na podlagi izpodbijane
določbe dolžni posredovati RTV Slovenija, niso bili zbrani s
tem namenom. Zaradi tega naj bi bila izpodbijana določba v
nasprotju z 38. členom ustave. Poudarjajo, da so kot gospodarske družbe, ki nastopajo na trgu, v drugačnem položaju kot distributer električne energije in da ne bi smeli biti
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deležni sankcij trga zaradi zakonske obveznosti, ki jim nalaga posredovanje zbranih osebnih podatkov drugim subjektom. Poleg tega naj bi bili zahtevani podatki v sestavu skupne zbirke podatkov in naj bi jih ne bilo mogoče izločiti.
Izpodbijana zakonska določba naj bi bila zaradi tega tudi v
nasprotju z ZVOP.
4. Državni zbor meni, da pobude niso utemeljene.
Sporna domneva naj bi bila v velikem številu primerov resnična, poleg tega pa jo je mogoče izpodbiti že zgolj z
izjavo, da naročnik električne energije nima radijskega oziroma televizijskega sprejemnika. Obveznost velja le za imetnike sprejemnikov. Če lastnik stanovanja ali hiše nima lastnega sprejemnika in v svojih prostorih tudi ne uporablja
tujega, naj bi ne bil zavezanec za plačilo prispevka. Določitev obveznosti plačila prispevka naj bi bil uveljavljen način
sofinanciranja javne televizije tudi v drugih državah; različen
naj bi bil le način izpolnitve te obveznosti. Ker je obveznost
plačila prispevka z več sredstvi (obremenitev družine, olajšave, oprostitve) enakomerno porazdeljena med zavezance
glede na možnost spremljanja programov, naj bi z izpodbijanimi določbami ne bilo kršeno načelo enakosti pred zakonom. Neutemeljen je nadalje očitek, da se tudi RTVS tako
kot komercialne televizije financira z dohodki iz oglaševanja.
Pogoji za tako financiranje naj bi bili namreč strožji kot za
komercialne televizije. Prav tako naj bi bili neutemeljeni očitki o kršitvi varstva osebnih podatkov. ZRTVS naj bi namreč
dovoljeval le zbiranje tistih podatkov, ki jih RTVS potrebuje
za pobiranje in izterjavo prispevka. Sámo dejstvo, da se
podatki zajemajo iz obstoječih zbirk, pa naj bi tudi ne bilo v
nasprotju z 38. členom ustave.
5. Tudi vlada zavrača utemeljenost pobud. Obvezno
plačevanje dajatve za javno radiotelevizijo naj bi bilo običajno in domala povsod uveljavljeno. Po državah je različen le način izpolnjevanja te obveznosti, praviloma pa je
plačevanje zagotovljeno s prisilnimi sredstvi. Domneva, ki
je določena v ZRTVS, naj bi bila izpodbojna že zgolj z
izjavo; šele če se dokaže njena neresničnost, pa je mogoče izreči sankcijo za neresnično izjavo. Očitek o kršitvi
načela enakosti pred zakonom naj bi ne bil utemeljen, saj
so k plačilu prispevka zavezani vsi imetniki radijskih oziroma televizijskih sprejemnikov. Ker zakon določa, od koga
in katere podatke sme RTVS pridobiti, naj bi bil neutemeljen tudi očitek o kršitvi varstva osebnih podatkov. Z ustavo
skladno naj bi bilo tudi zajemanje podatkov iz obstoječih
zbirk, če to predpiše zakon, vendar pa mora zakonodajalec pri tem oceniti smotrnost pridobivanja istovrstnih podatkov iz različnih obstoječih zbirk in vpliv predvidenih posledic zakona na že sklenjena pogodbena razmerja med
prizadetimi pogodbenimi strankami.
B)–I
6. Ustavno sodišče je s sklepom z dne 9. 12. 1999
(Uradni list RS, št. 101/99) pobude za začetek postopka za
oceno ustavnosti prve alinee prvega odstavka 14. člena,
četrtega odstavka 15. člena ter 15.c, 15.d, 15.e, 15.f,
15.g, 15.h in 15.i člena sprejelo in zadržalo izvajanje dela
izpodbijanih določb.
7. Prva alinea prvega odstavka 14. člena ZRTVS med
vire sredstev RTVS za ustvarjanje, pripravljanje, oddajanje in
razširjanje RTV programov uvršča prispevek za programe
RTVS. Ustavno sodišče je že v odločbi št. U-I-174/94 z dne
23. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 73/98 in OdlUS VII, 163)
navedlo, da obveznost plačevanja RTV naročnine izvira iz
odločitve zakonodajalca, da zagotovi obstoj in delovanje
javnega radia in televizije. V odločbi je tudi utemeljilo, zakaj
je odločitev za ureditev, v kateri obstaja javna (neprofitna)
RTV ustanova za ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje na-
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cionalnih RTV programov in več drugih profitnih in neprofitnih RTV ustanov ne le legitimna, ampak tudi potrebna, in
zato ustavno dopustna. Ker izpodbijani zakon te temeljne
ideje ne spreminja, ti razlogi utemeljujejo tudi ustavnost
nove prve alinee prvega odstavka 14. člena ZRTVS.
8. Po četrtem odstavku 15. člena ZRTVS se šteje, da
ima radijski ali televizijski sprejemnik vsaka pravna ali fizična
oseba, ki je registrirana kot odjemalec oziroma plačnik električne energije v javnem električnem omrežju, razen če poda izjavo, da nima svojega in da v svojih prostorih tudi ne
uporablja tujega radijskega ali televizijskega sprejemnika ter
da je bila seznanjena z zakonskimi posledicami neresnične
izjave. Določba ni v neskladju z načeli pravne države
(2. člen ustave). Eno od temeljnih načel pravne države je,
da morajo biti zakonske norme jasne, razumljive in nedvoumne, to pa še posebej velja za predpise, ki neposredno
urejajo pravice in pravni položaj širokega kroga oseb. Določba mora biti taka, da povprečna, tudi prava nevešča
oseba lahko sama zanesljivo razbere svoj pravni položaj.
Četrti odstavek 15. člena ZRTVS je v skladu s temi zahtevami. Primeri, ki so jih navedli pobudniki, ne utemeljujejo
sklepa, da bi bila določba nejasna. V vsakem od primerov je
mogoče ugotoviti, kdo je zavezanec. V izpodbijani določbi
je namreč jasno določeno, da lahko odjemalec oziroma
plačnik električne energije domnevo o imetništvu RTV sprejemnika izpodbije z izjavo, da nima svojega in da v svojih
prostorih tudi ne uporablja tujega sprejemnika. Pri tem mora
biti opozorjen na posledice neresnične izjave. Iz sistematike
določb 15. člena pa tudi jasno izhaja, da je prispevek dolžan plačevati le tisti odjemalec oziroma plačnik električne
energije, ki ima radijski oziroma televizijski sprejemnik na
območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični
pogoji za sprejem vsaj enega programa RTVS (glej prvi odstavek 15. člena ZRTVS).
9. Tudi sama domneva, ki povezuje odjem električne
energije in imetništvo RTV sprejemnika, ni v neskladju z
načeli pravne države. Bistvo domnev, določenih v pravnem
redu, je, da iz obstoja nekega dejstva sklepajo na obstoj
drugega dejstva, taka pa je tudi predpisana domneva. Predpisana domneva tudi ni nerazumna. V veliki večini primerov
so imetniki RTV sprejemnikov hkrati odjemalci električne
energije; glede na razširjenost tega medija pa je prav tako
mogoče sklepati tudi obratno, se pravi, da ima velik del
odjemalcev električne energije RTV sprejemnik. Nadalje z
izpodbijano domnevo ni naloženo prehudo breme tistim, ki
RTV sprejemnika nimajo. Zgolj izpolniti morajo obrazec, ki
jim ga pošlje RTVS, in ga poslati nazaj pošiljateljici. Tudi
pravna varnost domnevnih zavezancev z izpodbijano ureditvijo ni ogrožena. Obveznost plačila nastane namreč šele,
ko je RTVS domnevnemu zavezancu omogočila dati izjavo o
imetništvu RTV sprejemnika (prvi odstavek 15. člena pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter o načinu plačevanja RTV prispevka, Uradni list RS, št. 39/00).
10. Prav tako ni utemeljen očitek, da je četrti odstavek
v nasprotju z načelom enakosti pred zakonom (prvi odstavek 14. člena ustave). Trditev, da tisti imetniki RTV sprejemnikov, ki nimajo električnega priključka, niso zavezani k
plačilu prispevka, namreč ne drži. Po prvem odstavku
15. člena ZRTVS so zavezanci za plačilo prispevka vsi, ki
imajo RTV sprejemnik na območju države, kjer so zagotovljeni pogoji za sprejem vsaj enega programa RTVS.
11. Tudi očitek o kršitvi pravice do zasebne lastnine
(33. člen ustave) ni utemeljen. V četrtem odstavku 15. člena ZRTVS je jasno določeno, da je odjemalec električne
energije dolžan plačati prispevek le, če ima v prostorih,
katerih lastnik je, svoj RTV sprejemnik ali če v teh prostorih
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uporablja tujega. V nasprotnem primeru lahko poda izjavo,
ki ga razbremeni obveznosti. Tudi lastnik več stanovanj ali
večstanovanjske hiše ima možnost podati tako izjavo; zakonska določba mu namreč ne nalaga obveznosti, da ve, ali
imajo najemniki RTV sprejemnik.
12. Četrti odstavek 15. člena ZRTVS zato ni v neskladju z ustavo.
B)–II
13. Večina pobudnikov izpodbija določbe 15.c do
15.i člena ZRTVS iz poglavja “Evidenca zavezancev za
plačilo prispevka“. Na podlagi teh določb ima RTVS pravico vzpostaviti zbirke podatkov, ki jih obdeluje za potrebe
obračuna in izterjave prispevka (15.c člen). Evidence zavezancev, ki so fizične osebe, vsebujejo naslednje podatke: ime, priimek in naslov, rojstne podatke, EMŠO, davčno številko, zaposlitev, znesek neporavnanega prispevka,
znesek poravnanega prispevka, datum vnosa podatkov in
označbo sprejemnika (prvi odstavek 15.g člena). Evidence zavezancev pravnih oseb vsebujejo poleg zadnjih štirih
podatkov, ki se zbirajo tudi za fizične osebe, še naslednje:
naziv firme oziroma samostojnega podjetnika posameznika, naslov, žiro račun in davčno številko (drugi odstavek
15.g člena). Vse podatke sme RTVS zahtevati od zavezancev (prvi odstavek 15.e člena) in od Davčne uprave Republike Slovenije (tretji odstavek 15.h člena). Podatke o imenu in priimku fizičnih oseb oziroma o nazivu pravnih oseb
in samostojnih podjetnikov posameznikov ter o njihovem
naslovu lahko pridobi od distributerjev električne energije
in od oseb, ki opravljajo dejavnost kabelske distribucije
(prvi odstavek 15.e člena). EMŠO, rojstne podatke in podatke o naslovu lahko pridobi iz evidenc pristojnih upravnih enot oziroma od upravljalca centralnega registra prebivalstva (drugi odstavek 15.h člena). Podatki o zaposlitvi se
zbirajo iz evidence Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
(prvi odstavek 15.h člena).
14. Po noveli zakona o davčnem postopku (Uradni list
RS, št. 108/99 v nadaljevanju: ZDavP-D) RTVS v zadevah
obračunavanja, plačevanja in prisilne izterjave prispevka postopa po zakonu o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
18/96 in nasl. v nadaljevanju: ZDavP). V skladu z navedenim zakonom RTVS mesečno obvešča zavezance o njihovi
obveznosti, zavezanec pa jo je dolžan plačati do petnajstega dne v mesecu za tekoči mesec (223.b člen ZDavP). Če
zavezanec prispevka ne plača, se izda odločba (223.c člen
ZDavP). Za primer neplačila je RTVS pristojna, da uvede in
vodi postopek prisilne izterjave, razen prisilne izterjave iz
premičnega premoženja, ki jo opravljajo pooblaščeni delavci davčnega organa (223.e člen).
15. Posebno mesto med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami imajo določbe, ki varujejo človekovo
osebno dostojanstvo, osebnostne pravice, njegovo zasebnost in varnost (34. do 38. člen ustave) in ki prepovedujejo vsem na prvem mestu državi, pa tudi posameznikom
poseganje v naštete pravice. V skladu z načelom, da je na
tem področju prepovedano vse, kar ni izrecno dovoljeno, je
po ustavi prepovedan vsak poseg v naštete pravice, razen
tistih, ki so izrecno dovoljeni. Pravica do zasebnosti se za
posameznika lahko konča samo takrat in tam, kjer kolidira z
zakonsko izkazanim močnejšim interesom drugih (odločba
št. U-I-25/95 z dne 27. 11. 1997, Uradni list RS, št. 5/98
in OdlUS VI, 158).
16. Kot poseben vidik zasebnosti je v ustavi izrecno
zagotovljeno varstvo osebnih podatkov (prvi odstavek
38. člena). Informacijska tehnologija ne prinaša le bistvenih
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olajšav pri obdelavi podatkov in informacij, temveč se z
njenim razširjanjem na vsa področja družbenega življenja
povečuje tudi tveganje, da posameznik nima več možnosti
sam odločati o tem, kdaj, kako in v kakšnem obsegu bodo
informacije o njem posredovane drugim. Da bi preprečili to
nevarnost, ustava (1) prepoveduje uporabo osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja, (2) zbiranje,
obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa za predmet zakonskega urejanja in
(3) vsakomur daje pravico, da se seznani z zbranimi osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, za primer zlorabe pa tudi
pravico do sodnega varstva. Posegi v ustavno zagotovilo iz
38. člena ustave so po ustaljeni ustavnosodni presoji dopustni, če so v skladu z načelom sorazmernosti. To pomeni,
da mora biti omejitev potrebna in nujna za dosego zasledovanega ustavno legitimnega cilja ter v sorazmerju s pomembnostjo tega cilja (tretji odstavek 15. člena ustave).
17. Podobne zahteve so vsebovane v Konvenciji o
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo podatkov (Uradni list RS, št. 11/94, MP, št. 3/94, v nadaljevanju: konvencija). Poleg tega, da morajo biti osebni podatki pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito, konvencija
terja sprejem ukrepov, ki bodo zagotovili, da bodo osebni
podatki shranjeni za določene in zakonite namene ter da se
bodo obdelovali le podatki, ki so primerni, ustrezni in niso
pretirani glede na namen zbiranja (5. člen v zvezi s 4. členom).
18. Iz navedenih določb ustave in konvencije izhaja,
da vsako zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov predstavlja poseg v ustavno pravico do varstva osebnih podatkov. Poseg je dopusten, če je v zakonu določno opredeljeno, kateri podatki se smejo zbirati in obdelovati, za kakšen
namen jih je dovoljeno uporabiti, nadzor nad zbiranjem,
obdelovanjem in uporabo ter varstvo tajnosti zbranih osebnih podatkov. Namen zbiranja osebnih podatkov mora biti
ustavno dopusten. Zbirati se smejo le podatki, ki so primerni in nujno potrebni za uresničitev zakonsko opredeljenega
namena.
19. Po ustaljeni ustavnosodni presoji so pravne osebe
nosilci ustavnih pravic, kolikor se posamezne pravice glede
na svojo naravo nanašajo tudi nanje (glej npr. sklep št. Up10/93 z dne 20. 6. 1995 – OdlUS IV, 164). Za odločitev v
obravnavani zadevi ni treba odgovoriti na vprašanje, ali se
pravica iz 38. člena ustave nanaša tudi na pravne osebe.
Podatki, ki so po drugem odstavku 15.g člena ZRTVS vsebovani v evidenci pravnih oseb, so namreč analogni tistim
podatkom, ki so vsebovani v evidenci fizičnih oseb in za
katere je v nadaljevanju obrazloženo, da je njihovo zbiranje
skladno z 38. členom ustave. Drugi odstavek 15.g člena
ZRTVS zato ni v neskladju z 38. členom ustave.
20. Po 15.c členu ZRTVS se zbirke podatkov, določene v nadaljnjih členih, obdelujejo za potrebe obračuna in
izterjave RTV prispevka. Že v 7. točki obrazložitve te odločbe so bili navedeni razlogi za ustavno dopustnost zakonodajalčeve odločitve za obstoj in delovanje javnega radia in
televizije. Obveznost plačevanja RTV prispevka izvira iz te
odločitve. Da je ta obveznost v skladu z načelom sorazmernosti, pa je bilo utemeljeno že v odločbi št. U-I-174/94.
Kljub deloma drugačni zakonski ureditvi prispevka prej je
zakon govoril o RTV naročnini in predvidel prisilno izterjavo
v civilnem postopku; sedaj je dajatev poimenovana kot prispevek, prisilna izterjava pa je predvidena ob smiselni uporabi ZDavP veljajo tam navedeni razlogi tudi za “novo“ dajatev. Po povedanem ni dvoma, da je namen zbiranja osebnih
podatkov, določen v 15.c členu, ustavno dopusten.
21. Za vzpostavitev evidenc zavezancev so potrebni
podatki o imenu, priimku in naslovu zavezancev fizičnih oseb
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oziroma podatki o nazivu in o sedežu zavezancev pravnih
oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov. Za vse zavezance so potrebni tudi podatki o znesku neporavnavnega
in znesku poravnanega prispevka, o datumu vnosa podatkov in označba sprejemnika. Za izvedbo prisilne izterjave
potrebuje RTVS še podatke o davčni številki in zaposlitvi
fizičnih oseb ter o žiro računu in davčni številki pravnih oseb
in samostojnih podjetnikov posameznikov. Razlogi, zakaj
naj bi bili v evidencah, navedenih v 15.f členu ZRTVS,
potrebni rojstni podatki in EMŠO, niso razvidni. Popolno
identifikacijo posameznika omogoča namreč že davčna številka. Druga in tretja alinea 15.g člena ZRTVS in tisti del
drugega odstavka 15.h člena ZRTVS, ki se nanaša na zbiranje EMŠO, so zaradi tega v neskladju z 38. členom ustave,
v preostalem delu pa 15.g člen ni v neskladju z 38. členom
ustave.
22. Nadaljnji pogoj za dopustnost posega v ustavno
pravico je nujnost posega, tj. da cilja ni mogoče doseči z
blažjim posegom v ustavno pravico ali celo brez njega (drugi
možni ukrepi z istim ciljem ga ne morejo nadomestiti). Pridobivanje podatkov iz obstoječih zbirk je torej dopustno le v
najmanjšem potrebnem obsegu. Zajemanje istih podatkov
iz več obstoječih zbirk ni dopustno.
23. Drugi odstavek 15.č člena ZRTVS, po katerem
ima RTVS pravico do uradnih podatkov pravnih oseb, ki so
potrebni za obračun prispevka, je v neskladju z navedeno
zahtevo. Ob restriktivni razlagi predstavlja sicer le splošno
določbo, ki nima samostojne vsebine. Pravne osebe, od
katerih lahko RTVS zahteva določene podatke, so namreč v
15.e in 15.h členu izrecno navedene. Če jo razlagamo
široko, tj. da sme RTVS zahtevati osebne podatke od katerekoli pravne osebe, ki s temi podatki kot uradnimi razpolaga, pa je preveč nedoločna, da bi bila v skladu z zahtevo po
nujnosti posega.
24. V nasprotju z navedeno zahtevo so tudi 15.e člen,
kolikor se nanaša na pridobivanje podatkov o fizičnih osebah od kabelskih distributerjev in drugih oseb, ki opravljajo
dejavnosti kabelske distribucije, ter prvi in drugi odstavek
15.h člena ZRTVS. Preostale določbe navedenih členov
so v skladu z zahtevo po nujnosti posega. Na podlagi
15.e člena ZRTVS je podatke o imenu in priimku ter prebivališču fizičnih oseb mogoče pridobiti od distributerjev električne energije in od oseb, ki opravljajo dejavnosti kabelske
distribucije. Ker je domneva o imetništvu RTV sprejemnikov
vezana na odjem električne energije, lahko RTVS vse navedene podatke pridobi že od distributerjev električne energije. Pridobivanje podatkov o naslovu iz evidenc pristojnih
upravnih enot oziroma iz evidenc upravljalca centralnega
registra prebivalstva (drugi odstavek 15.h člena ZRTVS) zato ni potrebno. Iz enakih razlogov ni potrebno pridobivanje
podatkov o imenu, priimku in naslovu od oseb, ki opravljajo
dejavnosti kabelske distribucije. Če je bil namen zbiranja
podatkov od kabelskih distributerjev drugačen s tako pridobljenimi podatki je namreč mogoče preveriti resničnost
izjav, danih na podlagi četrtega odstavka 15. člena ZRTVS
pa táko zbiranje prav tàko ni dovoljeno, zakon takšnega
nadzornega namena zbiranja podatkov od distributerjev ne
določa.
25. V nasprotju z zahtevo po nujnosti in zato v nasprotju z 38. členom ustave sta tudi določbi o zbiranju podatkov
o zaposlitvi iz evidenc Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
(prvi odstavek 15.h člena ZRTVS) ter o zbiranju rojstnih
podatkov iz evidenc pristojnih organov upravnih enot oziroma iz evidenc upravljalca centralnega registra prebivalstva
(drugi odstavek 15.h člena ZRTVS). V skladu z ustavo pa je
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možnost pridobivanja potrebnih osebnih podatkov iz evidenc Davčne uprave Republike Slovenije. Poleg imena, priimka in prebivališča sta za izvedbo prisilne izterjave potrebni
še zaposlitev in davčna številka. Ker vse te podatke RTVS
lahko dobi na enem mestu, tj. iz evidenc Davčne uprave
Republike Slovenije, zajemanje iz drugih naštetih evidenc ni
potrebno.
26. Zaradi ugotovljenih neskladnosti z ustavo je ustavno sodišče določbe ZRTVS, navedene v izreku, razveljavilo.
Ker je del 15.e člena ZRTVS, ki se nanaša na pridobivanje
podatkov od oseb, ki opravljajo dejavnosti kabelske distribucije, razveljavilo že iz drugih razlogov, se v presojo navedb pobudnikov, ki opravljajo to dejavnost, ni bilo treba
spuščati.
27. Na druge izpodbijane določbe se očitki pobudnikov ne nanašajo. Večinoma vsebujejo varovalke v korist
oseb, katerih osebni podatki se zbirajo gre za določbe
prvega odstavka 15.č člena, 15.d člena, prvega stavka
15.e člena ter 15.f in 15.i člena ZRTVS; nekatere urejajo le
razmerje med posameznimi upravljalci zbirk podatkov (tretji
odstavek 15.č člena ZRTVS). Posebej pa tudi ni izpodbijana
določba drugega odstavka 15.e člena ZRTVS, ki daje upravljalcu zbirk podatkov pravico, da o prenosu podatkov ne
obvesti posameznika. Ustavno sodišče je zato odločilo, da
te določbe niso v neskladju z ustavo.
28. Očitek pobudnikov, da so določbe 15.c člena do
15.i člena ZRTVS v nasprotju z ZVOP, ni utemeljen. Po
ustaljeni praksi ustavno sodišče presoja medsebojno skladnost dveh zakonov le, če bi medsebojna neskladnost kršila načela pravne države in s tem 2. člen ustave (prim. odločbo št. U-I-299/96 z dne 12. 12. 1996, Uradni list RS,
št. 5/97 in OdlUS V, 177). Obravnavani primer ni tak.
C)
29. Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi
21. in 43. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS,
št. 15/94 ZUstS) v sestavi: predsednik Franc Testen ter
sodnice in sodniki dr. Janez Čebulj, dr. Zvonko Fišer, Lojze
Janko, Milojka Modrijan, dr. Mirjam Škrk, dr. Lojze Ude in
dr. Dragica Wedam-Lukić. Odločbo je sprejelo soglasno
razen druge alinee 1. točke, ki jo je sprejelo s šestimi
glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Testen, ki je
dal odklonilno ločeno mnenje.
Št. U-I-238/99-9
Ljubljana, dne 9. novembra 2000.
Predsednik
Franc Testen l. r.

BANKA SLOVENIJE
4713.

Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v
bančno okolje v obdobju od 11. do 17. 12. 2000

Na podlagi drugega odstavka 14. točke navodila o
unovčevanju akceptnih nalogov v bankah v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 65/00) objavlja Banka Slovenije
podatke o pravnih osebah, ki bodo v naslednjem tednu
zaprle račun pri Agenciji RS za plačilni promet in odprle
transakcijski račun v banki.

SEZNAM
pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno
okolje v obdobju od 11. do 17. 12. 2000

Uradni list Republike Slovenije
Naziv pravne osebe

3 M-TRADE trgovsko podjetje
Novo mesto d.o.o.
A in A Vesenjak d.o.o. Laško
Ad Plastik d.o.o.
Adera d.o.o.
Adria trade trans d.o.o.
Akro šport, d.o.o.
Alba d.o.o. Celje
Ameba d.o.o.
Ara založba d.o.o.
Arba plus d.o.o.
Armature d.o.o.
AS d.o.o.
ASP d.o.o. Jesenice
Astrum d.o.o.
Atlas Trading d.o.o. Celje
Avto center Lovše d.o.o.
Avtomobil d.o.o.
Avtotehna Vis in Urbas d.o.o.
Bajbutovič and Co. d.n.o.
Baron Company d.o.o. Celje
BB-Sport center, d.o.o.
Belfor d.o.o.
Belfor d.o.o.
Bio – eco center d.o.o.
Borcol Trade d.o.o.
BP Lineal d.o.o.
C&G d.o.o. Ljubljana
Cargotrade d.o.o.
Carniola d.o.o.
Carniolia d.o.o.
Cempo-Križe d.o.o.
Cenex d.o.o. Vojnik
Cifra d.o.o. Begunje
Comput engineering d.o.o.
Croning Livarna d.o.o.
Čitanka d.o.o.
Čurk and Co. d.n.o.
Dalen d.d. Ljubljana
Data Commerce d.o.o.
Die Steiermarkische d.o.o.
Dohold d.o.o.
Dohold d.o.o.
DP JUB delniška družba
pooblaščenka d.d.
Draga d.o.o.
Društvo diabetikov Tržič
Društvo za varstvo in vzgojo
ptic Kalinka Tržič
Edil ing d.o.o.
Elca d.o.o.
Elektro prenova d.o.o.
Elektro-Instal d.o.o.
Elgo Vidonci d.o.o.
Elkos informatika d.o.o.
Elnot, Logatec, d.o.o.
Emo-orodjarna d.o.o. Celje
Enigma Novo mesto d.o.o.
Eting d.o.o.
Europtika, d.o.o.
Eurotek Trebnje d.o.o.
Fajdiga & Co d.o.o.
Famar d.o.o.
Fantasy 2000, d.o.o.

Št.

Transakcijski račun v banki

11970-0010281157
06000-0059447428
11970-0053807385
02921-0016884640
02241-0012878783
02010-0014587796
06000-0083234059
05100-8000060423
02083-0011412222
02035-0011346189
25100-9707698175
03110-1007372255
07000-0000000769
05100-8010009907
06000-0058678121
18300-0014426488
11430-0020114608
02029-0089469604
11968-0013437829
06000-0117803210
02010-0018874226
03162-1012568131
05100-8000076234
90672-0000001322
02021-0015362578
04515-0000119430
06000-0057089358
07000-0000008044
02056-0015653124
02056-0014557994
07000-0000025407
06000-0094176047
07000-0000012894
33000-9081085671
25100-9707699145
02021-0019999857
11430-0016858609
02085-0015168061
11970-0017009853
25100-9703983172
05100-8000069347
20470-0018144771
02921-0050877708
02023-0012372261
07000-0000026183
07000-0000025698
29000-0001818898
02029-0010526445
02023-0017633056
02013-0089950829
24900-9003657240
03106-1006815671
02025-0017279296
06000-0073353930
11970-0016943602
05100-8000002805
02085-0020228066
11970-0019178385
03170-1009664723
26331-0010907435
02010-0014857068

Naziv pravne osebe
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Fest d.o.o.
02951-0013452571
Filba d.o.o. Celje
06000-0069191757
Fimes d.o.o.
02280-0013744052
Frtica d.o.o.
02023-0012647838
Gacho d.o.o.
05100-8010009519
Gastering d.o.o.
20470-0010329384
General Impianti d.o.o.
03131-1006088983
Golf klub Domžale-Krumperk
03104-1012600946
Gotis d.o.o.
02022-0010373722
Hani d.o.o. Šentjur
06000-0113834067
Hmezad Kmetijska zadruga
Braslovče z.o.o.
19100-0010016177
Hmezad Kmetijska zadruga
Petrovče z.o.o.
19100-0010016371
Hmezad Kmetijska zadruga
Polzela z.o.o.
19100-0010016080
Hmezad KZ Braslovče z.o.o.
Braslovče
06000-0026478486
Hmezad KZ Petrovče z.o.o.
Petrovče
06000-0031081621
HTE d.o.o
02014-0016452037
Impol d.d.
03121-1005588565
Inatel d.o.o.
02012-0020077607
Indihar Co, d.o.o.
02085-0015794681
Inea d.o.o.
18303-0012279537
Inštitut za gospodarsko pravo
04515-0000118266
In-tact d.o.o.,
26338-0017831728
Intertrans d.d. mednarodna špedicija 02921-0011407438
Intra Lighting d.o.o.
14000-0529045745
Intra Lighting d.o.o.
04750-0000115287
Investing d.o.o.
03171-1005822795
Iskra Ris d.o.o.
03106-1007609713
J d.o.o.
26330-0010495913
J.A.L. Lopert d.o.o.
24900-9003993733
Jena-poslovne storitve,gostinstvo
in trgovina
02044-0089755310
Jorgič d.o.o.
03179-1012338572
Kamira d.o.o.
03115-1010517817
Kavkler d.o.o.
04515-0000118557
Kele&Kele d.o.o.
03137-1008212019
Kemi trgovina, d.o.o.
02010-0018918943
Kern 90 d.o.o., Ljubljana
02085-0013897846
Kitrans d.o.o. Tržič
07000-0000026280
Klub podjetnikov Zlatorog Teharje
06000-0111032222
Klub Tržiških študentov
07000-0000026086
Kmetijska Zadruga Polzela z.o.o.
06000-0031077838
Knific & Černilec d.n.o.
07000-0000025310
Kolinska d.d.
02921-0018918439
Kolumba-Miha Teran in partnerji k.d. 07000-0000026668
Konjeniško društvo
Slovenske Gorice
04102-0000119879
Kono d.o.o.
03137-1007087789
Kovinska Bled d.d.
07000-0000026377
Kriko d.o.o.
05100-8010006997
KZ Kobal z.o.o.
04751-0000118051
LB LEASING d.o.o.
02280-0010209275
Lesna TIP Otiški vrh d.o.o.
25100-9700533173
Lesna TIP Otiški vrh d.o.o.
04851-0000120329
Lesna TIP Otiški vrh d.o.o.
20470-0013388958
Lesna tov. pohištva Pameče d.o.o. 04851-0000119747
Limnos d.o.o. Notranje Gorice
06000-0060782730
Lingva d.o.o.
02029-0013884197
Listello d.o.o. Ljubljana
06000-0141156057
Liu s junaki d.o.o.
02951-0017691859
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Naziv pravne osebe

Transakcijski račun v banki

Naziv pravne osebe

Logina IT d.o.o. Ljubljana
Lovsko kinološko društvo Idrija
Lož Commerce d.o.o. Zreče
M & M d.o.o.
M & tri d.o.o.
Mabet d.o.o.
Madd d.o.o.
Maestral d.o.o.
Magic Games d.o.o.
Mahne in člani d.o.o.
Margro d.o.o.
Markun d.o.o. Kranj
Mateli d.o.o. Celje
Matex-line d.o.o.
Mc Kensie d.o.o.
Michelin Slovenija d.o.o.
Mihelčič & drugi d.n.o.
Mini trade d.o.o.
Mip d.d. Nova Gorica
Miramar d.o.o
MM Surgical d.o.o. Ljubljana
Modri atelje d.o.o.
Navček d.o.o.
Neting d.o.o.
NMC d.o.o., Logatec
Nova revija, d.o.o.
Občinska zveza organizacij za
tehnično kulturo Tržič
Oblak & Co. d.o.o.
Območno združenje RK Tržič
Okus d.o.o.
Olmar d.o.o.
Pan’kam d.o.o.
Partner d.o.o.
PCK, d.o.o., Novo mesto
Pečar d.o.o.
Pingi d.o.o.
Pingi international d.o.o.
Pino d.o.o.
PMV d.o.o.
Posest d.o.o. Celje
Possehl d.o.o.
Premius d.o.o. Celje
Primit d.o.o.
Primtex d.o.o.
Promel d.o.o. Velenje
Prostov. gasilsko društvo Voličina
Prostovoljno gasilsko društvo Kovor
Pulko d.o.o.
Pur-pla-tex d.o.o.
Quattro d.o.o.
Rea trade d.o.o.
Remes d.o.o.
Repro Studio F. Lesjak d.o.o.
RF- MIB računovodstvo in
finance d.o.o.
Rockwell studio d.o.o.
Rogaška Commerce d.o.o. Ljubljana
Roto Inox d.o.o.
Rožle G&M d.o.o.
RRT, d.o.o.
Rufus d.o.o.
Savinjska Veterinarska Postaja d.o.o.
Žalec

06000-0141205139
04752-0000119554
06000-0112268196
02029-0012600696
17000-0000026130
10100-0000021044
03181-1061272161
07000-0000025116
25100-9705540119
02029-0012124423
02280-0017261563
07000-0000027347
06000-0112417091
07000-0000026571
90672-0000001225
03171-1061323479
03171-1012033123
19100-0010008805
14000-0500751815
02150-0012880041
02085-0051286787
03100-1061311632
05100-8010011168
02025-0015485766
02025-0017585913
02312-0013290852

Seikomar d.o.o.
03137-1012517364
SHW GmbH podružnica
Kranjska Gora
07000-0000027056
Siher d.o.o.
04515-0000120206
Sindikat podjetja SGP Tržič
07000-0000025795
Sindikat podjetja TRIO Tržič
07000-0000026765
Sindikat tekstilne in usnjarsko
pred. industrije BPT Tržič
07000-0000025892
Sindikat zavoda OŠ Križe
07000-0000025019
Sito d.o.o.
02025-0019631546
Sitona, napisne plošč. za ind., d.o.o.13426-0011280790
SM & A d.o.o.
33000-9790737574
SMN Elita d.o.o.
03104-1012511124
Smučarski klub Tržič
05100-8010010489
Stanovanjska d.o.o.
03133-1012772379
Start consulting d.o.o.
19100-0010009969
Start svetovalna hiša d.o.o.
19100-0010009872
Studio Ganteks d.o.o.
03103-1012567239
Studio R, Premrl & partner d.n.o.
03138-1012223987
Systec d.o.o.
14000-0549171111
Šešir d.d. Škofja Loka
07000-0000000575
Šp. balinarski klub Šampionka
Renče
04750-0000119943
Športna zveza Tržič
05100-8010010198
Športno društvo Jelendol – Dolina 07000-0000025998
Tendo d.o.o.
05100-8010009713
Tipex d.o.o.
02019-0014651763
Tipon d.o.o.
05100-8010010004
Tiskarna Skušek d.o.o.
03100-1012498516
Tokos d.o.o.
03138-1000203262
Toneli d.o.o.
02023-0019659968
Trico d.o.o.
05100-8010010683
Trofi d.o.o.
05100-8000035009
Tukan d.o.o.
14000-0573280849
Turistično društvo Podljubelj
07000-0000026474
Turistično društvo Tržič
05100-8010010392
Unigrafika d.o.o.
04515-0000118945
Unit d.o.o. Ljubljana
06000-0057812687
Unithing d.o.o.
02022-0018072321
Unitplast d.o.o.
03150-1012385195
Utrip d.o.o.
04802-0000120014
Valtex & Co. d.o.o.
05100-8000029471
Venetus d.o.o.
04515-0000118751
Vergo d.o.o.
04102-0000119685
Vodovodna zadruga Lom z.o.o.
07000-0000025213
Vogal d.o.o.
03170-1009503315
Vokada d.o.o.
02280-0013637255
Volpi & Co. d.n.o.
02025-0012420081
WAL-G d.o.o.
03139-1012460036
Weco commerce Bled d.o.o.
03139-1009011395
Yatras d.o.o.
03105-1012010943
Yoeren d.o.o.
05100-8010003408
Ženski pevski zbor Spodnja Idrija
04752-0000119263

07000-0000026959
03170-1009550166
07000-0000026862
14000-0514334919
10100-0000009695
03103-1006159225
10100-0000009598
11970-0019555715
02085-0016554579
03121-1009847253
03121-1012657925
02023-0016031974
07000-0000025504
06000-0004429610
04515-0000118654
06000-0063298813
02056-0014438393
04751-0000119021
06000-0140269283
04102-0000117939
05100-8010010295
04515-0000119139
10100-0000026961
10100-0000004651
05100-8010010586
03113-1008222604
25100-9700073102
90672-0000001419
05100-8010009810
06000-0079426033
02241-0035268808
03138-1009566672
02010-0010665504
02012-0014163905
06000-0145390495

Transakcijski račun v banki

Preostali podatki za pravne osebe, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 11. do 17. 10.
2000 so na internetni strani Banke Slovenije:
http://www.bsi.si/html/ps/migracija/
Ljubljana, dne 5. decembra 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Banka Slovenije
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DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
4714.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje, okvara)

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99 in 27/00),
31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije – Združenja za trgovino je Upravni odbor Združenja za trgovino na
seji z dne 28. 11. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o stopnjah običajnega odpisa blaga
(kalo, razsip, razbitje, okvara)
1. člen
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga – kalo,
razsip, razbitje, okvara (Uradni list RS, št. 53/99 in št.
101/99) se tabela 6. člena spremeni tako, da se točka 5.
pod Trgovina na drobno – A) Trgovina na drobno z živilskimi
izdelki spremeni, in sicer tako, da glasi:
5. ostali živilski izdelki
2,00%

Št.

“– na predlog predsednika zbornice imenuje generalnega sekretarja in izmed članov izvršilnega odbora dva podpredsednika zbornice, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdravstvo;”.
3. člen
Druga alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni
tako, da glasi:
“– dva podpredsednika zbornice, ki nadomeščata predsednika zbornice v času njegove odsotnosti in v skladu z
njegovimi pooblastili vodita delo izvršilnega odbora;”.
Peta alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni
tako, da glasi:
“– predsednik odbora za zobozdravstvo, ki je hkrati
eden od podpredsednikov zbornice;”.
4. člen
27. člen se dopolni z novo, petnajsto alineo, ki glasi:
“– pravilnik o delu odbora za zobozdravstvo;”
5. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati, ko jih sprejme skupščina zbornice.
Ljubljana, dne 26. oktobra 2000.
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Predsednik
Skupščine Zdravniške
zbornice Slovenije

2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporablja pa se od 1. 11. 2000 dalje.
Predsednik
Združenja za trgovino
Stanislav Brodnjak, univ. dipl. prav. l. r.

4715.

Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške
zbornice Slovenije

Na podlagi 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) je Skupščina
Zdravniške zbornice Slovenije na 36. redni seji dne 26. 10.
2000 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA
Zdravniške zbornice Slovenije
1. člen
V statutu Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS,
št. 64/96 in 22/98) se tretja alinea prvega odstavka
7. člena spremeni tako, da glasi:
“– izvršilni odbor zbornice z dvema podpredsednikoma zbornice, od katerih je eden predsednik odbora za zobozdravstvo, posameznimi odbori in svetom za izobraževanje zdravnikov;”.
2. člen
Prva alinea prvega odstavka 15. člena se spremeni
tako, da glasi:
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4716.

Spremembi pravilnika o vrstah, vsebini in poteku
specializacij zdravnikov

Na podlagi zakona o zdravniški službi (Uradni list RS,
št. 98/99), 9. in 28. člena statuta Zdravniške zbornice
Slovenije (Uradni list RS, št. 64/96 in 22/98) ter 12. člena
poslovnika o delu skupščine in izvršilnega odbora Zdravniške zbornice Slovenije je skupščina Zdravniške zbornice
Slovenije na korespondenčni seji dne 21. 11. 2000, v
soglasju z ministrom za zdravstvo sprejela

SPREMEMBI PRAVILNIKA
o vrstah, vsebini in poteku specializacij
zdravnikov
1. člen
V pravilniku o vrstah, vsebini in poteku specializacij
zdravnikov (Uradni list RS, št. 8/98, 44/99, 59/99,
109/99, 35/00, 42/00, 57/00, 107/00) se besedilo prvega odstavka 43.b člena spremeni tako, da glasi:
“Ne glede na določila tega pravilnika se do 28. 2.
2001 uporabljajo naslednja določila:“.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 43.c člena se spremeni tako, da glasi:
“Ne glede na določila tega pravilnika se do 28. 2.
2001 uporabljajo naslednja določila:“.
3. člen
Ti spremembi začneta veljati osmi dan po objavi v
Uradnem listu RS.
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Št. 424/2000
Ljubljana, dne 28. novembra 2000.
Soglašam!
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.
Minister za zdravstvo
Predsednik Skupščine
Zdravniške zbornice Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.

4717.

Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
“Petica“

Na podlagi določb zakona o igrah na srečo (Uradni list
RS, št. 27/95) in poslovnika o delu uprave, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. Ljubljana na seji dne
6. 10. 2000 sprejela

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVIL
igre na srečo “Petica“
1. člen
V pravilih igre na srečo “Petica“ – prečiščeno besedilo,
ki ga je določila uprava družbe dne 3. 2. 2000, se četrti
člen spremeni tako, da glasi:
“Na vsaki srečki je polje, razdeljeno na pet kvadratov in
prekrito s premazom. V kvadratih so natisnjene različne
kombinacije znakov, od katerih je znak – številka 5 natisnjena vedno le v enem kvadratu. Pod dobitnim znakom je
natisnjena vrednost dobitka.“
2. člen
5. člen se spremeni tako, da glasi:
“Igro prireditelj prireja s prodajo srečk, ki so tiskane v
seriji. Serija vsebuje 2,000.000 srečk. Skupna vrednost
dobitkov v seriji je najmanj 40% od vrednosti izdanih srečk.
Cena srečke je 200 SIT.
V seriji so na posameznih srečkah natisnjeni dobitki po
številu in vrednosti:
Število dobitkov

Vrednost dobitkov

25
125
490
1.360
10.000
40.000
250.000
500.000
1.198.000

1,000.000 SIT
100.000 SIT
20.000 SIT
10.000 SIT
5.000 SIT
2.000 SIT
1.000 SIT
500 SIT
200 SIT

Dobitki so enakomerno porazdeljeni po vseh srečkah v
seriji.“
3. člen
V 6. členu se osma in enajsta alinea spremenita tako,
da glasita:
“– igralno polje, sestavljeno iz petih kvadratov,
– besedilo:
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Na vsaki srečki dobitek.
Odstranite premaz samo na enem kvadratu. Če je premaz v celoti ali delno odstranjen z več kot enega kvadrata, je
srečka nedobitna.“
4. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“V igri udeleženec izve za rezultat, ko v polju s petimi
kvadrati odstrani premaz samo na enem kvadratu.
Srečka je dobitna, če je premaz odstranjen samo z
enega kvadrata in je v kvadratu pod premazom odkrit znak –
številka 5 pod pogojem, da je številka srečke pod premazom (kontrolna številka) zabeležena v spisku dobitnih srečk.
Vrednost dobitka je natisnjena pod znakom – številko 5. Vsi
drugi odkriti znaki na srečki se ne upoštevajo za dobitek.“
5. člen
10. člen se spremeni tako, da glasi:
“Če je na srečki v posameznem polju v celoti ali delno
odstranjen premaz na več kot enem kvadratu, se dobitek ne
izplača. Srečka ni dobitna, če na enem odkritem kvadratu ni
odkrita številka 5.
Prodajalec mora zavrniti izplačilo dobitka, če je na srečki viden poskus nepravilnega odstranjevanja ali popravljanja
premaza. V tem primeru mora imetnik srečke izplačilo dobitka uveljavljati na sedežu prireditelja. Če prireditelj sumi, da
je srečka falsificirana ali kako drugače neverodostojna, oziroma če sumi, da je bil na srečki opravljen poseg v samo
strukturo srečke ali algoritem številk, jo lahko posreduje v
presojo verodostojnosti ustrezni organizaciji. V teh primerih
prireditelj izda prinesitelju potrdilo o prejemu srečke, izplačilo dobitka pa se zadrži do zaključka postopka. Če se pri tem
potrdi sum prireditelja, je srečka nedobitna.“
6. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da glasi:
“Dobitke do vrednosti 20.000 SIT izplačujejo prodajalci na prodajnih mestih. Dobitke v vrednosti do 1,000.000
SIT izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d.d.,
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do
12. ure.“
V drugem odstavku 12. člena se za besedami “davek
na dobitek od iger na srečo“ dodajo besede “ali v primerih iz
drugega odstavka desetega člena,“.
7. člen
Drugi odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
“Prodajalec oziroma prireditelj dobitka ne izplača v primerih, če
– je na srečki na polju delno ali v celoti odstranjen ali
popravljen premaz na več kot enem kvadratu,
– je srečka tako poškodovana, da ni razpoznavna nobena kontrolna številka oziroma niso razpoznavni odkriti odtisnjeni znaki,
– je na srečki viden poskus nepravilnega odstranjevanja ali popravljanja premaza,
– je srečka falsificirana ali kako drugače neverodostojna,
– je na srečki opravljen poseg v samo strukturo srečke
ali algoritem številk.“
8. člen
Te spremembe in dopolnitve pravil začnejo veljati z
dnem, ko jih potrdi nadzorni organ, uporabljajo pa se od
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3. serije srečk dalje. Spremembe in dopolnitve pravil igre
prireditelj objavi v javnem glasilu.
Št. 284/00
Ljubljana, dne 5. decembra 2000.

Št.

3. Zadnji dan za izplačilo dobitkov 3. serije srečk Petica je 10. 3. 2002.
Št. 284-1/00
Ljubljana, dne 5. decembra 2000.
Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe

Janez Bukovnik l. r.
Direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično
igro na srečo z imenom “Petica“ na podlagi koncesije, ki ji jo
je dodelila Vlada Republike Slovenije s svojim sklepom številka 473-01/98-16 (V), z dne 29. 7. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja
iger na srečo je te spremembe in dopolnitve pravil igre
“Petica“ potrdilo pod številko 471-212-17/99-8 dne 4. 12.
2000.

4718.

Dodatek k pravilom igre na srečo “Petica“

Na podlagi tretjega odstavka 10. točke koncesijske
pogodbe o dodeljeni koncesiji za prirejanje klasične igre
na srečo, loterije s trenutno znanim dobitkom, z imenom
PETICA, številka pogodbe 471-18/99 z dne 1. 9. 1999,
delniška družba Športna loterija in igre na srečo d.d.
objavlja

DODATEK K PRAVILOM
igre na srečo “Petica“
1. Začetek prodaje srečk 3. serije igre Petica je
11. 12. 2000.
2. Zadnji dan prodaje srečk 3. serije igre Petica je
10. 12. 2001.
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4719.

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in
cen na drobno na območju Slovenije za
november 2000

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o državni
statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) Statistični urad Republike Slovenije objavlja

POROČILO
o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije
za november 2000
Cene življenjskih potrebščin so bile novembra 2000 v
primerjavi z oktobrom 2000 višje za 1,1%, cene na drobno
pa za 1,3%.
Št. 941-02-18/2000
Ljubljana, dne 4. decembra 2000.
Tomaž Banovec l. r.
Direktor
Statističnega urada
Republike Slovenije
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OBČINE

LJUBLJANA
4720.

Odlok o merilih za določanje dežurstev
prodajaln

Na podlagi 4. člena pravilnika o obratovalnem času
prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 32/95, 33/95, 71/97 – obvezna razlaga, 13/98 in
24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 20. seji
dne 20. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o merilih za določanje dežurstev prodajaln
1. člen
Ta odlok ureja merila za določanje dežurstev prodajaln.
2. člen
Pri določanju dežurstev prodajaln se upoštevajo naslednja merila: oskrba potrošnikov, gostota dežurnih prodajaln glede na število prebivalcev v okolišu prodajalne,
turizem, varstvo pred hrupom, tradicionalne navade, običaji ob praznikih in dela prostih dnevih, promet, spoštovanje delovno-pravne zakonodaje.
3. člen
Kot dežurne prodajalne lahko obratujejo:
1. prodajalne, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov:
– 52.11 – nespecializirane prodajalne, pretežno z živili,
– 52.21 – prodajalne s svežim sadjem in zelenjavo,
– 52.22 – prodajalne z mesom in mesnimi izdelki,
– 52.23 – prodajalne z ribami, raki in mehkužci,
– 52.24 – prodajalne s kruhom, pecivom, testeninami
in sladkornimi izdelki,
– 52.25 – prodajalne z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami,
– 52.26 – prodajalne s tobačnimi izdelki,
– 52.27 – druge specializirane prodajalne z živili,
– 52.47 – prodajalne s knjigami, časopisi, papirjem in
pisalnimi potrebščinami in
– 50.50 – prodajalne z motornimi gorivi;
2. vse prodajalne v ožjem mestnem središču;
3. vse prodajalne, ki prodajajo blago, ki ni navedeno v
prvi točki tega člena in so izven ožjega mestnega središča,
zadnji dve nedelji v novembru, ob nedeljah, praznikih in dela
prostih dnevih v decembru in še dvakrat letno.
4. člen
Za ožje mestno središče se po tem odloku šteje območje med Trgom Osvobodilne fronte, Resljevo cesto, Kopitarjevo cesto, Krekovim trgom, grajskim predorom, Karlovško
cesto, Zoisovo cesto, Aškerčevo cesto, Trgom mladinskih
delovnih brigad in Tivolsko cesto.

5. člen
Prodajalna lahko obratuje kot dežurna, če je v njej
zaposleno zadostno število delavcev, da se lahko, glede na
delovno-pravno zakonodajo in veljavno kolektivno pogodbo,
zagotovi normalno delovanje prodajalne v prijavljenem obratovalnem času, brez kršitev predpisov glede delovnega časa
zaposlenih, njihovih pravic do dnevnega odmora, tedenskega počitka in letnega dopusta.
6. člen
Kot dežurna prodajalna iz prve točke 3. člena tega
odloka lahko obratuje prodajalna, ki praviloma oskrbuje okoliš petsto gospodinjstev.
V dežurnih prodajalnah ni dovoljeno prodajati alkoholnih pijač.
7. člen
Prodajalne v naravnem območju, namenjenemu turizmu in rekreaciji, v neposredni bližini bolnišnic in okrevališč
in stanovanjskem območju, ki ležijo v območju I. in II. stopnje varstva pred hrupom, lahko obratujejo kot dežurne
prodajalne:
– od ponedeljka do sobote od 6. do 7. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do
21. ure.
8. člen
Prodajalne v trgovsko-poslovno-stanovanjskem območju (mešanem območju) in v območju brez stanovanj, ki
ležijo v območju III. in IV. stopnje varstva pred hrupom,
lahko obratujejo kot dežurne prodajalne:
– od ponedeljka do sobote od 0. do 7. ure in od 21.
do 24. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 0. do
24. ure.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
prodajalne, ki so v trgovsko-poslovno-stanovanjskem območju (mešanem območju) in so v pretežno stanovanjskih objektih, obratujejo kot dežurne prodajalne le v skladu z določili 7. člena tega odloka.
9. člen
Kioski, v katerih se prodajajo časopisi, revije, papir,
znamke, vrednostna pisma, razglednice, tobak, tobačni izdelki, žetoni in vozovnice za mestni in primestni potniški
promet in podobno, v naravnem območju, namenjenemu
turizmu in rekreaciji, v neposredni bližini bolnišnic in okrevališč in stanovanjskem območju, ki ležijo v območju I. in II.
stopnje varstva pred hrupom, lahko obratujejo kot dežurne
prodajalne:
– od ponedeljka do petka od 5. do 7. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 8. do
21. ure.
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Št.
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10. člen
Prodajalne z motornimi gorivi ob obvoznih avtocestah,
mestnih vpadnicah Tržaški, Celovški, Dunajski, Šmartinski,
Zaloški, Litijski in Dolenjski cesti ter Tivolski cesti lahko
obratujejo kot dežurne prodajalne:
– od ponedeljka do sobote od 0. do 7. ure in od 21.
do 24. ure,
– ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih od 0. do
24. ure.
V prodajalnah z motornimi gorivi ni dovoljeno prodajati
alkoholnih pijač.

1. člen
S tem sklepom se določi cena za obvezno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih
in padavinskih voda, ki jo opravlja javno podjetje Vodovod –
Kanalizacija, Ljubljana, Krekov trg 10.
Cena za obvezno gospodarsko javno službo iz prejšnjega odstavka tega člena, je določena ločeno za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: cena za odvajanje) in ločeno za čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda (v nadaljevanju: cena za čiščenje).

11. člen
Ne glede na določbe tega odloka, lahko prodajalne
obratujejo kot dežurne v času javnih prireditev, ki se organizirajo na javnih površinah.

Za gospodinjstva je:
– cena za odvajanje
– cena za čiščenje

42,90 SIT/m3
10,29 SIT/m3

Za gospodarstvo je:
– cena za odvajanje
– cena za čiščenje

86,51 SIT/m3
20,80 SIT/m3

12. člen
Organ Mestne uprave, Mestne občine Ljubljana, pristojen za trgovino, lahko pred potrditvijo prijavljenega urnika
obratovalnega časa prodajalne, glede izpolnjevanja kriterijev
iz tega odloka, pridobi mnenje pristojnih državnih organov,
združenj delojemalcev in delodajalcev.
13. člen
Izvajanje določil iz drugega odstavka 6. člena in drugega odstavka 10. člena se odloži za obdobje enega leta od
dneva uveljavitve tega odloka.
14. člen
Trgovec mora uskladiti obratovalni čas prodajalne, ki v
času uveljavitve tega odloka obratuje kot dežurna prodajalna, s tem odlokom najkasneje do 1. januarja 2001.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 304-3/00
Ljubljana, dne 20. novembra 2000.

2. člen

3. člen
V cenah iz prejšnjega člena tega sklepa ni vključen
davek na dodano vrednost.
4. člen
Z dnem, ko se začnejo uporabljati cene iz tega sklepa,
preneha veljati sklep o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št.
67/00).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se začnejo uporabljati po preteku enega meseca od prijave cen na Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj.
Št. 381-1/00-6
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.
Županja
Mestne občina Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4721.

Sklep o cenah za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), navodila o metodologiji
za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih
voda (Uradni list RS, št. 11/99), uredbe o predhodni prijavi
cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 54/00), 5. člena
odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št.
101/00) 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 21. seji dne 27. 11.
2000 sprejel

SKLEP
o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih in padavinskih voda

4722.

Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine
plina

Na podlagi tretjega odstavka 96. člena energetskega
zakona (Uradni list RS, št. 79/99), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00) 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 21. seji dne 27. 11. 2000
sprejel

SKLEP
o cenah za posamezne tarifne skupine plina
1. člen
Cene za posamezne tarifne skupine plina, ki ga distribuira Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 70, so:
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Široka potrošnja

Ostala potrošnja

mala poraba:
gospodinjska tarifa:

cena za plin
cena za plin
osnovna cena

centralno ogrevanje:

cena za plin
cena za priklj. moč
cena za plin

mala poraba:
osnovna tarifa:

cena za plin
osnovna cena

ogrevanje poslovnih prostorov:

cena za plin
cena za priklj. moč
cena za plin
cena za priklj. moč

Pogodbeni odjem

V cenah iz prejšnjega odstavka tega člena nista vključena davek na dodano vrednost in taksa za obremenjevanje
zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je določena z uredbo
Vlade Republike Slovenije.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o cenah
za posamezne tarifne skupine plina (Uradni list RS, št.
67/00).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3859-4/00-5
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.
Županja
Mestne občina Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

4723.

Uradni list Republike Slovenije

Sklep o cenah prevoza potnikov v mestnem
prometu

1. člen
Cene za prevoz potnikov v mestnem potniškem prometu, ki ga opravlja Javno podjetje Ljubljanski potniški promet
d.o.o., Ljubljana, Celovška 160, glede na vrsto plačila so:
Vrsta plačila
SIT
1. Plačilo z gotovino
180
2. Plačilo z žetoni
130
3. Enodnevna vozovnica
450
4. Tedenska vozovnica
2000

53,32 SIT/Sm 3
755,41 SIT/kW, leto
124,70 SIT/Sm3
66,03 SIT/Sm3
23.417,45 SIT/leto
66,03
460,36
44,52
853,62

SIT/Sm 3
SIT/kW, leto
SIT/m3
SIT/kW, leto

Vrsta plačila
SIT
5. Mesečne vozovnice
– šolske
2.600
– za občane
4.900
– za upokojence
3.100
– za starejše občane (nad 65 let)
2.000
– prenosne
6.400
6. Letne prenosne
64.000
7. Priložnostna vozovnica s 50% popusta
90
8. Prevoz prtljage ali psa
90
V cenah iz prejšnjega odstavka tega člena je vključen
davek na dodano vrednost v višini 8 odstotkov.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o cenah
o prevozu potnikov v mestnem prometu (Uradni list RS, št.
67/00).
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3886-1/00-21
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.

Na podlagi 26. člena zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 5. člena odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 101/00) 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 21. seji dne 27. 11. 2000
sprejel

SKLEP
o cenah prevoza potnikov v mestnem prometu

124,70 SIT/Sm 3
53,32 SIT/Sm3
9.181,67 SIT/leto

Županja
Mestne občina Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

BLED
4724.

Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na
območju Bleda (prečiščeno besedilo)

Na podlagi prvega odstavka 16. člena statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00) ter 76. člena poslovnika Občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št.
33/99) je Občinski svet občine Bled, na 17. redni seji, dne
8. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o prometnem režimu in obalnem redu
na območju Bleda
(prečiščeno besedilo)

Uradni list Republike Slovenije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Blejsko jezero z obrežnim pasom, to je območje jezera
z otokom in obrežnim zemljiščem med obalo in do konca
prve javne prometnice, predstavlja naravno in kulturno znamenitost.
Ta odlok ureja režim prometa, parkiranja, javnega prevoza in uporabo obale jezera na tem območju.

II. PROMETNI REŽIM
2. člen
Promet z motornimi vozili je opredeljen po kategoriziranih cestah:
I. Odseki cest, na katerih je prepovedan promet za vsa
vozila na motorni pogon:
A) od križišča Kidričeve ceste in Ceste pod skalo pri Vili
Prešeren do križišča Kidričeve ceste in Ceste za gradom v
Mali Zaki;
B) Grajska cesta od križišča z Riklijevo cesto do križišča s Prešernovo cesto pri
C) Backu;
D) od križišča s Kolodvorsko cesto in Kidričevo cesto v
Veliki Zaki do Male Zake, mimo Veslaškega centra s Cesto
za gradom,
E) cesta pod Skalo od Diagnostičnega centra do Kidričeve ceste,
F) Cesta svobode od Gorenjska banke do križišča z
Ljubljansko cesto. Dovoljena je dostava od 5. do 10. ure.
II. Promet se lahko začasno zapre za vsa vozila na
motorni pogon (razen za intervencijska vozila, goste kampa
in dostavna vozila), ko informacijska služba sporoči, da so
parkirišča v Veliki in Mali Zaki zasedena.
Informacijsko službo in zaporo izvaja koncesionar.
Fizična zapora se postavi pri križišču Kidričeve ceste in
Ceste svobode pri Modni hiši pristava in na Kolodvorski
cesti nad objektom s hišno številko 33.

III. PARKIRNI REŽIM
3. člen
Na območju morfološke enote U-B 1a (Blejsko jezero z
obrežnim pasom), U-B17, U-B18 (Mala in Velika Zaka) je
parkiranje dovoljeno samo:
– lastnikom objektov, njihovim zaposlenim in njihovim
gostom na zemljišču, ki je njihova last in je urejeno kot
parkirišče,
– na javnih parkiriščih, v conah, v katerih je trajanje
parkiranja omejeno, ter so določene s tem odlokom.
4. člen
Javna parkirišča so zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Bled, in so urejena v ta namen. Javno parkirišče mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– zemljišče ne sme biti kmetijsko zemljišče I. kategorije,
– v celoti mora biti označeno z normativnimi znaki in
fizičnimi zaporami, ki so primerna za ta prostor,
– zagotovljeno mora imeti fizično varovanje za čas obratovanja,
– zagotovljeno mora biti čiščenje in odvoz odpadkov,
– zagotovljeni morajo biti ustrezni sanitarni bloki.

Št.

113 / 8. 12. 2000 / Stran 11673

5. člen
Javna parkirišča so glede na oddaljenost od obale
jezera razdeljena v dve coni. Coni za parkiranje morata biti
označeni v skladu s pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/00).
6. člen
Uporabniki parkirišča morajo v coni za celodnevno parkiranje in v coni kratkotrajnega parkiranja za uporabo parkirišča plačati parkirnino. Cenik parkiranja določi s pravilnikom
župan Občine Bled do 1. 5. vsako leto. Če cenik ni sprejet
do 1. 5. veljajo cene iz prejšnjega leta. V pravilniku se cene
določijo za pomlad, poletje in jesen, zima. Izjemoma v letu
2000 sprejme cenik za obdobje jesen-zima po sprejetju
sprememb odloka.
Vozilo mora biti označeno z ustreznim parkirnim listkom,
ki se ga kupi na prodajnem mestu, parkirni uri, ki mora biti
nameščen na vidnem mestu notranje strani prednjega vetrobranskega stekla, pravilno označen (neoznačen ali nepravilno označen listek se šteje za neveljaven). Voznik mora vozilo
po preteku dovoljenega časa odpeljati.
7. člen
Letne dovolilnice za parkiranje se izdajo za čas od 1. 5.
tekočega leta do 1. 5. prihodnjega leta. Letna dovolilnica
velja za parkiranje v obstoječem parkirnem režimu.
Ceno letne dovolilnice sprejme župan do 1. 5. tekočega leta. Izjemoma v letu 2000 sprejme cenik za obdobje
jesen-zima po sprejetju sprememb odloka.
Vozila, katerih lastniki imajo prijavljeno stalno bivališče
v Občini Bled, imajo pri ceni letnih dovolilnic 60% popusta.
60% popusta imajo pri nakupu letne dovolilnice tudi
gostje, ki bivajo v gostinskih kapacitetah v Občini Bled.
20% popusta imajo pri nakupu letne dovolilnice vsi
zaposleni na območju centra Bleda, s tem, da imajo posebno nalepko in da lahko parkirajo samo na zato določenem
parkirišču (nad Trgovskim centrom na parkirišču pred vhodom v Ledeno dvorano z Ljubljanske ceste in na makadamskem parkirišču pri TVD).
Pri nakupu letne dovolilnice za avtobuse ni popusta in
je prenosljiva.
Letne dovolilnice so v obliki nalepke in jih izdaja koncesionar. Kolikor se uveljavlja popust, je potrebno predložiti
dokazilo o stalnem bivališču oziroma ustrezen dokaz (potrdilo o prijavi gosta) o bivanju v gostinskih objektih Občine Bled
ali ustrezen dokaz o zaposlitvi.
Letna dovolilnica - nalepka mora biti nameščena na
vidnem mestu (za vzvratnim ogledalom). Na nalepki mora biti
napisana registrska številka vozila.
O prodanih letnih dovolilnicah - nalepkah vodi koncesionar evidenco.
IV. JAVNI PREVOZ
8. člen
Javni prevoz se uredi tako, da se čim bolj razbremeni
motorni promet ob jezeru in parkiranje v conah bližje jezeru.
Javni prevoz bo organiziran od parkirišča pri poslovni
stavbi LIP, mimo Uniona do centralnega parkirišča, nato pri
Gasilskem domu do avtobusne postaje, nato po Prešernovi
na Rečico pri železniški postaji, od tam do Velike Zake,
mimo Pristave, Mlina do centralnega parkirišča in nazaj na
parkirišče pri LIP.
Vozni red bo prevoznik dal v potrditev občini in bo
objavljen na vseh postajališčih.
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V. OBALA JEZERA

9. člen
Obalo jezera in samo jezero lahko obiskovalci uporabljajo za sončenje, plavanje, počitek, veslanje, surfanje in
druge aktivnosti in sicer vsako od naštetih dejavnosti, na
tistem območju, ki je navedena v odloku o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Bleda.
Uporaba obale jezera za te namene, je dovoljena samo
na naslednjih delih:
– območje Male Zake,
– območje Velike Zake,
– območje Mlina.
Ti deli obale morajo biti označeni s tablami “urejena
obala” in opremljeni s sanitarnimi bloki in posodami za smeti.
10. člen
Urejena kopališča so:
– Grajsko kopališče - javno kopališče,
– pri hotelu Toplice - hotelsko kopališče,
– pri Vili Bled - hotelsko kopališče.
VI. IZVAJANJE REŽIMA PO TEM ODLOKU
11. člen
Občina Bled bo izvajalca režima po tem odloku izbrala
na podlagi javnega razpisa in mu podelila koncesijo.
S koncesijsko pogodbo bo izvajalec režima prevzel
najmanj naslednje obveznosti:
– postavil ustrezno število smetnjakov, zabojnikov in
sanitarnih blokov na javnih parkiriščih in blizu urejene obale
jezera,
– dnevno čistil parkirišča in obalo jezera ter dnevno
odvažal odpadke na deponijo ali na zbirna mesta izven turističnega območja,
– sproti čistil sanitarne bloke,
– postavljal parkirne ure, pobiral parkirnino, prodajal
parkirne listke, v primeru izpada delovanja parkirne ure zagotovil prodajo parkirnih listkov in skrbel za red in disciplino
na parkiriščih,
– posredoval informacije o zasedenosti parkirišč in jezerske obale informativnemu centru,
– tedensko, ob koncu tedna, kontroliral kemično, biološko in mehansko čistočo jezerske vode ob urejenih obalah in o rezultatih sproti obveščal koncindenta,
– uredil javni prevoz v skladu z določbami odloka,
– plačeval koncesijo v skladu s koncesijsko pogodbo.
Koncesija se podeli za dobo petih let najugodnejšemu
ponudniku. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran koncesionar, ki bo zagotovil opravljanje dejavnosti kvalitetno, pravočasno in v skladu z določbami tega odloka.

Uradni list Republike Slovenije
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik ter odgovorna oseba pravne osebe.
14. člen
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
na kraju samem posameznik, če:
1. parkira motorno vozilo izven parkirišč ali cone, v
katerih je trajanje parkiranja omejeno, določenih v 3. in
5. členu tega odloka;
2. parkira motorno vozilo na javnem parkirišču ali v
coni, kjer je trajanje parkiranja omejeno, v nasprotju z
6. členom;
3. parkira motorno vozilo na javnem parkirišču ali v
coni, v kateri je trajanje parkiranja omejeno z neustrezno
dovolilnico, oziroma brez dovolilnice (7. člen);
4. uporablja obalo jezera ali samo jezero v nasprotju z
9. členom tega odloka.
Pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s
samostojnim opravljanjem dejavnosti, pa se za prekršek iz
1., 2., 3. in 4. točke tega člena kaznuje na kraju samem z
denarno kaznijo 10.000 SIT.
15. člen
Denarno kazen, na kraju samem, lahko izterja komunalni redar in občinski redar.
VIII. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z uveljavitvijo tega odloka ostanejo v veljavi vsi dosedanji predpisi, ki urejajo način uporabe Blejskega jezera, jezerske obale in njene okolice, kolikor niso v nasprotju z določbami tega odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503-14/00
Bled, dne 8. novembra 2000.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

ČRNA NA KOROŠKEM
4725.

12. člen
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja komunalni redar in
občinski redar.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
13. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:
1. vozi z motornim vozilom v nasprotju z 2. členom
odloka;
2. neupravičeno izroči neprenosno dovolilnico za parkiranje iz 7. člena, na drugo osebo ali motorno vozilo.

Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav
ter drugih posegov v prostor, za katera ni
potrebno lokacijsko dovoljenje oziroma
gradbeno dovoljenje na območju Občine Črna
na Koroškem

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
73/75, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93,
47/93, 29/95, 44/97), navodila o merilih za to, kaj se
šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po
zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko
šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85) in na
podlagi 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni
list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna na Koroškem na 17. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije

ODLOK
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter
drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno
lokacijsko dovoljenje oziroma gradbeno
dovoljenje na območju Občine Črna na
Koroškem
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(opis posegov)
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin ter posegi v prostor, za katera ni
potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o
priglasitvi del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN NAPRAVE
2. člen
(seznam pomožnih objektov in naprav)
Za pomožne objekte ali posege v prostor, za katere ni
potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje le odločba o priglasitvi del se štejejo vsa vzdrževana in adaptacijska
dela obstoječih objektov, naprav in napeljav ter opreme in
njihovih delov, s katerim se bistveno ne spreminja zunanjost, velikost, zmogljivost in njihov namen ter gradnja terciarnih komunalnih in infrastrukturnih objektov, naprav in napeljav za potrebe posameznega že obstoječega stanovanjskega ali gospodarskega objekta občanov, vse v skladu s
pogoji upravljalcev posameznih infrastrukturnih objektov in
naprav ter ob upoštevanju omejitve navedene v tem odloku
kot so:
1. pri enostanovanjskih hišah:
– drvarnica, vrtna uta, shramba in garaža za osebni
avtomobil, če ne presega bruto gradbene površine 30 m2, v
teren ali v bližino vkopane kleti, ki so lahko zidane, vendar v
celoti zasute vsaj s treh strani;
– lesena pergola kot nadstrešek za osebne avtomobile
pred obstoječimi vhodi v garaže pri stanovanjskih objektih
do maksimalne tlorisne bruto površine 15 m2 za eno parkirno mesto (gradnja pergol kot nadstreška je možna tudi preko obstoječih gradbenih linij);
– prizidki k stanovanjskim hišam do 30 m2 zazidane
površine ter gradnja vodotesnih neprepustnih zbiralnikov za
fekalije – greznice, do skupne površine 20 m2;
– zunanji bazeni za individualno rabo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše maksimalne tlorisne
površine 30 m2 s tem, da je lahko najvišja kota takega
bazena 0,8 m nad terenom ob bazenu ob pogoju pozitivnega predhodnega soglasja upravljalca vodovodnega omrežja,
ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnih površin že obstoječih objektov do bruto gradbene površine 20 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka in zbiralniki za
pitno vodo, kapnico
– tople grede in zaprti rastlinjaki do maksimalne tlorisne površine 30 m2;
– postavitev vrtnih in medposestnih ograj (lesene, kovinske, žičnate ali različnih kombinacijah) ter opornih ali
podpornih zidov do maksimalne višine 1,5 m (razen če le-ta
ne nasprotuje prostorsko izvedbenim načrtom ali prostorsko
izvedbenim aktom);
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– izvedba novih ali razširitev in adaptacija cestnih priključkov s predhodnim soglasjem upravljalca ceste;
– stabilni nadzemni ali podzemni rezervoarji za plin s
prostornino 5 m3, če so grajeni, opremljeni in postavljeni v
skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem
naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91);
– izgradnja plinskih priključkov za priključno moč do
50 kW od glavnega distribucijskega omrežja do posameznega porabnika in notranje preureditve obstoječe kotlovnice
za priključno moč do 50 kW ter plinifikacija objekta,
– izgradnja etažnega ogrevanja stanovanj za lahko kurilno olje ali prehod sklopa ogrevanja iz trdih na tekoča
goriva;
– izgradnja boksov za pse, kurnikov, zajčnikov, svinjakov ali drugih manjših objektov s kovinskimi ograjami za rejo
malih žival do tlorisne površine 20 m2;
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje
stopnice, zasteklitev balkonov, ki predstavljajo funkcionalno
dopolnitev stanovanjskih objektov do največ skupne tlorisne
površine15 m2;
– tlakovanja in ureditev dvorišč in parkirišč pred več;
stanovanjskim objektom ali drugimi objekti v sklopu tega, če
ni potrebna dodatna komunalna ureditev;
2. pri večstanovanjskih objektih:
– zasteklitev balkonov in zamenjava oken pri enotnem
projektu za celotni večstanovanjski objekt (projekt odobri
pristojna urbanistična služba, pri tem pa si je potrebno pridobiti pisno soglasje najmanj polovico etažnih lastnikov objekta), preureditev stanovanj in ureditev dostopa v stanovanje za invalidne osebe, ureditev skupnih prostorov za zbiranje komunalnih in drugih odpadkov, ureditev skupnih prostorov za zbiranje komunalnih in drugih odpadkov, ureditev
skupnih kolesarnic (za vse namene si je potrebno pridobiti
urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda občina);
– namestitev zunanjih klima naprav na fasadah ali strehi objekta;
– tlakovanje in ureditev nadstrešnic, dvorišč in parkirišč pred večstanovanjskim objektom ali drugimi objekti, če
ne posegajo v komunalne vode in naprave oziroma da je
potrebna dodatna komunalna ureditev;
3. pri objektih namenjenih kmetijstvu, lovstvu, ribištvu,
športu, turizmu:
– leseni čebelnjaki do maksimalne tlorisne površine
20 m2 (na točkovnih temeljih), ob predhodnem pisnem mnenju čebelarske družine ali društva;
– gradnja lesenih pragov na vodotokih ter objektov velikosti do 30 m2 ob ribnikih namenjenih ribištvu;
– lovske preže in krmišča;
– stolpni silosi za krmo do višine 4 m nad terenom in
koritasti silosi maksimalne površine do 500 m2;
– svinjaki, steljniki, strojne lope, garaže za kmetijsko
mehanizacijo in prizidki h gospodarskim objektom do maksimalne tlorisne površine 30 m2;
– mlekarnice ali individualne zbiralnice ali hladilnice
mleka do maksimalne tlorisne površine 30 m2 ob upoštevanju vseh veterinarskih in zdravstvenih pogojev;
– ograditev trajnih nasadov z ograjo s točkovnimi temelji, nosilnimi kovinskimi ali lesenimi stebri, do maksimalne
višine 2 m;
– preureditev prostorov za namene predelave mesa v
objektih kmečkega turizma, izključno za potrebe gostov (samo objekti z uporabnim dovoljenjem), ob upoštevanju veterinarskih in zdravstvenih pogojev do 40 m2 bruto;
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– gnojne jame in gnojišča za potrebe kmetijskega gospodarstva morajo biti izvedeni po navodilih za gradnjo gnojne jame in gnojišča v vodoneprepustni izvedbi do prostornine 80 m3 (gnojna jama) ter tlorisne velikosti do 80 m2 (gnojišča), ter locirani najmanj 25 m od najbližjih stanovanjskih
objektov oziroma ob pisnem soglasju najbližjih lastnikov sosednjih mejnih stanovanjskih objektov tudi bliže, vendar ne
manj kot 10 m;
– leseni kozolci za sušenje ali shranjevanje krme, ki
služi kmetijskemu gospodarstvu do maksimalne tlorisne površine 80 m2 s točkovnimi temelji, brez pasovnih temeljev,
na podlagi izvedbene skice, ki jo potrdi pristojna urbanistična služba;
– izvedba drenažiranja kmetijskega zemljišča do maksimalne površine 1 ha (zakon o kmetijstvu);
– postavitev lesenih kolišč in mostišč na in ob površinskih vodah, namenjenih rekreaciji, športu in turizmu ter ureditev le-teh ob predložitvi tehnične dokumentacije;
4. ostali pomožni objekti:
– panoji za obvestila in reklamni panoji, ki so pritrjeni
na obstoječe objekte ali so postavljeni kot samostojni, ob
soglasju upravljalca ceste in pristojne službe Občine Črna.
Takšno soglasje ni potrebno, če je pano postavljen na zasebnem zemljišču in najmanj 5 m odmaknjen od ceste;
– postavitev montažnih nadstrešnic ali čakalnic na avtobusnih postajališčih;
– postavitev javnih spomenikov ali pomnikov oziroma
verskih obeležij s soglasjem pristojne službe Občine Črna
oziroma pristojnega župnijskega urada; tlorisna velikost posameznega spomenika, pomnika ali obeležja ne sme biti
večja od 10 m2;
– postavitev klopi, igral, montažnih ramp za rolarje,
cvetličnih korit, dopolnilne opreme parkov in otoških ter
športnih igrišč; vsa zahtevnejša oprema mora biti tipske
izvedbe z vsemi potrebnimi listinami, ki dokazujejo kvaliteto
in zagotavljajo optimalno varnost uporabnikom;
– objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z
omejeno možnostjo gibanja – izvedba vseh vrst dvigal ob in
v obstoječih objektih, gradnja klančin ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti;
– rekonstrukcije občinskih cest (kategorizirane, nekategorizirane, poljske in gozdne poti, vaške ulice) zaradi izboljšanja njihovih prometnih in varnostnih lastnosti, s katerimi
se ne posega v prostor zunaj varovalnega pasu ob cesti, za
katero so pridobljena zemljišča v trasi rekonstruirane ceste
in ki je usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč ter lastniki in
upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v
tem prostoru; v tehnični dokumentaciji za rekonstrukcijo
občinske ceste se predvidijo tudi površine zunaj vozišča
ceste za parkirišča, javno razsvetljavo ob cesti, avtobusna
postajališča in druge prometne površine, ter določi ureditev
navezav na obstoječe ceste in dostop ter pristop do objektov in zemljišč ob teh cestah;
– gradnja nadstrešnic, vetrolovov in zimsko-letnih vrtov
pri gostinskih objektih do maksimalne tlorisne površine
30 m2;
– začasni gostinski objekti, ki imajo sezonski značaj ali
se uporabljajo v določenem letu manj kot 6 mesecev;
– postavitev tipskih skladišč za skladiščenje jeklenk
gospodinjskega plina (evro plin);
– sanacije manjših udorov in plazov ter opornih zidov
do višine 1,5 m.
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III. OMEJITVE
3. člen
Pri gradnji pomožnih objektov in drugih posegih v prostor je potrebno upoštevati:
– namensko rabo zemljišč določeno s prostorsko izvedbenimi akti;
– da se ne poslabšuje pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav;
– da se s temi posegi ne omejujejo ali kakor koli kratijo
pravice in interesi drugih oseb;
– da se ne zahtevajo novi komunalni in drugi priključki
na javne komunalne objekte in naprave;
– da je sama gradnja ali sam poseg v skladu z drugimi
splošnimi akti Občine Črna;
– da je sama gradnja ali sam poseg v skladu z zahtevami varstva okolja, zdravstvenimi, požarnimi, veterinarskimi,
vodnogospodarskimi pogoji in zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine;
– da se z odstranitvijo začasnih objektov omogoči vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje pred samim posegom ali
gradnjo;
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojene streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta
in barva kritine;
– pomožni objekti (samostojni ali kot prizidki) se morajo glede na njihovo funkcijo locirati praviloma tako, da so
umaknjeni pogledu s cestne strani (praviloma v notranjosti
zemljišča oziroma parcele);
– objekti ne smejo biti locirani tako, da ovirajo preglednost križišč in cest;
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in
energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih
upravljalca posameznega komunalnega voda.
4. člen
Odmik pomožnega objekta od sosednje parcelne meje
mora biti najmanj 4 m, ob pisnem soglasju mejnega lastnika
pa je ta odmik lahko tudi manjši, vendar ne manj kot 1 m.
Objekti in posegi navedeni v 1. točki šeste alinee
2. člena in 3. točki sedme alinee 2. člena (postavitev mejnih
ograj ipd.) so lahko postavljeni tudi brez soglasja mejaša do
meje, če s tem ni ovirana normalna uporaba sosednjega
zemljišča, v samo mejno črto pa s soglasjem mejaša.
Pomožni objekti se lahko gradijo samo v okviru funkcionalnega zemljišča kmetijskega gospodarstva (stanovanjska
hiša, hlev) v območjih, ki so urejena s prostorsko ureditvenimi pogoji.
Pomožni objekti navedeni v prvi, šesti in enajsti alinei
3. točke 2. člena se lahko gradijo tudi izven funkcionalnega
zemljišča obstoječih objektov.
5. člen
Arhitekturne značilnosti posameznih objektov:
– praviloma se pomožni objekti gradijo kot prizidki k
stanovanjskim ali gospodarskim poslopjem ali kot samostojni objekti;
– vsi novi objekti, ki so grajeni v skladu s tem aktom
morajo biti funkcionalno in oblikovno usklajeni z obstoječimi
sosednjimi objekti;
– pomožni objekti so lahko samo pritlični, višina slemena lahko znaša največ 3,5 m oziroma je lahko višina kolenčnega zidu 0,6 m, razen objektov navedenih v tretji alinei 3.
točke 2. člena tega akta in za garaže za kmetijsko mehanizacijo, kjer se upošteva lokacijski ustrezni naklon strehe;
– izbor vseh gradbenih elementov in materialov mora
biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja
na katerem je objekt zgrajen.
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6. člen
Posebne omejitve:
– k pomožnim objektom v skladu s tem aktom ni dovoljena gradnja prizidkov, razen v primerih, ko pomožni objekti
ne dosegajo predpisane tlorisne velikosti;
– vsi objekti za rejo in vzrejo malih živali so lahko zgrajeni samo na območjih, kjer taka reja z drugimi predpisi ni
prepovedana;
– objekti in posegi v prostor navedeni v drugi, četrti,
šesti, osmi, deveti, deseti in dvanajsti alinei 1. točke
2. člena in prvi, drugi, četrti, peti in osmi alinei 2. in 4. točke
istega člena se lahko izvajajo tudi na območjih, ki se urejajo
s prostorsko izvedbenimi akti, ne glede na to, če taka gradnja ali tak poseg v samih aktih ni predviden;
– skupna bruto gradbena površina pomožnih objektov
(2 ali več), ki so kakor koli povezani v celoto, ne sme
presegati 50 m2;
– za posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski,
naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.

Št.

VI. KAZENSKA DOLOČBA
11. člen
Kot kazenske določbe se uporabljajo določbe zakona
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o
odločitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih
družin v Občini Ravne na Koroškem (Uradne objave MUV,
št. 11/96) na območju sedanje Občine Ravne na Koroškem.
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-06-01/00
Črna na Koroškem, dne 24. novembra 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.

IV. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Odločbo o priglasitvi del izda Upravna enota Ravne na
Koroškem, ki z izvodom o izdaji odločbe obvesti tudi Občino
Črna.
8. člen
Vlogi za priglasitev del je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– zemljiškoknjižni izpisek ali dokazilo o pravici razpolaganja z zemljiščem oziroma z objektom;
– kopijo katastrskega načrta z vrisanim predvidenim
objektom;
– če gre za začasni objekt ali napravo, datum do katerega bo takšen objekt stal (objekt namenjen sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, proslavam ipd.);
– načrt priglasitve del (tehnično poročilo, tloris, prerez
fasade – v merilu 1:100 ali 1:50), ki ga lahko izdela registrirana projektivna organizacija ali samostojni podjetnik posameznik registriran za takšno dejavnost.
Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v postopku določi katera mnenja, soglasja in pogoje je potrebno
pridobiti pred izdajo odločbe.
– soglasje Občinske uprave občine Črna na Koroškem.
9. člen
Po prejemu popolne vloge za priglasitev del mora upravni organ v roku 30 dni izdati odločbo o dodelitvi priglašenih
del ali odločbo o zavrnitvi zahtevka.
Odločba o dodelitvi priglašenih del neha veljati, če
investitor ne začne s priglašenimi deli v roku enega leta po
prejemu pravnomočne odločbe, s katero se mu taka dela
dovoljujejo.
V. NADZOR
10. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska
služba.
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4726.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet občine Črna
na Koroškem na 17. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra:
– za parc. št. 570/4 k. o. Črna, neplodno v izmeri
112 m2, prepisana pri vložku št. S001 k. o. Črna na
Koroškem,
– za parc. št. 570/5 k. o. Črna, neplodno v izmeri
365 m2, prepisana pri vložku št. S001 k. o. Črna na Koroškem,
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti
značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni
vložek iste k. o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina
Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 464-04-01/00
Črna na Koroškem, dne 24. novembra 2000.
Župan
Občine Črna na Koroškem
Franc Stakne l. r.
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ČRNOMELJ
4727.

Sklep Občinskega sveta občine Črnomelj

Na podlagi 3. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 29. člena zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00) in odredbe o
določitvi posrednih in neposrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 13/00) je Občinski svet občine Črnomelj na 15. redni seji dne 4. 7.
2000 sprejel naslednji

SKLEP
I
Neposredni uporabniki občinskega proračuna so:

Zap. št.

Šifra uporabnika

Matična številka

Ime

Kraj

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

7516
7897
7898
7899
7900
7901
7902
7903
7904
7905
7906
7907
7908

5880254
5028884
5026628
5019630
5030994
5031109
5167507
5166853
5026598
5028698
5029007
5016754
5910366

Občina Črnomelj - proračun
KS Adlešiči
KS Dobliče Kanižarica
KS Petrova vas
KS Talčji Vrh
KS Tribuče
KS Butoraj
KS Črnomelj
KS Dragatuš
KS Griblje
KS Stari trg ob Kolpi
KS Vinica
KS Sinji Vrh

Črnomelj
Adlešiči
Črnomelj
Črnomelj
Črnomelj
Črnomelj
Črnomelj
Črnomelj
Dragatuš
Gradac
Stari trg
Vinica
Vinica

Posredni uporabniki občinskega proračuna so:
Zap. št.

Šifra uporabnika

Matična številka

Ime

Kraj

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

6342
6478
6479
6480
6481
6482
6888
7097
7144
2798

5057019
5082765
5082773
5086477
5082781
5289211
5083729
5084725
5052467
5054605

VVZ Oton Župančič
OŠ Mirana Jarca
OŠ komandanta Staneta
OŠ Stari trg ob Kolpi
OŠ Vinica
OŠ Loka
OŠ Milke Šobar Nataše
Glasbena šola
ZIK
Zdravstveni dom

Črnomelj
Črnomelj
Dragatuš
Stari trg ob Kolpi
Vinica
Črnomelj
Črnomelj
Črnomelj
Črnomelj
Črnomelj

II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-02-5/1999
Črnomelj, dne 5. julija 2000.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
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Št.

4729.

DIVAČA
4728.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Divača za leto 2000

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US,
57/94,14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga,
9/96 - odl. US, 73/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97,
70/97, 10/98, 08/98 - odl. US, 74/98 in 70/00) in
16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99)
je Občinski svet občine Divača na 17. redni seji dne 23. 11.
2000 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Divača za leto 2000
1. člen
V 2. členu odloka o proračunu Občine Divača (Uradni
list RS, št.17/00) – v nadaljevanju: odlok - se drugi odstavek spremeni tako, da glasi:
Splošni del proračuna občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in račun financiranja.
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki
II. Skupaj odhodki
III. Proračunski primanjkljaj
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodanih kapitalskih deležev
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna
IX. Odplačilo dolga 3.699.936 SIT
X. Neto zadolževanje (VIII.-IX.)
XI. (Povečanje) zmanjšanje sredstev
na računih (VII.-X.)

340,738.188 SIT
367,369.519 SIT
-26,631.331 SIT
– SIT
– SIT
– SIT
– SIT
– SIT
-3,699.936 SIT
-30,331.267 SIT

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 17/01
Divača, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet., med. l. r.

Odlok o porabi proračunske rezerve

Na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99) in na podlagi 49. člena zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), je Občinski svet
občine Divača na 17. redni seji dne 23. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o porabi proračunske rezerve
1. člen
Za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2000 se iz
proračunske rezerve zagotovijo sredstva v višini 1,300.000
SIT.
2. člen
Sredstva navedena v prvem členu tega odloka se porabijo za naslednje namene:
– Občini Solčava se iz rezervnega sklada dodeli
300.000 SIT finančne pomoči za sanacijo materialne škode
prizadejane po katastrofalni poplavi. Nakazana sredstva se
nameni za sanacijo občinske infrastrukture.
Sredstva se nakaže na Ž.R. Občine Solčava št. 52810630-10147 z oznako »Za odpravo posledic poplave.«
– Občini Bovec se iz rezervnega sklada dodeli
700.000 SIT finančne pomoči za sanacijo materialne škode, ki jo je povzročil zemeljski plaz v Logu pod Mangrtom.
Namen nakazila: Neposredna pomoč prizadetim osebam za
sanacijo oziroma novogradnjo stanovanjskih objektov.
Sredstva se nakaže na Ž.R. Občine Bovec št. 52030630-1221 sklic 00-5231 z oznako »Zemeljski plaz Log pod
Mangrtom«.
– Gombač Zorki, Betanja 4, se iz rezervnega sklada
dodeli 300.000 bruto sit finančne pomoči za sanacijo materialne škode nastale po požaru na gospodarskem poslopju v
Betanji z dne 9. 11. 2000. Sredstva v neto znesku se
nakaže na bančni račun imenovane, za obnovo gospodarskega poslopja.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 17/02
Divača, dne 23. novembra 2000.

Posebni del proračuna občine vsebuje podrobnejši pregled finančnih načrtov po proračunskih uporabnikih in je
sestavni del proračuna občine.
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev
na računu proračuna, ki so ostala iz prejšnjega leta in znašajo 30,331.267 SIT.
2. člen
V 3. členu odloka se drugi stavek prvega odstavka
spremeni tako, da glasi: Za leto 2000 se splošna proračunska rezervacija oblikuje v višini 500.000 SIT.
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Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

4730.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača
za leto 2001

Na podlagi določil 16. člena statuta Občine Divača
(Uradni list RS, št. 39/99), in na podlagi 34.g člena zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 56/98), je Občinski svet občine Divača
na 17. redni seji z dne 23. 11. 2000 sprejel naslednji

SKLEP
1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2001 znaša
0,623 SIT.
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2
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 17/03
Divača, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

GRAD
4731.

Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Grad

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94), 29. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00) in
16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99 in
12/00) je Občinski svet občine Grad na 17. redni seji dne
24. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine
Grad
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Grad, katerega ustanovitelj je z dne 24. 11. 2000 Občinski svet občine Grad.
2. člen
Izdajatelj glasila “OBČINA GRAD – Informativno glasilo” je Občina Grad, ki z dnem uveljavitve tega odloka prevzame vse izdajateljske pravice v skladu z zakonom in s tem
odlokom.
3. člen
Naslov uredništva glasila je “OBČINA GRAD – Informativno glasilo”, Grad 172, 9264 Grad.
4. člen
Glasilo izhaja vsake tri mesece, lahko pa izide tudi kot
dvojna ali izredna številka.
Izhaja v slovenskem jeziku.
Glasilo je brezplačno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v Občini Grad.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
5. člen
Glasilo v skladu s svojo vsebinsko zasnovo in uredniško politiko omogoča in zagotavlja obveščanje javnosti o
dogajanju in življenju v občini ter izražanje mnenj občanov o
vseh zadevah, ki se nanašajo na življenje v občini.
Z objavljanjem resničnih, objektivnih in celovitih informacij z vseh področij družbenega življenja in dela v občini
uresničuje glasilo svoj osnovni namen, naloge in cilje.
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III. UREDNIŠKI ODBOR
6. člen
Nadzor nad izvajanjem sprejete uredniške politike izvaja Občinski svet občine Grad.
7. člen
Člane uredniškega odbora imenuje Občinski svet občine Grad na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja.
Člani uredniškega odbora izmed svojih članov predlagajo v imenovanje Občinskemu svetu občine Grad odgovornega urednika in člane.
8. člen
Odgovorni urednik in člani uredništva so v okviru določene programske zasnove in kodeksa novinarske etike pri
svojem delu neodvisni in samostojni.
9. člen
Mandat odgovornega urednika in članov uredništva traja štiri leta.
Osebe iz prvega odstavka tega člena so lahko razrešene pred iztekom mandata, če s svojim delom delujejo proti
vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.
O razrešitvi odloča organ, pristojen za njihovo imenovanje.
10. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za uresničevanje uredniške politike glasila v skladu s programsko zasnovo glasila.
Odgovorni urednik lahko za čas svoje odsotnosti pooblasti člana uredniškega odbora za opravljanje nalog iz
svoje pristojnosti.
11. člen
Seje uredništva sklicuje odgovorni urednik na svojo
pobudo ali na pobudo člana uredništva, obvezno pred izdajo posamezne številke.
Seje uredniškega odbora vodi odgovorni urednik.
Seje uredniškega odbora so javne.
12. člen
Uredniški odbor zagotavlja uresničevanje pravice vseh
občanov, organizacij in društev, da v glasilu ob enakih možnostih objavljajo svoje prispevke, mnenja in stališča.
Uredniški odbor sme zavrniti objavo posameznega prispevka, vendar je dolžan o tem in o razlogih za zavrnitev
obvestiti avtorja.
13. člen
Uredniški odbor o svojem delu in finančnem poslovanju glasila vsaj enkrat letno poroča Občinskemu svetu občine Grad.
14. člen
Organizacijsko tehnične in administrativne zadeve se
za glasilo opravljajo v Občinski upravi občine Grad.
15. člen
Nadomestilo za delo članov uredniškega odbora se
določi s posebnim aktom, ki ga predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sprejme pa ga Občinski svet občine Grad.
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Št.

IV. VIRI IN NAČINI FINANCIRANJA TER FINANČNO
POSLOVANJE GLASILA
16. člen
Izdajatelj glasila zagotavlja izdajanje glasila s sredstvi iz
proračuna.
Sredstva za izdajanja glasila se ustvarjajo tudi z drugimi
prihodki, ki jih glasilo ustvari neposredno z objavljanjem
ekonomsko-propagandnih sporočil, oglasov in drugih objav.
17. člen
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih finančnih sredstev.
18. člen
Iz sredstev za izdajanje glasila so lahko financirani le:
– materialni stroški za delo uredniškega odbora,
– stroški priprave in tiska časopisa,
– stroški dostave časopisa,
– nadomestila za delo članov uredniškega odbora,
– drugi stroški, ki so neposredno povezani s pripravo,
urejanjem in izdajanjem glasila.
19. člen
Finančno poslovanje glasila opravlja finančno računovodska služba Občine Grad.
Predlagatelj finančne realizacije za glasilo je odgovorni
urednik, odredbodajalec pa župan občine.
Nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem opravlja
Nadzorni odbor občine Grad.
V. OBJAVA ČLANKOV PRED VOLITVAMI
20. člen
Vse stranke in druge osebe, ki kandidirajo na volitvah,
imajo v času volilne kampanje na voljo določen brezplačen
prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank
določi uredniški odbor.
21. člen
Če stranka oziroma kandidat na volitvah želi objaviti
dodatna besedila, so ta fakturirana po veljavnem ceniku,
uvrščena pa so na straneh plačanih objav in razpisov.
VI. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva.
23. člen
Temeljno vsebinsko zasnovo potrdi Občinski svet občine Grad na predlog uredniškega odbora glasila.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 880/2000
Grad, dne 20. novembra 2000.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.
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IDRIJA

4732.

Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98, 74/98 in 70/00), 32. in 33. člena zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 70/99) in 26. člena statuta
Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je
župan Občine Idrija dne 4. 12. 2000 sprejel

SKLEP
o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001,
vendar največ do 31. 3. 2001, se javna poraba Občine
Idrija začasno financira po proračunu za leto 2000.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju kot v
proračunu za leto 2000, razen sredstev za naloge, opredeljene z zakonskimi predpisi.
Sredstva za naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini, določeni z zakonom.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se
uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu leta 2000 že
začete.
3. člen
Prihodki in odhodki ter njihova razporeditev po tem
odloku so sestavni del proračuna Občine Idrija za leto 2001.
4. člen
Župan Občine Idrija skrbi za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo določil 1. in 2. člena tega sklepa za
dosego normalnega poslovanja uporabnikov proračunskih
sredstev.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne 1. 1. 2001.
Št. 40302-01/00
Idrija, dne 4. decembra 2000.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, univ. dipl. inž. arh. l. r.

JESENICE
4733.

Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se
financirajo in sofinancirajo iz proračuna Občine
Jesenice

Na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 22/00), 21. in
29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
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72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna razlaga, 9/96 - odl. US,
44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US
in 70/00) in 26. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 38/95, 19/96, 36/96, 2/99 in 23/99) je Občinski
svet občine Jesenice na 23. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

PRAVILNIK
za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki se financirajo in
sofinancirajo iz proračuna Občine Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturne projekte, ki
so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev financira ali
sofinancira Občina Jesenice.
2. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov –
vse le v delu, ki presega šolske vzgojno-izobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih
srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev, občinska uprava, območna izpostava sklada RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti in predlagatelji programov oziroma projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev
o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih,
ki jih na predlog župana sprejme pristojni odbor pri občinskem svetu.
Pogoji in merila za vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih društev in kulturnih projektov so obvezni in sestavni
del pravilnika.
Od dneva objave razpisa do odločitve o izboru predlogov se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo
spremeniti.
II. POSTOPEK
4. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem
poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve
sredstev namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
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– strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
– obravnava in potrditev predlogov,
– obveščanje predlagateljev o odločitvi,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb,
– obravnava poročil o projektih in programih ter oceno
skladnosti s pogodbami izvajalcev.
5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog
območne izpostave sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Jesenice in občinske uprave župan s sklepom.
Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in
sprejemanju občinskega proračuna.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb pooblaščenih za dajanje informacij,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne
daljši od dveh mesecev.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
7. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost.
8. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Jesenice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s svojim dosedanjim delom izkazujejo
pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovani aktivnosti na področju kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon
o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
– da Območni izpostavi sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti Jesenice, Zvezi kulturnih društev Jesenice
oziroma občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo
leto, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo ter načrt
aktivnosti za prihodnje leto.
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9. člen
Pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira
strokovni delavec območne izpostave Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki v sodelovanju s predstavnikom
Zveze kulturnih društev Jesenice na osnovi pogojev in meril
za vrednotenje programov pripravi predlog izbora programov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov
ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.
Predlog obravnava komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe ljubiteljskih kulturnih društev in kulturne projekte Občine Jesenice, ki jo imenuje župan. Mandat komisije je štiri leta, sestavljajo pa jo:
– predstavnik Odbora za šolstvo, kulturo in šport,
– predstavnik Zveze kulturnih društev,
– predstavnik sveta Območne izpostave Sklada RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– predstavnik občinske uprave.
Predlog komisije o sofinanciranju programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih programov sprejme Odbor
za šolstvo, kulturo in šport Občine Jesenice.
10. člen
Strokovne službe občine obvestijo vse prijavljene na
razpis o izidu razpisa. Župan za vsako leto sklene z izvajalci
kulturnih programov in projektov pogodbe o sofinanciranju.
V pogodbi se opredeli izbran program, višino in namen
sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov morajo po opravljenih
nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti v
skladu s pogodbo.
Izvajanje programov spremlja Območna izpostava Sklada RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih
društev Jesenice.
Kolikor izvajalci na izpolnjujejo obveznosti, določenih s
pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski
proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
11. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju
programa ljubiteljskega kulturnega društva ali kulturnega projekta brez javnega razpisa, če gre za posebno pomemben
program oziroma projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
IV. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po
enakem postopku kot sam pravilnik.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-3/00
Jesenice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

Št.
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KOZJE

4734.

Odlok o ustanovitvi Zavoda za razvoj Občine
Kozje

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91
in 8/96), 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št.
64/99) je Občinski svet občine Kozje na 17. redni seji dne
23. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi zavoda za razvoj Občine Kozje
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Kozje ustanavlja Zavod za razvoj Občine Kozje kot nosilca razvojnih projektov v Občini
Kozje (v nadaljevanju: zavod).
2. člen
Zavod se lahko projektno povezuje z drugimi razvojnimi
agencijami ter z drugimi občinami, organizacijami in podjetji.
II. IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Zavod za razvoj Občine Kozje.
Sedež zavoda je: Kozje 37, Kozje.
Zavod ima status pravne osebe.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnost zavoda je v skladu s standardno klasifikacijo
dejavnosti naslednja:
– 72.300 Obdelava podatkov
– K/72.400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije
– K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti
– K/73.200 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja in humanistike
– K/74.110 Pravno svetovanje
– K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– K/74.200 Projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.400 Ekonomsko propagiranje
– K/74.830 Tajniška dela in prevajanje
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
– K/74.833 Druga splošna in tajniška dela
– K/74.840 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
d.n.
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.
– O/92.400 Dejavnost tiskovnih agencij.

Stran

11684 / Št. 113 / 8. 12. 2000
IV. ORGANI ZAVODA
5. člen
Zavod ima naslednje organe:
– svet zavoda
– direktor zavoda
– strokovni svet.
1. Svet zavoda

6. člen
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda.
Svet zavoda ima sedem članov:
– štiri predstavnike ustanovitelja
– enega predstavnika projektne skupine partnerstva
Obsotelje in Kozjansko
– enega predstavnika Kozjanskega invalidskega podjetja KIP VIZIJA d.o.o.
– enega predstavnika Javnega zavoda Kozjanski park.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Kozje.
Člani sveta so izvoljeni za dobo štirih let.
7. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– sprejema program dela in razvoja ter njegovo izvrševanje,
– določa finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– predlaga spremembe in dopolnitve dejavnosti,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge z zakonom in s statutom določene zadeve.
8. člen
Pred sprejemom statuta zavoda in finančnega načrta
mora svet zavoda pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Kozje.
9. člen
Organizacija in način dela sveta zavoda se določi v
statutu zavoda.
2. Direktor
10. člen
Direktor zavoda vodi in organizira delo in poslovanje
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda.
Direktorja imenuje in razrešuje Občinski svet občine
Kozje.
Direktor je imenovan za dobo štirih let. Po izteku mandatne dobe je lahko ista oseba znova imenovana za
direktorja.
11. člen
Naloge in pooblastila direktorja se podrobneje določijo
v statutu zavoda.
12. člen
Direktor se imenuje na podlagi izvedenega javnega
razpisa, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas,
za katerega bo imenovan, rok, do katerega se sprejmejo
prijave kandidatov in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
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Postopek javnega razpisa izvede Občinska uprava občine Kozje.
13. člen
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Direktorja razreši Občinski svet občine Kozje kadar:
– sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih
aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov
zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja
svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše
motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
3. Strokovni svet
14. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda.
Strokovni svet sestavljajo člani, ki jih imenuje svet zavoda izmed delavcev zavoda in zunanjih strokovnih delavcev.
Sestavo, način imenovanja in trajanje mandata članov
ter naloge se natančno določijo v statutu zavoda.
V. FINANCIRANJE DELA ZAVODA
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, daril, volil ter drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki lahko zavod uporabi
le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti po predhodno
pridobljenem soglasju ustanovitelja.
O načinu pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
odloči ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
16. člen
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda do višine, ki jih zagotavlja za delo zavoda v
skladu s tem odlokom.
VI. PRENEHANJE ZAVODA
17. člen
Zavod preneha v primerih, ki jih določa zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96).
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Organi zavoda se konstituirajo najkasneje v dveh mesecih po ustanovitvi zavoda.
19. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najkasneje v roku
treh mesecev po konstituiranju sveta zavoda.
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Št.

20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-17-0003/00
Kozje, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.

4735.

Sprememba in dopolnitev meril za določanje
dežurstev prodajaln na območju Občine Kozje

Na podlagi 17. člena statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99) je Občinski svet občine Kozje na 17. redni
seji dne 23. 11. 2000 sprejel

SPREMEMBO IN DOPOLNITEV
MERIL
za določanje dežurstev prodajaln na območju
Občine Kozje
1. člen
V merilih za določanje dežurstev prodajaln na območju
Občine Kozje (Uradni list RS, št. 20/00) se drugi odstavek
4. člena spremeni, tako da glasi:
»Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko trgovine z
živili v primeru dveh ali več zaporednih dni praznikov ali dela
prostih dni obratujejo drugi in vsak naslednji dan praznika ali
dela prostega dneva med 8. in 13. uro.«
2. člen
V 4. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
»Kot prvi dan praznika se šteje 1. januar, Velika noč,
1. maj in 25. december.«
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-17-0011/00
Kozje, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Kozje
Jožef Planinc l. r.
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4736.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Mestni občini Kranj

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih
cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 8. člena odloka o občinskih cestah v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 20/00)
in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 19. seji
dne 15. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Mestni občini Kranj
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Kranju in v naseljih Mestne
občine Kranj z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v
naslednje podkategorije:
– na glavne mestne ceste (s skrajšano oznako LG) v
mestu Kranju;
– na zbrine mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s
skrajšano oznako LZ) v mestu Kranju in v naseljih Mestne
občine Kranj;
– na mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK)
v mestu Kranju in v naseljih Mestne občina Kranj;
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne
poti za kolesarje (s skrajšano oznako KJ).
3. člen
Lokalne ceste v Mestni občini Kranj so:
– ceste med naselji v Mestni občini Kranj in ceste med
naselji v Mestni občini Kranj in naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Kranju in naseljih z uvedenim uličnim
sistemom.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v Mestni občini Kranj in
ceste med naselji v Mestni občini Kranj in naselji v sosednjih
občinah so:
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Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Nam.
upor.

Dolžina
v obč.
v km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LC183010
LC183020
LC348090
LC183030
LC494110
LC183050
LC183060
LC326070
LC183080
LC390160
LC183090
LC183100
LC183110
LC326020
LC326060
LC183140
LC390130
LC183180
LC390120
LC251010
LC251040
LC183200
LC183230
LC183250
LC401070

R2/412
R2/412
R3/636
R1/210
R2/403
R2/410
LC183050
LC326060
R2/410
R1/210
R2/412
R2/410
R2/410
LC183050
LC326020
R2/410
LC390140
LG183400
G2/104
R3/639
R1/210
LC251040
R2/410
R1/210
LC401050

Stražišče–Pševo–Čepulje–Strmica–Bukovščica
Kranj–Besnica–Nemilje–Podblica
Češnjiški most–Rovte–Njivice
Žabnica–Šutna–Bitnje–Stražišče
Selca–Topole–Nemilje
Goriče–Trstenik–Bašelj–Zg. Bela–Preddvor
Trstenik–Čadovlje–Žablje–Sp. Bela
Hraše–Čadovlje
Kokrica–Brdo–Britof
Visoko–Suha–Predoslje
Polica (Kranj Z)–Kokrica
Tenetiše–Trstenik
Golnik–Letence
Preddvor–Sr. Bela–Kokrica
Sp. Bela–Hraše–Tatinec
Mlaka–Srakovlje
Šenčur–Britof
Kranj–Britof
Agromehanika–Hrastje
Tacen–Trboje–Kranj
Jeprca–Podreča–Labore
Breg–Žabnica
Mlaka–Tenetiše
Sp. Bitnje iz R1/210
Groharjevo naselje–Uršulinski grad–Žabnica

R2/403
R3/635
LC183020
LC183010
LC183020
R1/210
LC326020
LC183060
R1/210
LC183080
R2/410
LC183050
R2/410
LC183080
LC326020
LC326020
R1/210
R1/210
LC251010
R1/210
R2/412
R1/210
R2/410
LC183030
R1/210

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

8,046
14,790
1,150
5,543
1,584
4,547
2,330
1,027
3,658
2,021
0,952
3,245
3,298
2,030
0,945
1,122
1,460
2,768
0,510
1,110
9,860
4,552
2,358
0,317
0,640

Dolž. v sos.
občini
v km

5,916
0,000
3,770
0,000
5,427
5,266
0,954
1,041
0,000
1,089
0,000
0,000
0,000
3,480
1,460
0,000
1,295
0,000
2,663
15,087
2,288
0,000
0,000
0,000
3,235

5. člen
Lokalne ceste v mestu Kranju in v naseljih z uvedenim
uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– glavne mestne ceste (LG) so:
Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Nam.
upor.

Dolžina v Dolž. v sos.
obč. v km občini v km

1

LG 183400

R1/210

Cesta Staneta Žagarja – Oldhamska cesta

R2/410

MP

2,208

Konec
ceste

Nam.
upor.

Dolžina
v obč.
v km

LZ183410
LC183080
LZ183510
LZ183520
LZ183530
LC183180
LZ183560
LZ183430
LZ183430
LZ183430

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,586
2,299
0,805
0,664
0,615
0,907
0,440
1,394
1,133
0,683

LG183430
LZ183500
LZ183710
LZ183690
LC251040
LC251040
LC183010
LZ183440
LK186370

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,632
0,615
0,905
1,257
3,177
0,748
1,075
0,474
0,740

– zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) so:
Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

1

LZ 183500

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LZ183510
LZ183520
LZ183530
LZ183550
LZ183560
LZ183570
LZ183580
LZ183590
LZ183600
LZ183610

12
13
14
15
16
17
18
19

LZ183660
LZ183690
LZ183700
LZ183710
LZ183730
LZ183760
LZ183840
LZ183850

LG183400 Cesta Staneta Žagarja
(Kokrški most–Bleiweisova cesta)
LG183400 Cesta Kokrškega odreda–Cesta na Rupo
LG183400 Partizanska cesta (Kokrški most–Rupa)
LC183180 Kurirska pot
LG183400 Jelenčeva ulica–Krašnova ulica
R1/210
Šuceva ulica
LG183400 Ulica Mirka Vadnova
LG183400 Cesta Jake Platiše–Cesta Talcev–Planina
LZ183420 Savska cesta
LZ183580 Cesta Talcev
LZ183580 Vzhodna vpadnica
– od Likozarjeve na cesto Jaka Platiše
LZ183420 Gregorčičeva ulica
LZ183590 Savska cesta (mimo Zvezde in Planike)
LC251010 Čirče–Grmičeva (od Smledniške do Savske cesta)
R2/412
Savska loka–Drulovka
R1/211
Ljubljanska cesta–Orehek
LZ183450 Tominčeva ulica–Ješetova ulica
LZ183660 Maistrov trg-Prešernova ul.-Glavni trg-Poštna ul.
LZ183500 Zoisova ulica (preko Oldhamske ulica)

Dolž. v sos.
občini
v km
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Št.
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Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Nam.
upor.

Dolžina
v obč.
v km

20
21
22
23
24
25

LZ183860
LZ183410
LZ183420
LZ183430
LZ183440
LZ183450

R2/410
R2/410
R2/410
LG183400
LC183010
R2/412

Ulica XXXI. divizije
Bleiweisova cesta
Koroška cesta–Ljubljanska cesta
Likozarjeva cesta–Cesta 1. maja
Škofjeloška cesta
Delavska cesta

LZ183510
LZ183420
R2/412
R1/210
R1/210
LC183010

MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,469
0,596
1,854
2,197
0,943
1,816

Nam.
upor.

Dolžina
v obč.
v km

Dolž. v sos.
občini
v km

6. člen
Lokalne ceste v mestu Kranju in v naseljih Mestne
občine Kranj, razvrščene v podkategorijo mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) so:
Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

1
2
3

LK186010
LK186020
LK186031
LK186032
LK186033
LK186040
LK186050
LK186060
LK186070
LK186080
LK186090
LK186100
LK186110
LK186120
LK186130
LK186140
LK186151
LK186152
LK186170
LK186180
LK186190
LK186200
LK186210
LK186220
LK186230

LZ183660
LZ183430
LG183400
LK186030
LK186030
LG183400
LZ183410
LK186030
LK186060
LK186060
LK186060
R2/410
LZ183420
LZ183420
LZ183840
LK186130
LZ183841
LK186152
LK186140
LK186140
LZ183840
LZ183840
LZ183420
LZ183590
LZ183420

LK186020 MP
LZ183430 MP
LK188840 MP
Z-hiša št. 3 aMP
LK186040 MP
Z-hiša št. 31 MP
LZ183420 MP
Z-hiša št. 10 MP
LZ183430 MP
LK186610 MP
LK186650 MP
Z-hiša št. 1 MP
LZ183420 MP
LK186110 MP
Z-hiša št. 13 MP
LK186150 MP
Z-Pungart MP
LK186140 MP
Z-stopnice MP
Z-Škrlovc
MP
LK186140 MP
LK186150 MP
Z-hiša št. 3 MP
LK186210 MP

0,620
0,571
0,422
0,059
0,059
0,377
0,197
0,463
0,214
0,471
0,388
0,293
0,871
0,144
0,125
0,388
0,312
0,073
0,035
0,033
0,083
0,428
0,195
0,314

LK186240
LK186250
LK186261
LK186262
LK186270
LK186280
LK186290

LZ183420
LZ183410
LZ183501
LK186262
R2/410
LG183400
LG183400

LZ183660
LZ183660
LZ183660
LZ183660
LK186250
LK186100
LZ183660

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,115
0,157
0,242
0,208
0,057
0,344
0,598

LK186300
LK186310
LK186320
LK186330
LK186341
LK186342
LK186350
LK186360
LK186370
LK186380
LK186390
LK186401
LK186402

LK186280
LK186280
LZ183660
LZ183660
LZ183851
LK186342
LZ183760
LZ183850
LZ183850
LZ183850
LG183400
LZ183411
LK186402

Na skalici–Kokrški breg (čez most Huje)
Huje
Žanova ulica
Žanova ulica
Žanova ulica–Kajuhova (povezava)
Kajuhova ulica
Stošičeva–preko avtobusne postaje
Gradbinka-Tomažičeva ulica (preko Likozarjeve ul.)
Štirnova ulica
Luznarjeva ul. (preko Likozarjeve do Ručigajeve)
Reševa ul. (preko Likozarjeve do Oprešnikove)
Gosposvetska ulica
Stara cesta
Cesta Ivana Slavca
Reginčeva ulica
Tomšičeva (na Cankarjevo)
Cankarjeva–Trubarjev trg (Pungart)
Povezava Cankarjeva–Tomšičeva
Pot na Kolodvor
Škrlovc
Jenkova ulica
Tavčarjeva (preko Poštne) na Cankarjevo
Vodopivčeva
Sejmišče (Zlata riba)
Cesta ob Globusu
– sever (med Koroško in Gregorčič.)
Slovenski trg (mimo MOK)
Stritarjeva ulica
Mladinska ulica
Stritarjeva ulica (povezava z Mladinsko)
Ulica Franca Rozmana Staneta
Partizanska cesta
Cesta Kokrš. odreda
(preko S. Žagarja do Vodo. stolpa)
Rotarjeva–krožna
Jurčičeva ulica
Rotarjeva–ob Prešernovem gaju (makadam)
Komenskega ulica
Kebetova ulica
Kebetova ulica–preko LG183400
Pot na Jošta
Šorlijeva ulica (vzhodni in zahodni krak)
Bertoncljeva (vzhodni in zahodni krožni krak)
Valjavčeva ulica
Dražgoška ulica
Nazorjeva ulica
Nazorjeva ulica

LK186280 MP
LK186280 MP
LK186300 MP
LK186280 MP
LK186280 MP
LK186290 MP
Z-hiša št. 35 MP
LK186950 MP
LK186360 MP
LK186370 MP
LZ183850 MP
LK186400 MP
LZ183850 MP
Ljudska univ.MP

0,259
0,324
0,091
0,122
0,138
0,175
0,460
0,655
0,346
0,893
0,534
0,185
0,199
0,158

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Dolž. v sos.
občini
v km
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Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

LK186410
LK186420
LK186430
LK186440
LK186450
LK186460
LK186470
LK186480
LK186490
LK186500
LK186510
LK186520
LK186530
LK186540
LK186550
LK186560
LK186571
LK186572
LK186573
LK186580
LK186590
LK186600
LK186610
LK186620
LK186630
LK186641
LK186642
LK186650
LK186660
LK186670
LK186680
LK186690
LK186700
LK186710
LK186720
LK186730
LK186741
LK186742
LK186743
LK186760
LK186770
LK186780
LK186791
LK186792
LK186793
LK186811
LK186812
LK186830
LK186840
LK186850
LK186860
LK186870
LK186900
LK186930
LK186940
LK186951
LK186952
LK186953
LK186954
LK186970
LK186980
LK186990
LK187011
LK187012

LZ183510
LK186410
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LK186440
LZ183510
LK186470
LZ183510
LK186270
LK186520
LK186100
LZ183510
R2/410
R2/410
LC183010
LC183010
LK186570
LK186570
LZ183430
LZ183820
LZ183820
LG183400
R2/410
R2/410
R2/412
LK186640
LK186030
LK188840
R2/410
R2/412
R2/412
LC183010
LC183010
LC183010
LZ183450
LZ183450
LK186740
LK186740
LK186740
LK186730
LZ183450
LZ183450
LK186790
LK186790
LZ183450
LK186810
LK186350
LK186810
LZ183450
LZ183450
LK186350
LK186350
LC183010
LZ183760
LZ183760
LK186950
LK186950
LK186950
LZ183760
LZ183760
LK186560
LK186570
LK187010

Vidmarjeva ulica
Mandeljčeva pot
Cesta Kokrškega odreda–do stadiona, bazena
Mlakarjeva ulica
Kopališka ulica
Mrakova ulica
Ulica Mladinskih brigad
Mencingerjeva ulica
Begunjska ulica
Gradnikova ulica
Ulica 1. avgusta
Levstikova ulica
povezava Partizanska–Kokrški odred
Kidričeva ulica
Kidričeva ulica
Jernejeva ulica
Pševska cesta
Pševska cesta
Pševska cesta
Župančičeva ulica
Kolodvorska cesta
Kolodvorska cesta–Carinsko skladišče
Ručigajeva cesta
Šolski center Iskra
Krožna ulica
Zlato polje–Struževo
Zlato polje–povezava
Oprešnikova ulica
Cesta Talcev
Pokopališka cesta
Povezava Remont Labore
Savski log–Zimsko kopališče
Baragov trg
Medetova ulica
Krajevna pot
Finžgarjeva ulica
Stražiška ulica
Stražiška ulica–pri hiši št. 27
Stražiška ulica–pri hiši št. 17
Šolska ulica
Povezava–Finžgarjeva ulica–Bičkova ulica
Bičkova ulica
Kocjanova ulica
Kocjanova ulica–povezava
Kocjanova ulica–Bičkova ulica–povezava
Strmov
Strmov
Detelova ulica
Šiškovo naselje
Trojarjeva ulica
Šempetrska ulica
Cicibanova ulica
Pod Gradom
Laze–industrijska cona
Prečna ulica
Ješetova ulica
Ješetova ulica
Ješetova ulica
Ješetova ulica
Rožna ulica
Benedikova ulica
Skokova ulica
Zlatnarjeva ulica
Zlatnarjeva ulica

Z-hiša št. 14 MP
LK186430 MP
Z-POB
MP
LK186450 MP
LZ183520 MP
LK186470 MP
LZ183520 MP
Z-hiša št. 3 MP
LZ183860 MP
Z-hiša št. 1 MP
Z-hiša št. 11 MP
LK186270 MP
LZ183520 MP
LK186620 MP
Z-hiš. št. 18 MP
LZ183760 MP
LK186560 MP
LC183010 MP
Z-hiša št. 38 MP
LZ183600 MP
Z-želež.post. MP
Z-rampa
MP
LZ183610 MP
JP688010 MP
LK186630 MP
LK187170 MP
R2/412
MP
LK186610 MP
LK186020 MP
LC183080 MP
LC251040 MP
Z-hiša št. 25a MP
LZ183450 MP
Z-hiša št. 13 MP
LZ183450 MP
LK186741 MP
Z-hiša št. 30 MP
LK186730 MP
LK186730 MP
Z-hiša št. 1 MP
LK186780 MP
Z-hiša št. 18 MP
LZ183450 MP
LK186790 MP
LK186780 MP
LK186830 MP
Z-hiša št. 12 MP
LK186350 MP
Z-hiša št. 14 MP
LK186860 MP
LK186350 MP
Z-hiša št. 7 MP
Z-hiša št. 8 MP
Z-hiša št. 11 MP
Z-hiša št. 24 MP
LK186350 MP
Z-hiša št. 89 MP
Z-hiša št. 77 MP
Z-hiša št. 59 MP
LK186980 MP
LK186560 MP
LK186980 MP
LK187020 MP
Z-hiša št. 11 MP

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
75
76
77
78
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

90
91
92
93

Nam.
upor.

Dolžina
v obč.
v km

0,159
0,196
0,301
0,299
0,285
0,137
0,188
0,066
0,778
0,230
0,146
0,187
0,176
0,421
0,200
0,427
0,469
0,110
0,137
0,326
0,240
0,044
0,484
0,425
0,310
0,755
0,166
0,560
0,310
0,807
0,128
0,447
0,235
0,161
0,253
0,214
0,309
0,098
0,101
0,125
0,108
0,166
0,447
0,103
0,104
0,205
0,124
0,298
0,198
0,272
0,365
0,150
0,163
0,390
0,173
0,166
0,102
0,160
0,085
0,180
0,420
0,125
0,124
0,165

Dolž. v sos.
občini
v km
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Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

94
95

LK187020
LK187041
LK187042
LK187070
LK187080
LK187090
LK187110
LK187121
LK187122
LK187141
LK187142
LK187160
LK187170
LK187180
LK187200
LK187280
LK187300
LK187310
LK187320
LK187400
LK187410
LK187480
LK187490
LK187510
LK187570
LK187730
LK187740
LK187750
LK187770
LK187930
LK187970
LK187990
LK188030
LK188050
LK188140
LK188450
LK188500
LK188530
LK188540
LK188550
LK188620
LK188630
LK188650
LK188670
LK188700
LK188720
LK188740
LK188790
LK188800
LK188810
LK188820
LK188840
LK188860
LK188890
LK188900

LK186980
LC183010
LK187040
LK186560
LC183010
LK187080
LZ183440
LC183010
LC183010
LC183010
LK187140
LC251040
R2/412
R2/410
LZ183440
R2/410
LZ183510
LK187320
LC183080
LK187410
LC183080
R2/410
LK187480
LC183230
R2/410
LC183180
LC183180
LC183180
LZ183550
LC183180
LC251010
LC251010
LC251010
LZ183700
LC251010
LC251040
LC251040
LC251040
LZ183730
LK188540
LZ183590
LZ183580
LZ183580
LZ183600
LZ183600
LZ183600
LZ183430
LZ183430
LZ183430
LK188800
LG183400
LK186010
LK186650
LZ183430
LK188840

Sitarska pot
Bavdkova ulica
Bavdkova ulica
Pante
Gasilska ulica
Matajčeva ulica
Seljakovo naselje (krožne poti)
Hafnerjeva pot
Hafnarjeva pot–preko LK187120
Križnarjeva pot
Križnarjeva pot
Drulovka–mala Dela–krožna
Struževo–krožna
Cesta na Brdo–mimo Laknerja
Pot v Bitnje–Bantale
Betonova
Kuratova ulica
Galetova ulica (preko LZ183510)
Grosova ulica
Partizanska pot (Čukova jama)
Cesta na Belo (stara)
Dolenčeva ulica
Zagrajškova ulica
Benedičičeva ulica
Mlaška cesta
Tekstilna ulica
Kovačičeva ulica
Zadružna ulica
Ulica Milene Korbarjeve (krožna)
Kalinškova ulica
Smledniška cesta–naselje Iskra
Pot v gozdičku–Čirče
Gregoričeva ulica
Retljeva ulica
Smledniška cesta (stara)
Zasavska cesta–Orehek mimo osnovne šole
Kutinova ulica
Zasavska cesta–stara–(Orehek)
Drolčevo naselje–proti LC183190
Drolčevo naselje–proti R1/211
Smledniška cesta–stara za Čirče
Planina–poslovna stavba Iskra
Planina ob toplarni
Ulica Tončka Dežmana
Ulica Janeza Puharja–krožna mimo bloka št. 3
Gogalova ulica
Gubčeva ulica–krožna
Vrečkova ulica
Ulica Gorenjskega odreda
Cesta 1. maja–krožna
Ulica Janka Puclja–pri Boltezu
Cesta na Klanec
Povezava iz Oprešnikove do Cesta na Klanec
Ulica Vide Šinkovčeve do povezave
Ulica Draga Brezarja

LK186560 MP
LK186570 MP
LC183010 MP
LK187080 MP
LZ183450 MP
LK186560 MP
LK187110 MP
LZ183440 MP
LK187140 MP
R1/210
MP
LK187120 MP
LZ183710 MP
LK187170 MP
LC183080 MP
JP685710 MP
LZ183510 MP
LZ183510 MP
Z-hiša št. 2 MP
LK187310 MP
Z-hiša št. 17 MP
LC326020 MP
LK187490 MP
LK187510 MP
LK187490 MP
LC183230 MP
LZ183550 MP
LZ183550 MP
LZ183550 MP
LZ183550 MP
LC183180 MP
LC251010 MP
Z-balin. KS MP
LK188050 MP
LK188030 MP
Z-hiša št. 8 MP
Z-hiša št. 53c MP
LZ183730 MP
LZ183730 MP
Z-hiša št. 1 MP
Z-hiša št. 53 MP
Z-Mlek. šola MP
Z-blok št. 5 MP
Z-blok št. 26 MP
Z-blok št. 7 MP
LZ183600 MP
Z-blok št. 10 MP
LK188740 MP
Z-blok št. 10 MP
Z-blok št. 14 MP
LK188810 MP
LK188820 MP
LK186610 MP
LK188840 MP
LK188860 MP
LK188840 MP

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Nam.
upor.

Dolžina
v obč.
v km

0,208
0,213
0,303
0,207
0,410
0,157
1,019
1,154
0,231
0,891
0,097
0,971
1,928
0,380
0,726
1,011
0,727
0,392
0,387
0,615
0,212
0,210
0,474
0,144
0,512
0,250
0,242
0,262
0,490
0,347
0,454
0,600
0,363
0,260
0,518
0,437
0,509
0,391
0,400
0,408
0,310
0,320
0,273
0,277
0,299
0,161
0,434
0,208
0,240
0,227
0,364
0,881
0,152
0,185
0,312

Dolž. v sos.
občini
v km
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7. člen
Javne poti (s skrajšano oznako JP) v mestu Kranju,
naseljih in med naselji Mestne občine Kranj so:
Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Nam. Dolžina
upor. v obč.
v km

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

JP683010
JP683020
JP683030
JP683040
JP683050
JP683060
JP683070
JP683080
JP683090
JP683100
JP683110
JP683120
JP683130
JP683140
JP683150
JP683160
JP683170
JP683180
JP683190
JP683200
JP683210
JP683220
JP683230
JP683240
JP683250
JP683260
JP683270
JP683280
JP683290
JP683300
JP683310
JP683320
JP683330
JP683340
JP683350
JP683360
JP683370
JP683380
JP683390
JP683400
JP683410
JP683420
JP683430
JP683440
JP687600
JP687610
JP687620
JP683450
JP687550
JP687560
JP683460
JP683470
JP683480
JP683490
JP683500
JP683510
JP683520
JP687570
JP687580

LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
JP683040
LC251040
JP685640
JP683090
JP683060
JP683060
LC251040
JP751370
LC251040
JP683130
JP683130
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
JP683200
JP683200
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
JP683340
JP683360
LC251040
JP683340
LC251040
LC183050
JP683410
LC183050
LC183060
LC183060
LC183060
LC183060
JP683440
JP683440
JP683440
LC183050
LC183050
JP683460
JP683460
JP683460
JP683500
LC183050
JP683460
JP683460

Podreča
Podreča
Podreča
Podreča–krožna nad reko Savo
Podreča
Podreča–preko LC183220
Podreča
Podreča
Podreča
Podreča
Podreča–preko JP683060
Podreča
Mavčiče–mimo hidroelektrarne
Mavčiče–ob jezeru
Mavčiče–priklop do hidroelektrarne
Mavčiče–do jezera
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče–povezava mimo hiše št. 81
Mavčiče–krožna cesta
Mavčiče–povezava
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Mavčiče
Praše–proti ribiški koči
Praše–krožna proti polju
Praše
Jama
Jama
Breg
Breg
Breg
Breg–do ribiške koče
Breg
Breg
Breg
Breg
Breg–v gozdičku za cerkvijo
Breg–v gozdičku za cerkvijo
Goriče–Svarje
Svarje
Povlje–do Peskov
Žablje–Babni vrt (Krničar)
Žablje–krožna mimo hiše št. 1
Žablje
Žablje
Babni vrt
Babni vrt
Babni vrt
Trstenik–Orlove glave
Trstenik–povezava za cerkvijo
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik
Trstenik–do mini ranča

Z-hiša št. 101
Z-hiša št. 107
Z-hiša št. 117
LC251040
Z-hiša št. 108
LC251040
Z-hiša št. 21
Z-hiša št. 64
Z-hiša št. 45
Z-hiša št. 50
Z-hiša št. 51
Z-hiša št. 118
LC251040
JP683130
Z-hidroelektr.
Z-hiša št. 57c
Z-hiša št. 103
Z-hiša št. 124
LC251040
LC251040
JP683200
JP683200
JP683200
Z-hiša št. 70
Z-hiša 102a
Z-ribiška koč.
LC251040
JP683270
Z-hiša št. 11
Z-hiša št. 45
Z-hiša št. 95
Z-hiša št. 85
LC183200
Z-ribiška koč.
JP683340
JP683350
Z-hiša št. 54
Z-hiša št. 74
Z-hiša št. 81
Z-hiša št. 81d
Z-hiša št. 12
Z-do vikend.
Z-vodni reze.
Z-hiša št. 10
LC183060
Z-hiša št. 4
Z-hiša št. 3
Z-hiša št. 7
Z-hiša št. 5a
Z-hiša št. 5
Z-vikendi
JP683460
Z-hiša št. 35
Z-hiša št. 53
Z-hiša št. 36
Z-hiša št. 62
Z-hiša št. 1i
Z-hiša št. 14
Z- mini ranč

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,100
0,112
0,140
0,354
0,084
0,653
0,056
0,045
0,259
0,118
0,229
0,087
0,706
0,337
0,128
0,129
0,140
0,030
0,069
0,695
0,068
0,083
0,131
0,171
0,205
0,328
0,509
0,162
0,131
0,123
0,087
0,095
0,198
0,807
0,461
0,099
0,067
0,053
0,335
0,312
2,055
0,105
2,479
2,391
0,260
0,150
0,100
0,111
0,100
0,320
1,470
0,170
0,271
0,122
0,160
0,136
0,224
0,220
0,120

Dolž. v sos.
občini
v km

Uradni list Republike Slovenije

Št.

113 / 8. 12. 2000 / Stran 11691

Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Nam. Dolžina
upor. v obč.
v km

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

JP683530
JP687590
JP683540
JP683550
JP683560
JP683570
JP683580
JP683590
JP683600
JP683610
JP683620
JP683630
JP683640
JP683650
JP683660
JP683670
JP683680
JP683690
JP683700
JP687630
JP687640
JP687650
JP683710
JP683720
JP683730
JP683740
JP683750
JP683760
JP683770
JP683780
JP683790
JP683800
JP683810
JP683820
JP683830
JP683840
JP683850
JP683860
JP683870
JP683880
JP683890
JP683900
JP683910
JP683920
JP683930
JP683940
JP683950
JP683960
JP683970
JP683980
JP683990
JP684010
JP684020
JP684030
JP684040
JP684050
JP684060
JP684070
JP684080
JP684090
JP684100
JP684110
JP684120

LC183050
LC183060
R2/410
R2/410
R2/410
R2/410
R2/410
R2/410
LC183100
LC183100
JP683610
LC183100
LC183050
LC183280
LC183280
LC183280
JP685670
JP685670
JP683690
JP685670
R2/410
JP685670
R2/410
R2/410
JP685680
JP685680
JP685680
R2/410
JP683760
JP683760
JP683760
JP683760
LC183110
JP685690
LC183110
LC183140
LC326060
LC326020
LC183080
JP683870
JP683880
LC183080
JP683870
JP683870
JP683870
LC183080
JP683930
JP683870
JP683960
JP683970
JP683960
JP686010
LC390160
LC183080
LC183080
LC390160
LC390160
JP684060
LC390160
LC390160
LC390160
LC183080
JP685700

Pangršica–lovski dom
Čadovlje
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše
Tenetiše–krožna mesarija Kern
Tenetiše
Tenetiše–NK Podgorje
Tenetiše
Tenetiše–proti cerkvi
Tenetiše
Tenetiše
Goriče–mimo pokopališča
Goriče–Zalog (Brsnak-Ahec)
Zalog–krožna mimo cerkve
Srednja vas–Goriče sever
Goriče sever (Medved-Urbanc)
Goriče–Golnik (do Vevarjev)
Goriče–Golnik (v Dolenci)
Goriče–krožna okoli cerkve
Goriče–do Jazbca
Goriče–do Bajta,Tršca, Žogarja
Golnik–stara cesta do gozda
Golnik–Malijev hrib
Golnik–do Matička
Golnik–do Matička
Golnik–do Ribnikarja
Golnik–preko hriba
Golnik–preko hriba prvi krak
Golnik–preko hriba drugi krak
Golnik
Golnik
Golnik–spodnje naselje ob blokih–krožna
Letence–Kamenjak
Letence–od Tišlarja do Malija
Srakovlje–do Štrbenca–Hribar
Tatinec
Bobovek–policijski bloki
Predoslje–mimo Čira-Čara–krožna
Predoslje–prečna
Predoslje
Predoslje–pri hiši št. 180
Predoslje
Predoslje–od mosta do gostilne Krištof
Predoslje–od znamenja do hiše št. 49–Krištof
Predoslje–pri hiši št. 55a
Predoslje
Predoslje–krožna
Predoslje
Predoslje–povezava
Predoslje–nad Oljarico
Predoslje–Suha (povezava)
Predoslje–gasilski dom
Predoslje–osnovna šola
Predoslje–povezava
Suha–Orehovlje–Predoslje
Suha
Suha–prečna pri hiši št. 77 do 27
Suha
Suha–preko mosta mimo gasilskega doma
Predoslje–prečna mimo trgovine
Predoslje–Brdski mlin
Ilovka–do Pinca

Z-lovski dom
Z-hiša št. 15
Z-hiša št. 4
Z-hiša št. 9
Z-hiša št. 13
R2/410
Z-hiša št. 41
Z-hiša št. 20
Z-hiša št. 26
Z-cerkev
LC183100
Z-hiša št. 77
LC183050
Z-hiša št. 10
LC183280
JP685670
Z-hiša št. 64
Z-hiša št. 38
Z-hiša št. 42a
JP658670
Z-hiša št. 71
Z-hiša št. 6
Z-hiša št. 3
JP685680
Z-hiša št. 12
Z-hiša št. 27
Z-hiša št. 32
LC183110
LC183110
LC183110
Z-hiša št. 117
Z-hiša št. 80
LC183110
Z-hiša št. 18
Z-hiša št. 4
Z-hiša št. 5
Z-hiša št. 14
LC183080
LC183080
Z-hiša št. 165
Z-hiša št. 167
JP683870
Z-hiša 138a
LC183080
LC183080
JP683930
Z-hiša št. 78
JP683870
JP683880
JP683960
Z-hiša št. 102
LC390160
Z-hiša št. 29
Z-osnov. šol.
JP684050
LC183080
Z-hiša št. 22
JP684080
Z-hiša št. 24
Z-hiša št. 15a
LC183080
Z-hiša št. 21
Z-hiša št. 11

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,851
0,080
0,108
0,528
0,240
0,128
0,086
0,178
0,109
0,284
0,160
0,154
0,455
0,116
0,146
0,483
0,190
0,785
0,267
0,315
0,250
0,220
0,406
0,267
0,690
0,079
0,497
0,509
0,231
0,220
0,180
0,094
0,491
0,961
0,270
0,853
0,138
0,195
1,450
0,104
0,078
0,131
0,131
0,327
0,262
0,184
0,150
0,206
0,165
0,099
0,172
0,185
0,165
0,162
0,104
1,024
0,532
0,077
0,298
0,148
0,050
0,098
0,160

Dolž. v sos.
občini
v km
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

JP684130
JP684140
JP684150
JP684160
JP684170
JP684180
JP684190
JP684200
JP684210
JP684220
JP684230
JP684240
JP684250
JP684260
JP684270
JP684280
JP684290
JP684301
JP684302
JP684303
JP684304
JP684310
JP684320
JP684330
JP684340
JP684350
JP684360
JP684371
JP684372
JP684380
JP684390
JP684400
JP684410
JP684420
JP684430
JP684441
JP684442
JP684443
JP684450
JP684460
JP684470
JP684480
JP684490
JP684500
JP684510
JP684520
JP684530
JP684540
JP684550
JP684560
JP684570
JP684580
JP684590
JP684600
JP684610
JP684620
JP684630
JP684640
JP684650
JP684660
JP684670
JP684680
JP684690

JP685700
JP684130
JP685700
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LC183080
LC183180
LC183180
LC183180
R1/210
R1/210
R1/210
R1/210
JP684280
JP684250
JP684300
JP684300
JP684300
JP684250
JP684250
JP684250
JP684250
LC183180
JP684350
Z-hiša 134
JP684370
R1/210
JP684350
JP684350
JP684380
JP684350
LC183180
LC183180
JP684440
JP684440
LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
JP684510
JP684510
LC183030
LC183030
R1/210
R1/210
JP684570
JP684570
JP684570
JP684570
JP685710
JP685710
LC183030
JP684640
JP684640
LC183030
LC183030
LC183030

Ilovka–krožna
Ilovka
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Rupa
Britof–mimo nogometnega igrišča
Britof–mimo Pičmana
Britof–od Arvaja
Britof–od gasilskega doma do Čira-Čara
Britof–spodnji konec
Britof–spodnji konec
Britof–spodnji konec
Britof–spodnji konec–gasilski dom
Britof
Britof–trgovina
Britof–spodnji konec
Britof–spodnji konec
Britof–spodnji konec
Britof–trgovina
Britof
Britof–spodnji konec–proti R1/210
Britof–spodnji konec–proti R1/210
Britof–spodnji konec–mimo Honda servisa
Britof–pri avtocesti
Britof–preko JP684350
Britof
Britof–mimo križišča pri Honda servisu do Arvaja
Britof–Hobič
Britof–spodnji konec
Britof–med Hobičem in cesto za Kranj
Britof–spodnji konec
Britof–proti Kokri
Britof–proti avtocesti
Britof–ob avtocesti
Britof–ob avtocesti
Bitnje–pot v Bitnje–tiskarna Košir
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje–krožna
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje–Pot v Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje–novo naselje–krožna
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje – pokopališče
Zg. Bitnje – pri hiši št. 54
Zg. Bitnje – picerija Antonio
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje–krožna do hiše Sr. Bitnje št. 73
Sr. Bitnje
Sr. Bitnje–prečna ulica
Sr. Bitnje–preko JP684640
Zg. Bitnje–trgovina Janja hiša št. 245
Zg. Bitnje–slepa

JP685700
Z-hiša št. 7
Z-hiša št. 32b
Z-hiša št. 29a
Z-hiša št. 36b
Z-hiša št. 14
Z-hiša št. 19
Z-hiša št. 24
LC183180
Z-Oljarica
Z-Oljarica
JP684210
JP684350
JP684250
JP684260
LC183180
Z-hiša št. 330
LC183180
Z-hiša št. 299
Z-hiša št. 307
Z-hiša št. 310
LC183180
Z-hiša št. 259
Z-hiša 231d
Z-hiša 220 f
Z-avtocesta
Z-hiša št. 123
Z-hiša št. 143
Z-hiša 172 a
LC183180
Z-hiša št. 196
Z-hiša št. 211
Z-hiša št. 233
Z-hiša št. 244
Z-hiša št. 13
Z-hiša št. 136
Z-hiša 130 a
Z-hiša 132 a
Z-hiša št. 277
Z-hiša št. 229
Z-hiša št. 226
LC183030
Z-hiša št. 129
Z-hiša št. 243
LK187200
Z-hiša št. 79
Z-hiša št. 112
LC183030
JP684510
Z-pokopal.
LC183030
Z-hiša št. 44
Z-hiša št. 47
Z-hiša 236b
Z-hiša št. 48
JP684570
JP684570
LC183030
Z-hiša št. 82a
JP684670
LC183030
JP684670
Z-hiša št. 246

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

0,138
0,088
0,073
0,106
0,152
0,192
0,035
0,218
0,515
0,289
0,347
0,282
0,774
0,215
0,200
0,390
0,117
0,257
0,065
0,060
0,057
0,277
0,189
0,176
0,183
0,618
0,089
0,142
0,050
0,528
0,092
0,098
0,131
0,070
0,179
0,363
0,075
0,077
0,050
0,136
0,132
0,210
0,057
0,050
0,305
0,064
0,057
0,274
0,160
0,550
0,411
0,069
0,048
0,059
0,118
0,156
0,219
0,651
0,067
0,147
0,617
0,183
0,259

Dolž. v sos.
občini
v km
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

JP684700
JP684710
JP684720
JP684730
JP684740
JP684750
JP684760
JP684770
JP684780
JP684790
JP684800
JP684810
JP684820
JP684830
JP684840
JP684850
JP684860
JP684870
JP684880
JP684890
JP684900
JP684910
JP684920
JP684930
JP684940
JP684950
JP684960
JP684970
JP684980
JP684990
JP685010
JP685020
JP685030
JP685040
JP685050
JP685060
JP685070
JP685080
JP685090
JP685100
JP685110
JP685120
JP685130
JP685140
JP685150
JP685160
JP685170
JP685180
JP685190
JP685200
JP685210
JP685220
JP685230
JP685240
JP685250
JP685260
JP685270
JP685280
JP685290
JP685300
JP685310
JP685320
JP685330

R1/210
R1/210
R1/210
R1/210
JP684730
R1/210
JP684750
LC183250
LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
JP684750
JP684840
LC183030
LC183250
R1/210
JP684880
R1/210
JP684880
LC183030
JP684920
JP684920
JP684920
JP684950
JP684920
LC183030
LC183030
R1/210
LC183030
LC183020
LC183010
JP685040
JP685050
JP685040
LC183010
JP685110
JP685110
LC183020
JP685110
LC183020
LC183020
JP685130
JP685130
JP685130
LC183020
LC183020
JP685190
LC183020
JP685200
JP685190
JP685200
JP685200
JP685250
JP685250
JP685250
LC183020
LC183020
LC183020
LC183020
LC183020

Zg. Bitnje–pri gasilskem domu
Sr. Bitnje–hiša št. 3
Sr. Bitnje–hiša št. 6–mimo mesarije Oman
Sr. Bitnje–hiša št. 10a
Sr. Bitnje–slepa
Sr. Bitnje–hiša št. 14
Sr. Bitnje
Sp. Bitnje–picerija Gala
Sr. Bitnje
Sr. Bitnje
Sr. Bitnje
Sr. Bitnje
Sr. Bitnje
Sr. Bitnje
Sr. Bitnje–pri transformatorju
Sr. Bitnje–prečna pri hiši št. 88
Sr. Bitnje–krožna pri hiši št. 81a
Sp. Bitnje
Žabnica–pri hiši št. 5
Žabnica
Žabnica–prečna pri hiši št. 9
Žabnica–Šutna–povezava
Šutna–krožna
Šutna
Šutna
Šutna–pri hiši št. 36
Šutna
Šutna
Šutna
Šutna
Žabnica–pokopališče
Sp. Bitnje–do Mlinarja
Rakovica
Čepulje–Lavtarski vrh
Lavtarski vrh
Lavtarski vrh
Planica
Javornik–Jošt
Zabukovje–prvo križišče
Zabukovje–drugo križišče
Zabukovje
Zabukovje
Sp. Besnica–Pešnica krožna
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Rakovica
Sp. Besnica–Pešnica–do tenis igrišč
Sp. Besnica
Sp. Besnica–preko JP685200
Sp. Besnica–od trgovine do hiše št. 113
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–Pešnica
Sp. Besnica–okoli cerkve
Sp. Besnica
Sp. Besnica–pri gasil. domu mimo osnovne šole
Sp. Besnica preko JP685320

LC183030
LC183030
LC183030
LC183030
Z-hiša št. 123
LC183030
LC183250
Z-hiša št. 50
Z-hiša št. 85
Z-hiša št. 108
Z-hiša št. 126
Z-hiša št. 37
Z-hiša št. 86
Z-hiša št. 46
LC183030
LC183030
LC183030
Z-hiša št. 18
R1/210
Z-hiša št. 2
JP684880
JP684920
LC183030
Z-hiša št. 44
Z-hiša št. 49
LC183030
Z-hiša št. 74
Z-hiša št. 8
Z-hiša št. 82
Z-hiša št. 30
Z-župnišče
Z-hiša št. 31
Z-hiša št. 6
Z-hiša št. 2
Z-hiša št. 4
Z-hiša št. 3a
Z-hiša št. 2
Z-Sv. Jošt
Z-hiša št. 8
Z-hiša št. 37
Z-hiša št. 3
Z-hiša št. 36
LC183020
Z-hiša št. 35
Z-hiša št. 26
Z-hiša št. 18
Z-hiša št. 5a
Z-hiša št. 13
Z-tenis igriš.
LC183020
JP685190
JP685230
Z-hiša št. 127
Z-hiša št. 83
Z-hiša št. 70a
Z-hiša št. 43a
Z-hiša št. 47b
Z-hiša št. 66a
Z-hiša št. 133
LC183020
Z-hiša št. 144
LC183020
Z-hiša št. 182

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,388
0,398
0,420
0,410
0,145
0,391
0,602
0,092
0,108
0,089
0,064
0,075
0,096
0,065
0,299
0,153
0,138
0,194
0,586
0,209
0,068
0,193
0,525
0,138
0,092
0,193
0,073
0,050
0,147
0,098
0,150
0,570
0,507
2,728
0,470
0,357
0,248
1,572
0,905
0,357
1,788
0,307
0,468
0,135
0,093
0,147
0,124
0,497
0,480
0,352
0,359
0,390
0,259
0,107
0,443
0,043
0,045
0,076
0,076
0,364
0,128
0,713
0,680
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243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

JP685340
JP685350
JP685360
JP685370
JP685380
JP685390
JP685400
JP685410
JP685420
JP685430
JP685440
JP685450
JP685460
JP685470

JP685330
JP685330
JP685350
JP685320
LC183020
LC183020
LC183020
JP685400
LC183020
LC183020
LC183020
JP685720
JP685450
JP685720

Z-hiša št. 185
Z-hiša št. 188
Z-Papler 4b
JP685330
Z-hiša št. 153
Z-hiša št. 169
Z-hiša št. 155
Z-hiša št. 82
Z-hiša št. 79g
Z-hiša št. 76a
JP685720
Z-hiša št. 68
Z-hiša št. 66a

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

0,203
0,323
0,554
0,080
0,103
0,099
0,388
0,447
0,906
0,165
0,193
0,490
0,586

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304

JP685480
JP685490
JP685500
JP685510
JP685520
JP685530
JP685540
JP685550
JP685560
JP685570
JP685580
JP685590
JP685600
JP685610
JP685620
JP685630
JP685640
JP685650
JP685660
JP685670
JP685680
JP685690
JP685700
JP685710
JP685720
JP685730
JP685740
JP685750
JP685760
JP685770
JP685780
JP685790
JP685800
JP685810
JP685820
JP685830
JP685840
JP685850
JP685860
JP685870
JP685880
JP685890
JP685900
JP685910
JP686010
JP686200
JP686300
JP686500

JP685470
LC183020
JP685720
JP685720
LC183020
JP685520
LC183020
JP685540
LC183020
LC183020
LC183020
LC183020
JP685590
LC183020
R3/635
R3/635
LC251040
LC251040
R2/410
R2/410
R2/410
LC183110
LC183080
LC183030
LC183020
R2/410
LC326020
LC183170
JP683340
JP684220
JP684210
LC183080
LC183080
R1/210
R1/210
R1/210
R1/210
R1/210
JP684250
JP684350
JP684380
JP684380
JP683430
R1/210
LC183080
LK187160
LK186100
LZ183600

Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica–Matija
Sp. Besnica–povezava
Sp. Besnica
Sp. Besnica
Sp. Besnica–žaga
Sp. Besnica–ribogojnica
Zg. Besnica–pri trgovini do vikendov
Zg. Besnica
Zg. Besnica–prečna povezava
Zg. Besnica–Klinar
Zg. Besnica
Zg. Besnica
– mimo cerkve–povezava z LC183020
Zg. Besnica–mimo mrliških vežic
Zg. Besnica–pri hiši št. 69
Zg. Besnica–do gozdne poti
Zg. Besnica
Zg. Besnica–Nova vas
Zg. Besnica–Nova vas
Zg. Besnica–Nova vas–krožna
Zg. Besnica–Nova vas
Zg. Besnica–Nova vas
Zg. Besnica–Nova vas krožna
Nemilje–krožna skozi vas
Nemilje–Podblica stara cesta
Podblica–šola
Podblica
Podblica
Jamnik–vzporednica z R3/635
Podreča–R1/211 (počivališče)
Praše–Meja
Tenetiše–povezava z R2/410
Goriče–povezava z R2/410
Golnik–bolnica–Malijevo brdo
Letence–jug
Kokrica–Ilovka–Rupa
Zg. Bitnje–Škofjeloška cesta
Zg. Besnica
Mlaka–Bobovek–Brdo
Bobovek–Brdo
Ilovka–povezava preko polja do Brda
Breg–RTV servis
Britof–povezava pri Pičmanu
Britof–nad Oljarico
Britof–zgornji konec
Britof–zgornji konec
Britof–zgornji konec
Britof–zgornji konec
Britof–zgornji konec
Britof–zgornji konec–povezava pri hiši št. 371
Britof–zgornji konec (razstavna hiša Jelovica)
Britof–spodnji konec
Britof–pri Hobiču
Britof
Britof
Povlje–do vikendov
Zg. Bitnje–pri hiši št. 25
Predoslje–pokopališče
Špikova ulica
Gosposvetska ulica
Gogalova ulica

LC183020
Z-hiša št. 21
JP685720
Z-hiša št. 75
Z-hiša št. 77
Z-hiša št. 134
Z-hiša št. 131
Z-hiša št. 88
Z-hiša št. 146
Z-hiša št. 147
LC183020
LC494110
LC183020
Z-hiša št. 3
Z-hiša št. 25
Z-hiša št. 28
R3/635
R1/211
R1/211
LC183100
LC183050
R2/410
R2/410
LZ183510
LZ183440
LC183020
LC183080
LC183080
LC183080
Z-hiša št. 75
JP684240
Z-hiša 69a
Z-hiša 416
Z-hiša 108a
Z-hiša 109
Z-hiša 408
Z-hiša 375
R1/210
Z-hiša b.š.
Z-hiša št. 246
Z-hiša št. 191
Z-hiša št. 177
Z-hiša 177 a
vikend št. 38
Z-hiša št. 28
Z-pokopal.
JP686200
Z-hiša št. 11
JP686610

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
PP

0,406
0,385
0,671
0,303
0,386
0,213
0,150
0,419
0,125
0,264
0,175
0,215
2,050
0,130
0,247
0,211
0,475
1,780
1,956
0,235
0,565
1,850
0,797
1,923
0,564
1,534
1,616
0,591
0,995
0,218
0,159
0,159
0,161
0,091
0,152
0,215
0,053
0,124
0,143
0,077
0,080
0,060
0,070
0,870
0,197
0,168
0,553
0,160
0,157
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305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324

JP686510
JP686520
JP686530
JP686540
JP686550
JP686560
JP686570
JP686580
JP686590
JP686600
JP686610
JP686620
JP686630
JP687010
JP687020
JP687030
JP687040
JP687050
JP687060
JP687071
JP687072
JP687073
JP687080
JP687081
JP687091
JP687092
JP687093
JP687100
JP687110
JP687120
JP687130
JP687140
JP687150
JP687160
JP687170
JP687180
JP687190
JP687200
JP687210
JP687220
JP687230
JP687240
JP687250
JP687260
JP687270
JP687280
JP687290
JP687300
JP687310
JP687321
JP687322
JP687330
JP687340
JP687351
JP687352
JP687360
JP687370
JP687380
JP687390
JP687400
JP687410
JP687420
JP687430

LZ183430
LZ183430
LZ183580
LK186610
LZ183600
LZ183610
LK186580
LZ183610
LZ183610
JP686610
LZ183580
LZ183430
LZ183420
LC251040
LC251040
LC251040
LC251040
LZ183710
LC251040
LC251040
JP687070
JP687070
LC251040
JP687080
LK188450
JP687090
JP687091
LC251040
LC251040
JP188500
LZ183730
LK188030
LK188050
LK188530
LZ183730
LK188530
LC251040
R1/211
LZ183580
LZ183580
LZ183610
LZ183610
LZ183610
LZ183610
LZ183430
LZ183430
LZ183430
LZ183430
LK186610
LK188840
LK188840
LK188860
LK186650
LK186350
LZ183760
R2/410
LC183180
LC183180
LC183180
LK186650
LZ183520
LK187160
LZ183710

Gubčeva ulica
Vrečkova ulica
Trg Prešernove brigade
Trg Rivoli
Ulica Tončka Dežmana
Ulica Juleta Gabrovška
Ulica Gorenjskega odreda
Ulica Lojzeta Hrovata
Ulica Rudija Papeža
Ulica Janeza Puharja
Ulica Nikole Tesle
Ulica Tuga Vidmarja
Jahačev prehod
Sorška ulica–Drulovka od hišne št. 47a do 49
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka
Drulovka–krožna mimo št. 55
Drulovka–krožna mimo št. 4
Drulovka
Drulovka
Zasavska cesta
Zasavska cesta
Zasavska cesta
Zasavska cesta
Zasavska cesta
Zasavska cesta
Zasavska cesta–mimo hiše št. 34
Kutinova ulica
Dolenčeva ulica
Gregoričeva ulica
Retljeva ulica
Povezava stara Zasavska–LC
Cirilova ulica
Zevnikova ulica
Pot za Krajem–Orehek
Ljubljanska cesta
Planina–mimo VVZ ob vrtičkih
Planina–do športne dvorane
Cesta Talcev
Cesta Talcev
Ulica Juleta Gabrovška
Ulica Juleta Gabrovška
Skalica
Skalica–Tuhnja
Ulica Tatjane Odrove
Ulica Tatjane Odrove
Oprešnikova ulica
Cesta na Klanec
Cesta na Klanec
Oprešnikova ulica–od povezave
Oprešnikova ulica
Tominčeva–iz poti na Jošta
Tominčeva ulica
Bleiweisova cesta–Veliki hrib
Jezerska cesta
Jezerska cesta
Jezerska cesta
Oprešnikova ulica–vrtec
Partizanska cesta–mimo št. 41
Drulovka–v Špik
Drulovka–v Graben

JP686570
JP686570
LK188820
LZ183580
JP686610
JP686620
JP686610
JP686620
JP686620
Z-hiša št. 5
LK186580
LZ183580
LZ183840
Z-hiša št. 22
Z-hiša 48 a
Z-hiša 45 f
Z-hiša 44 c
Z-hiša št. 29
LC251040
LC251040
Z-hiša št. 20
JP687071
Z-hiša št. 74
Z-hiša 60 a
Z-hiša št. 62
Z-hiša 56 a
Z-hiša 54 c
Z-hiša 43 e
LK188500
Z-hiša št. 20
LK188530
Z-hiša št. 27
Z-hiša št. 16
LC251040
JP687180
LZ183730
LK188530
Z-hiša št. 28
LZ183580
Z-šport. dvor.
Z-hiša št. 83
Z-hiša št. 63
Z-hiša št. 20
Z-hiša št. 3
Z-hiša št. 11
JP687290
LZ183430
Z-hiša št. 11
Z-hiša št. 88
Z-hiša št. 51
Z-hiša 55 a
Z-hiša št. 50
Z-hiša št. 70
Z-hiša št. 49
Z-hiša št. 58
Z-hiša št. 65
Z-hiša št. 9 c
Z-hiša št. 8
Z-hiša 22 a
Z-hiša št. 4 a
LZ183520
Z-hiša št. 28
Z-hiša št. 23

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

0,186
0,202
0,950
0,850
0,195
0,277
0,506
0,128
0,129
0,169
0,596
0,619
0,060
0,123
0,121
0,093
0,121
0,105
0,206
0,170
0,211
0,352
0,221
0,041
0,457
0,062
0,102
0,163
0,128
0,109
0,137
0,086
0,051
0,071
0,204
0,430
0,081
0,082
0,287
0,098
0,153
0,118
0,133
0,144
0,183
0,308
0,280
0,143
0,220
0,062
0,051
0,073
0,070
0,075
0,076
0,105
0,138
0,063
0,093
0,039
0,230
0,184
0,412

Dolž. v sos.
občini
v km
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Zap.
št.

Številka
ceste ali
odseka

Začetek
ceste

Potek ceste

Konec
ceste

Nam. Dolžina
upor. v obč.
v km

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

JP687440
JP687460
JP687470
JP687480
JP687490
JP687500
JP687510
JP687520
JP687530
JP687540
JP688010
JP688020
JP688031
JP688032
JP688033
JP688040
JP688050
JP688060
JP688070
JP688080
JP688090
JP688100
JP688110
JP688120
JP688130
JP688140
JP688150
JP688160
JP688170
JP688180
JP688190
JP688200
JP688210
JP688220
JP688230
JP688240
JP688250
JP688260
JP688270
JP688280
JP688290
JP688300
JP688310
JP688320
JP688330
JP688340
JP688350
JP688360
JP688370
JP688380
JP688390
JP688401
JP688402
JP688410
JP688420
JP688430
JP688440
JP688450
JP688460
JP688470
JP688480
JP688490
JP688500

LC183110
LK186670
LK186641
LK186850
R2/410
LC183030
R1/210
R1/210
LZ183430
LK186610
R2/410
LK186641
LK186641
JP688030
JP688030
LK186350
LK186350
LK186350
LK186350
LC183010
LZ183440
R2/412
R2/412
LZ183450
LZ183440
LZ183440
LK187200
LZ183440
LZ183440
R2/410
R2/410
R2/410
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LZ183510
LC183080
LK187400
LK187400
LK187410
R2/410
R2/410
R2/410
R2/410
R2/410
R2/410
R2/410
LC183230
LC183230
LK187570
JP688400
LK187570
LC183230
LC183230
LC183230
LC183230
R2/410
R2/410
LC183090
LK187170
LK187170

Letence–povezava mimo št. 15 (prej 0,277m)
Mlaka
Zlato polje
Trojarjeva ulica
Bleiweisova cesta–Veliki hrib
Zg. Bitnje (ob potoku Žabnica)
Zg. Bitnje
Zg. Bitnje
Cesta na Klanec
Ručigajeva ulica
Cesta čez Kranjsko polje–mimo vrtnarije
Zlato polje–SPIZ
Zlato polje
Zlato polje
Zlato polje
Pot na Šmarjetno–mimo Sitarske kapele
Pot v Torklo
Na Vinograde
Pot na Jošta
Škofjeloška cesta
Škofjeloška cesta
Nartnikova ulica
Žežkova ulica
Cesta na Šmarjetno goro
Pot v Bitnje–Bantale
Pot v Bitnje–pri hiši št. 13
Pot v Bitnje–Križnarjevo polje
Pot v Bitnje–krožna preko LK
Pot v Bitnje–pri hiši št. 152
Bleiweisova cesta–Veliki hrib
Bleiweisova cesta–Veliki hrib
Bleiweisova cesta–Veliki hrib
Cesta na Rupo
Dežmanova ulica
Okornova ulica
Cesta na Rupo
Cesta na Rupo
Snedičeva ulica
Dolžanova pot
Partizanska pot
Partizanska pot
Cesta na Belo
Golniška cesta–mimo hiše št. 13
Pestotnikova ulica
Golniška cesta
Nedeljska vas
Golniška cesta
Golniška cesta
Golniška cesta
Golniška cesta
Štefanova ulica
Na Griču
Na Griču
Mlaška cesta
Na Griču
Novo naselje–zahodno od LC
Na Griču (Mlaška cesta)
Pot na Zelence
Oretnekova pot
Golniška cesta–za lekarno
Stara cesta Naklo–konjederec
Struževo–do strelišča
Struževo

JP685690
Z-hiša št. 58
Z-hiša 15 c
Z-hiša št. 12
Z-hiša št. 62
Z-hiša št. 205
Z-hiša št. 43
Z-hiša št. 41
Z-hiša št. 8 g
Z-hiša št. 38
R2/412
JP688020
LK186640
Z-hiša 11 b
Z-hiša 14 c
Z-križišče
Z-hiša št. 6
Z-hiša št. 4
LZ183010
Z-hiša št. 48
Z-hiša št. 92
Z-hiša št. 9
Z-hiša št. 5
Z-hotel
Z-hiša št. 26
LK187200
Z-hiša št. 12
LK187200
LK187200
Z-hiša št. 108
Z-hiša št. 90
Z-hiša št. 72
Z-hiša št. 22
LK187320
LK187320
Z-hiša št. 29
Z-hiša 41 a
LK187320
Z-hiša št. 8
Z-hiša 12 a
Z-hiša št. 6
Z-hiša št. 13
LC183090
Z-hiša št. 26
Z-hiša št. 12
LK187490
Z-hiša št. 18
Z-hiša št. 41
Z-hiša št. 55
Z-hiša št. 69
LK187570
Z-hiša št. 17
Z-hiša št. 40
Z-hiša št. 93
Z-hiša št. 12
Z-gozd. meja
Z-hiša št. 39
Z-hiša št. 8
JP688390
Z-hiša št. 95
Z-hiša št. 114
Z-strelišče
Z-hiša 27 c

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

0,177
0,123
0,203
0,077
0,085
0,150
0,105
0,150
0,107
0,102
1,227
0,322
0,135
0,083
0,099
0,674
0,453
0,888
0,380
0,107
0,155
0,157
0,116
2,057
0,296
0,090
0,133
0,418
0,231
0,260
0,086
0,132
0,070
0,241
0,205
0,074
0,148
0,187
0,300
0,070
0,084
0,186
0,175
0,298
0,081
0,157
0,066
0,105
0,086
0,096
0,383
0,236
0,113
0,131
0,120
0,409
0,168
0,140
0,420
0,265
0,452
0,757
0,127

Dolž. v sos.
občini
v km
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v km

421

JP688511
JP688512
JP688520
JP688530
JP688540
JP688550
JP688561
JP688562
JP688563
JP688564
JP688570
JP688580
JP688590
JP688600
JP688610
JP688620
JP688630
JP688640
JP688650
JP688660
JP688670
JP688681
JP688682
JP688690
JP688700
JP688710
JP688720
JP688730
JP688740
JP688750
JP688760
JP688771
JP688772
JP688773
JP688780
JP688790
JP688801
JP688802
JP688810
JP688820
JP688830
JP688840
JP688850
JP688860
JP688870
JP688880
JP688890
JP688900
JP688910
JP688920
JP688930
JP688940
JP688950
JP688960
JP688970
JP688980
JP688990
JP751370
JP902380
JP902384
JP902840
JP903210

LK187170
JP688510
R2/412
LC183180
LZ183550
LC183180
JP688550
JP688560
JP688560
JP688560
LZ183550
LC183180
LC183180
LC183180
LC183180
LZ183560
LC183180
LC183180
LC183180
LC183180
LC183180
LK187930
JP688680
LK187930
LG183400
LK187970
LK187990
LK187990
LK187990
LK188030
LK188050
LK188030
JP688770
JP688770
LC251010
LC251010
JP688810
JP688800
LC183080
LC251010
LK188140
LK188140
LK188140
LK188140
LK188140
LK188140
LK188140
LK188140
LZ183700
LZ183700
LC251040
LK187160
LK187160
LK187160
LK187160
LK187160
LK187160
R2/413
LC401070
JP902381
R1/210
LC401042

Struževo–ob železnici
Struževo–ob železnici
Ljubljanska cesta
Zadružna ulica
Jelinčeva ulica
Kurirska pot–severni krak
Kokrški log
Kokrški log–zahodni krak
Kokrški log
Kokrški log
Krašnova ulica
Jezerska cesta
Jezerska cesta
Jezerska cesta
Šuceva ulica
Šuceva ulica
Jezerska cesta–mimo hiše št. 78b
Jezerska cesta
Jezerska cesta–pri hiši št. 94
Jezerska cesta
Jezerska cesta–mimo gostilne
Kalinškova ulica
Kalinškova ulica
Kalinškova ulica
Ručigajeva ul.
Smledniška cesta–naselje Iskra
Šmidova ulica–Smledniška ulica
Smledniška ulica
Smledniška ulica
Gregoričeva ulica
Retljeva ulica
Šmidova ulica
Šmidova ulica
Šmidova ulica
Smledniška cesta
Pintarjeva ulica
Staretova ulica–preko Grmičeve
Staretova ulica
Cesta na Brdo
Staretova ulica–mimo cerkve
Smledniška cesta
Smledniška cesta
Mlekarska ulica–krožna
Smledniška cesta
Smledniška cesta
Smledniška cesta
Staretova ulica–ob gostilni Krtina
Nadižarjeva ulica
Čirče (od LZ Čirče Grmičeva)
Grmičeva ulica
Sorška ulica
Kališka ulica
Grintovška ulica
Kriška ulica
Storžiška ulica
Triglavska ulica
Zariška ulica
Podreča–Zbilje
Žabnica–Trata–Godešič
Trata–Meja
Dorfarje–Šutna do hiše št. 41
Križna gora–Lavtarski vrh

LK187170
Z-hiša 47 f
Z-hiša 19 b
LK187750
LZ183530
LZ183530
Z-hiša št. 5
JP688550
Z-hiša št. 8
LZ183530
Z-hiša št. 23
Z-hiša 62 b
Z-hiša 60 b
Z-hiša 56 a
LZ183560
Z-hiša št. 10
R1/210
Z-hiša 74 c
R1/210
Z-hiša 104 a
Z-hiša 93 b
LK187930
Z-hiša št. 17
Z-hiša št. 31
LC183180
JP688710
Z-hiša št. 9
Z-hiša št. 124
Z-hiša št. 122
Z-hiša št. 21
Z-hiša št. 11
Z-hiša št. 15
Z-hiša št. 8
Z-hiša št. 3
Z-hiša št. 84
JP688800
Z-hiša št. 58
LZ183700
LK187180
LZ183700
Z-hiša št. 11
Z-hiša št. 16
LK188140
Z-hiša št. 4
LZ183700
Z-hiša št. 9
LK188140
JP688800
Z-hiša št. 43
Z-hiša št. 27
JP688930
JP688940
JP688950
JP688960
JP688970
JP688980
JP688990
LC251040
R1/210
R1/211
LC183030
JP685040

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

422
423
424
425
426

427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447

448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

0,401
0,200
0,141
0,115
0,255
0,157
0,305
0,057
0,092
0,155
0,180
0,121
0,070
0,163
0,203
0,082
0,786
0,114
0,664
0,102
0,070
0,176
0,057
0,061
0,293
0,292
0,102
0,054
0,051
0,049
0,094
0,144
0,107
0,068
0,111
0,267
0,452
0,117
0,221
0,342
0,088
0,062
0,350
0,116
0,130
0,135
0,241
0,226
0,207
0,092
0,552
0,690
0,606
0,762
0,569
0,568
0,525
0,702
2,623
1,940
0,070
0,850

Dolž. v sos.
občini
v km

0,610
5,051
1,390
0,307
0,704
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8. člen
Direkcija Republike Slovenije za ceste je v skladu z
določilom 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) podala pozitivna mnenja
h kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti, določenih
s tem odlokom, številka 347-05-114/98-03/Brank dne
11. 5. 1999 ter številka 347-05-3/00 dne 13. 9. 2000 in
dne 15. 11. 2000.
9. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati “Razvrstitev
lokalnih cest v Občini Kranj” (Uradni vestnik Gorenjske, št.
16/84 in 4/88).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34701-0003/99-14
Kranj, dne 15. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

4737.

Odlok o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih voda ter
padavinskih voda na območju Mestne občine
Kranj

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl.
US, 44/96 – odl. US in 26/97), 26. člena zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 3., 25. in
241. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83,
42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93,
66/93, 39/96 – odl. US, 61/96 – odl. US, 35/97, 73/97
– odl. US, 87/97, 73/98, 31/00 in 33/00 – odl. US),
3. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93) ter 18. in 96. člena statuta Mestne občine
Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne
občine Kranj na 19. seji dne 15. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih voda ter padavinskih voda
na območju Mestne občine Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
– dejavnost izvajanja lokalne gospodarske javne službe
za oskrbo s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda ter padavinskih voda (v nadaljevanju: javna
služba),
– objekti in naprave uporabnikov in upravljavcev,
– pogoji priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo,
– meritve in obračun porabljene vode ter obračun odvajanja in čiščenja odpadnih vod,
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– prekinitev dobave vode in prekinitev odvajanja odpadnih vod,
– odjem vode iz hidrantov,
– obveznosti uporabnikov in upravljavcev,
– varovanje javnega vodovoda,
– prenos objektov in naprav v upravljanje.
2. člen
(pomen uporabljenih pojmov)
Pojmi po tem odloku imajo naslednji pomen:
a) javni vodovodni sistem je sistem, ki zagotavlja oskrbo s pitno vodo najmanj petih gospodinjstev ali dvajsetih
ljudi, javnih objektov, objektov za proizvodnjo in promet z
živili ali javnih prometnih sredstev;
b) javna kanalizacija je kanalizacijsko omrežje s pripadajočimi objekti in napravami z najmanj petimi priključki
različnih uporabnikov in je v lasti občine;
c) objekti in naprave skupne rabe so:
– objekti in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v
javni rabi (hidranti in hidrantna omrežja),
– vodovodna omrežja za vzdrževanje javnih površin,
– naprave in objekti za odvod padavinske vode z javnih
površin;
d) uporabnik vode iz javnega vodovoda je vsaka fizična
ali pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki uporablja vodo
iz javnega vodovoda za katerekoli namene;
e) uporabnik javne kanalizacije je vsaka fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je lastnik objekta ali
zemljišča, kjer nastaja komunalna odpadna voda oziroma se
zbira padavinska voda, ki odteka v javno kanalizacijo;
f) upravljavec javnega vodovoda in javne kanalizacije je
pravna oseba, ki ji je Mestna občina Kranj poverila izvajanje
javne službe v javnem podjetju;
g) komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospodinjstev;
h) industrijska odpadna voda je voda, izpuščena po
uporabi ali proizvodnji v industrijskem procesu in nima nadaljnje neposredne uporabne vrednosti za ta proces;
i) padavinska voda je površinska voda, ki je posledica
padavin in teče v vodotok;
j) padavinska odpadna voda je mešanica komunalne
odpadne vode in površinske vode, ki nastaja zaradi močnega
deževja ali taljenja snega (ledu);
k) magistralno omrežje obsega objekte za hranjenje,
transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več
občin ali regije, tranzitne cevovode od črpališča ali zajetij do
primarnega omrežja, vodna črpališča, prečrpališča, zajetja,
naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter
pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji.
l) primarni vodovod obsega omrežje in naprave, ki
služijo za oskrbovanje dveh ali več stanovanjskih ali drugih
območij v ureditvenem območju naselja kot so: vodnjaki,
črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice, naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem
omrežju, vodohrame, cevovode od črpališč ali zajetij do
sekundarnega vodovodnega omrežja in vodohramov,
cevovode med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji,
turističnimi območji, manjšimi naselji);
m) sekundarni vodovod obsega omrežje in naprave za
neposredno priključevanje uporabnikov na posameznem
stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje,
turistično območje, manjše naselje), omrežje in naprave za
preprečevanje požara (hidrantna mreža), omrežje za
vzdrževanje javnih površin, črpališča in naprave za dvigovanje
ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju, naprave
za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju;
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n) obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri
poraba pitne vode;
o) interni vodomer je vodomer, ki je nameščen za
obračunskim vodomerom, in uporabnikom služi za interno
porazdelitev stroškov porabe vode ter ga upravljavec ne
vzdržuje in ne uporablja za obračun porabljene vode;
p) vodovodni priključek je spojna cev med sekundarnim
oziroma primarnim omrežjem in obračunskim vodomerom,
vključno s priključno garnituro in obračunskim vodomerom s
pripadajočim ventilom pred njim ter pripadajočo opremo.
3. člen
(dejavnost javne službe)
Dejavnost oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja
odpadnih ter padavinskih voda obsega:
– upravljanje z objekti in napravami za oskrbo s pitno
vodo ter objekti in napravami za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih ter padavinskih voda,
– zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode uporabnikom in varnost vodooskrbe v skladu z veljavnimi predpisi,
– vzdrževanje objektov in naprav,
– izvajanje potrebnih rekonstrukcij in tehnoloških izboljšav,
– izvajanje meritev in monitoringa kvalitete pitne vode,
– izvajanje meritev in monitoringa komunalnih odpadnih voda,
– razvoj, ki obsega planiranje in gradnjo novih objektov
in naprav ter priključevanje novih uporabnikov na omrežje,
– vodenje in razvijanje katastra komunalnih naprav.
Odvajanje padavinskih voda iz cestnega telesa ni dejavnost javne službe po tem odloku.
4. člen
Za opravljanje javne gospodarske službe v občini je
ustanovljena Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., ki
opravlja to službo za vse vodovodne sisteme.
Komunala Kranj lahko opravlja javno službo sama ali
prek druge pravne in fizične osebe, vse pod pogojem, da so
izpolnjeni vsi predpisani tehnični, sanitarni in drugi standardi
in normativi.
5. člen
(gradnja objektov in naprav javnega vodovoda in javne
kanalizacije)
Gradnjo objektov in naprav vodovoda in kanalizacije
lahko izvaja katerikoli usposobljen izvajalec, priključitev na
javni vodovod in javno kanalizacijo pa izvede upravljavec ali
od njega pooblaščeni izvajalec.
Upravljavec ima pravico in dolžnost nadzirati gradnjo
objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
Vsa dela na javnih vodovodih, javni kanalizaciji, vodovodnih in kanalizacijskih priključkih izvaja ali nadzira upravljavec ali od upravljavca pooblaščeni izvajalec. Upravljavec ima pravico do dostopa do vseh javnih objektov in
naprav, ne glede na to, kdo je njihov upravljavec ali lastnik
zemljišča, ob urejeni služnosti.
7. člen
V primeru, da je investitor izgradnje dela javne kanalizacije druga pravna ali fizična oseba in ne upravljavec, mora
investitor zgrajeno kanalizacijo ali objekte predati pred priklopom na javno kanalizacijo Mestni občini Kranj, ta pa upravljavcu pod naslednjimi pogoji:
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– da sta na kanal ali objekt priključena vsaj dva uporabnika,
– da predloži uporabno dovoljenje, izdano s strani pristojnega upravnega organa,
– da predloži projektno dokumentacijo (PGD – PZI,
PID),
– da predloži investicijsko dokumentacijo s podatki o
vrednosti osnovnega sredstva,
– da predloži gradbeno dokumentacijo s podatki o vgrajenem materialu, ter predvideni življenjski dobi objektov in
naprav,
– da predloži vso ostalo dokumentacijo s podatki o
številu priključkov, količini in kvaliteti odpadne vode, prispevnih površinah, dnevnih ter sezonskih konicah.
Po predaji investitor ne zadrži razpolagalne pravice do
objektov in naprav, niti kakršnih koli drugih ugodnosti.
8. člen
Šteje se, da sta javni vodovod ali javna kanalizacija
zgrajena, če mesto priključitve na javni vodovod ali javno
kanalizacijo ni od objekta oddaljeno več kot 80 m.
9. člen
Kanalizacijski sistem je grajen v ločenem sistemu (padavinska voda se odvaja ločeno) in le izjemoma je dovoljena
gradnja v mešanem sistemu (po istem odvodniku se odvajata fekalna in padavinska voda), vendar samo na področjih,
kjer so že zgrajeni raztežilni objekti ali pa se tak objekt zgradi
na sekundarnem delu voda.
Vsa nova kanalna mreža se praviloma gradi v ločenem
sistemu, razen v naslednjih primerih:
– ko zaradi pomanjkanja prostora ni možna vgraditev
dveh vzporednih kanalov,
– ko padavinske vode ni mogoče ločiti iz sistema, ker
ni ustreznega odvodnika oziroma ni možnosti ponikanja,
– ko je padavinska voda tako močno onesnažena, da
je ni dovoljeno odvajati v vodotok ali ponikati.
10. člen
V smislu zagotavljanja poplavne varnosti je padavinsko
vodo treba ponikati ali odvajati razpršeno. V primeru preobremenjenosti obstoječe javne kanalizacije ali vodotoka, jo
je treba odvajati kontrolirano preko sistema deževnih
zadrževalnikov ali posebej za ta namen urejenih poplavnih
površin.
11. člen
(posegi v prostor)
Za vsak poseg v prostor, kjer se nahaja javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje, mora investitor pridobiti predhodno soglasje upravljavca. Upravljavec mora v soglasju
določiti pogoje za posege v prostor.
Investitor in izvajalec sta dolžna pokriti vse posredne in
neposredne stroške, ki so nastali zaradi posega.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN
UPRAVLJAVCEV
12. člen
Objekti, ki so namenjeni odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda, se delijo na objekte z značajem
javne kanalizacije, za katere skrbi upravljavec, ter objekte, ki
nimajo javnega značaja, in so v lasti uporabnika (interna
kanalizacija).
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Upravljavec kanalizacije redno vzdržuje le objekte in
naprave javne kanalizacije, ki so last Mestne občine Kranj in
so bili na podlagi pogodbe preneseni v njegovo upravljanje.
13. člen
(objekti in naprave, za katere je odgovoren upravljavec)
Objekti in naprave, s katerimi upravlja upravljavec so
javni vodovodi, javne kanalizacije in objekti skupne komunalne rabe, ki so s pogodbo o upravljanju, sklenjeno med
Mestno občino Kranj in upravljavcem, preneseni upravljavcu
v upravljanje.
Javni vodovodi, javne kanalizacije in objekti skupne
komunalne rabe so last Mestne občine Kranj.
Stroške upravljanja objektov in naprav skupne rabe
pokriva proračun Mestne občine Kranj.
14. člen
(objekti in naprave uporabnikov)
Naprave in objekti v lasti uporabnikov so:
– vodovodni priključek,
– vodovodni jašek ali niša,
– kanalski priključek, ki poteka od zadnjega revizijskega jaška uporabnika do priključenega jaška na javno kanalizacijo,
– interna kanalizacija s pripadajočimi objekti in napravami v objektu ali izven njega, vključno z revizijskim jaškom
pred kanalskim priključkom,
– naprave in objekti za predčiščenje odpadnih voda
(greznice, gnojne jame, peskolovi, oljni lovilci ipd.),
– kanalizacijsko omrežje od objektov uporabnika do
priključka na javno kanalizacijo,
– kanalizacijski priključki od hišne kanalizacije do priključka na javno kanalizacijo,
– interna meteorna kanalizacija.
III. POGOJI ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO VODOVODNO
OMREŽJE IN JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE
15. člen
(pogoji priključitve na javni vodovod)
Na območjih, kjer je zgrajen javni vodovod, je za vse
objekte obvezna priključitev in uporaba javnega vodovoda v
skladu s soglasjem upravljavca. Priključitev obstoječih objektov na javni vodovod se mora izvesti v roku šest mesecev
po uveljavitvi tega odloka oziroma v roku šestih mesecev po
izgradnji javnega vodovoda.
16. člen
Uporabnik mora za pridobitev vodovodnega priključka
pridobiti soglasje upravljavca. K vlogi za izdajo soglasja mora
uporabnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte, zgrajene po letu 1967 ali
– odločbo o dovolitvi priglašenih del,
– situacijski načrt v merilu 1:1000,
– mapno kopijo v merilu 1:2880 ali 1:2000 ali 1:1000
ali 1:1440 z vrisanim objektom,
– projekt za izvedbo vodovodnega priključka in sheme
notranjih instalacij (na vpogled),
– soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekal
vodovodni priključek oziroma sodno odločbo, ki nadomešča
soglasje,
– navesti kote najvišjega odjemnega mesta.
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Uporabnik si mora pridobiti soglasje upravljavca za vse
gradnje, rekonstrukcije in adaptacije, ki vplivajo na dobavo
pitne vode. Vsi stroški, povezani z izdajo soglasja, bremenijo uporabnika.
17. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za vodni priključek
najkasneje v 30 dneh od dneva prejema popolne vloge:
– če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil
predpisano dokumentacijo,
– če razpoložljive kapacitete vodnih virov in prepustnost omrežja dopuščajo priključitev na javni vodovod,
– če ima uporabnik poravnane vse obveznosti do lastnika in upravljavca.
18. člen
Vodovodni priključek izdela upravljavec na stroške uporabnika. Upravljavec in uporabnik se s pogodbo dogovorita, da uporabnik po končani gradnji prenese vodovodni
priključek upravljavcu v upravljanje.
Pri opravljanju vzdrževalnih del mora uporabnik dovoliti
dostop delavcem upravljavca na funkcionalno zemljišče.
19. člen
Če je na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobiti priključek na javni vodovod, že zgrajena javna kanalizacija, lahko upravljavec izvede priključitev na vodovod le v
primeru, da je objekt že priključen na javno kanalizacijo.
Če na območju, na katerem želi lastnik objekta pridobiti priključek na javni vodovod, še ni zgrajena javna kanalizacija, lahko upravljavec izda soglasje za priključitev na javni
vodovod le v primerih, če so komunalne odpadne vode iz
objekta speljane v nepretočno greznico na izpraznjevanje ali
na drug objekt ali napravo za čiščenje komunalnih odpadnih
voda.
Kjer so komunalne odpadne vode speljane v nepretočno greznico na izpraznjevanje, mora lastnik objekta
priložiti k vlogi za soglasje tudi pogodbo s pooblaščenim
izvajalcem za odvoz komunalnih odpadnih voda.
20. člen
(pogoji priključitve na javno kanalizacijo)
Kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je priključitev na
javno kanalizacijo obvezna za vse lastnike objektov. Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijo se mora
izvesti v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka oziroma v šestih mesecih po izgradnji javne kanalizacije.
21. člen
Uporabnik mora pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje ali pred posegom v prostor, kjer se nahaja
sistem javne kanalizacije, pridobiti soglasje upravljavca. K
vlogi za izdajo soglasja mora uporabnik predložiti naslednjo
dokumentacijo:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje za objekte, zgrajene po letu 1967,
– projektno gradbeno dokumentacijo,
– projekt kanalskega priključka,
– veljavno lokacijsko dokumentacijo,
– mapno kopijo z vrisanim objektom,
– izvedbeni načrt interne kanalizacije,
– soglasja lastnikov parcel, preko katerih bo potekal
kanalizacijski priključek oziroma sodno odločbo, ki nadomešča soglasje.
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22. člen
Upravljavec je dolžan izdati soglasje za priključek na
javno kanalizacijo najkasneje v 30 dneh od dneva prejema
popolne vloge:
– če je investitor objekta k vlogi za soglasje predložil
predpisano dokumentacijo,
– če so izpolnjeni vsi pogoji iz predhodnih soglasij,
– če je priključitev na javno kanalizacijo tehnično
možna,
– če ima uporabnik poravnane vse obveznosti do lastnika in upravljavca.
23. člen
(izvedba priključkov na javni vodovod in javno kanalizacijo)
Priključek na javni vodovod ali javno kanalizacijo je
lahko stalen ali začasen.
24. člen
Upravljavec je dolžan izvesti stalen vodovodni ali kanalizacijski priključek najkasneje v tridesetih dneh od dneva, ko
je uporabnik pridobil soglasje za priključitev, izpolnil vse
pogoje iz soglasja in poravnal vse obveznosti do občine in
upravljavca. Upravljavec sme priključiti uporabnika na javni
vodovod šele, ko je preveril, da je uporabnik:
– zgradil prostor za vodomer v skladu z veljavnimi sanitarno-tehničnimi predpisi ter pravilnikom o tehnični izvedbi
in uporabi vodovodnih objektov in naprav,
– uredil odvajanje komunalnih odpadnih voda in
– izpolnil pogoje soglasja k priključitvi.
Priključitev na javno kanalizacijo je dovoljena le v
revizijskem jašku javne kanalizacije.
25. člen
Upravljavec lahko izvede začasen priključek na javni
vodovod ali javno kanalizacijo le za gradbišča, javne prireditve, začasne objekte in podobne primere. Uporabnik
mora v vlogi za pridobitev začasnega priključka priložiti
pravnomočno gradbeno dovoljenje ali prijavo prireditve ali
podoben dokument, iz katerega izhaja začasna potreba po
priključitvi.
Pogoj za začasno priključitev na javni vodovod je po
navodilih upravljavca urejeno začasno odvzemno mesto in
urejeno odvajanje odpadnih voda. Upravljavec lahko dovoli
začasno priključitev na javni vodovod le za določen čas
oziroma največ za dve leti. En mesec pred ukinitvijo začasnega priključka mora upravljavec o tem pisno obvestiti uporabnika in ga seznaniti s pogoji za pridobitev stalnega priključka.
26. člen
Vodovodni in kanalizacijski priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej, izjemoma pa lahko ima en objekt
več priključkov, če so izpolnjeni tehnični pogoji. Vodovodni in
kanalizacijski priključek je del objekta in je last uporabnika.
27. člen
(dostopnost do priključkov)
Objekti javnega vodovoda, javne kanalizacije, vodovodnega in kanalizacijskega priključka morajo biti vedno dostopni. Na njih brez soglasja upravljavca ni dovoljeno ničesar
postavljati.
28. člen
Uporabnik je dolžan vsako okvaro na priključku ali vodomeru takoj prijaviti upravljavcu.
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29. člen
(spremembe na priključkih)
Spremembo dimenzije priključka, trase, merilnega mesta priključka, izvedbo dodatnega priključka ali ukinitev priključka in zahtevo za povečan odvzem vode se obravnava na
enak način, kot da gre za nov vodovodni ali kanalizacijski
priključek.
Odjava priključka na javnem vodovodu ali javni kanalizaciji je dovoljena samo v primeru rušitve priključenega
objekta in v primeru začasnega priključka. Uporabnik mora
zahtevo za odjavo priključka v pisni obliki posredovati upravljavcu.
Prekinitev priključka izvede upravljavec na stroške uporabnika.
30. člen
Upravljavec je dolžan pisno obvestiti uporabnika o vsaki
spremembi pogojev priključevanja na javno kanalizacijo.
Uporabnik javne kanalizacije je dolžan na zahtevo upravljavca in na lastne stroške spremeniti priključek na javno
kanalizacijo ali opustiti lastno čistilno napravo v primerih
spremembe pogojev odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
31. člen
Uporabnik, katerega dejavnost povzroča nastanek tehnoloških odpadnih vod, je dolžan pred izpustom v javno
kanalizacijsko omrežje izgraditi merilno mesto in mesto za
odvzem vzorcev odpadne vode. Upravljavec kakor tudi pooblaščeni izvajalec monitoringa odpadnih vod morata imeti
zagotovljen prost dostop do merilnega mesta in mest za
odvzem vzorcev.
Uporabnik mora pred izpustom v javno kanalizacijsko
omrežje opraviti obvezno predčiščenje odpadne vode v vseh
primerih, ko količina onesnaženja začasno ali stalno presega z uredbo določene maksimalne vrednosti.
Uporabnik mora zagotoviti čimbolj enakomeren dotok v
javno kanalizacijsko omrežje, pri čemer količinsko ne sme
preseči vrednosti, ki mu jo je v pogojih soglasja določil
upravljavec. V primeru, da je ta vrednost zaradi dnevnih,
sezonskih ali deževnih konic presežena, mora višek odvajati
kontrolirano in ga po potrebi tudi začasno zadržati. Večji
uporabniki morajo imeti za ta namen zgrajene egalizacijske
bazene.
32. člen
(praznjenje greznic)
Uporabniki javnega vodovoda, ki še niso priključeni na
javno kanalizacijo in odvajajo komunalno odpadno vodo v
greznice na izpraznjevanje, morajo zagotavljati praznjenje
vsebine greznic, ko je zapolnjeno 2/3 koristne prostornine
greznice.
33. člen
Praznjenje greznic lahko izvaja samo za to pooblaščen
izvajalec, ki je dolžan o praznjenju greznic voditi evidenco.
Lastnik objekta je dolžan dopustiti dostop do greznice
pooblaščenim delavcem izvajalca. Strošek praznjenja
greznice krije lastnik objekta.
34. člen
Prepovedano je spuščati komunalno odpadno vodo iz
greznic na javne ali zasebne površine, potoke ali druge
površinske ali podzemne vode.
Če komunalno-cestni inšpektor ugotovi, da lastnik
greznice spušča komunalno odpadno vodo iz greznice na
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javno ali zasebno površino ali v odprt jarek, odredi z odločbo
sanacijske ukrepe.
Če zavezanec v roku, ki je določen v odločbi, ne izvede
sanacijskih ukrepov, jih na zahtevo inšpektorja in na stroške
zavezanca izvede pooblaščeni izvajalec.
35. člen
(opuščanje greznic)
Na območju, kjer se na novo zgradi javna kanalizacija,
se je uporabnik, ki ima speljane komunalne odpadne vode v
greznico, dolžan priključiti na javno kanalizacijo.
Pred priključitvijo na javno kanalizacijo je dolžan uporabnik greznico opustiti, jo na lastne stroške izprazniti, očistiti, dezinficirati in zasuti ali uporabiti po navodilih upravljavca. Uporabnik mora upravljavcu omogočiti nadzor pri
opustitvi greznice.
Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija je za
vse objekte obvezna priključitev in uporaba javne kanalizacije v skladu s soglasjem upravljavca.
IV. UGOTAVLJANJE IN OBRAČUNAVANJE
PORABLJENE VODE TER OBRAČUNAVANJE
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH
IN PADAVINSKIH VODA
36. člen
(merjenje porabljene vode)
Količina porabljene vode iz vodovodnega omrežja se
meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode
lahko upravljavec sklene pogodbo o meritvi dobavljene vode
in plačilnih pogojih.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire, in so priključeni na javno kanalizacijo ali se
imajo možnost nanjo priključiti, so prav tako dolžni meriti
porabo vode z obračunskimi vodomeri.
37. člen
Obračunski vodomer namesti upravljavec vodovodnega
omrežja vsakemu uporabniku.
Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljavec
samostojno, skladno s projektom in določili tehničnega
pravilnika. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera, niti odstraniti plombe.
Stroški prve nabave in namestitve vodomera bremenijo
uporabnika.
38. člen
Vodomeri na interni napeljavi, ki so nameščeni za
obračunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi
stroškov. Upravljavec vodovoda teh vodomerov ne vzdržuje
in tudi ne uporablja za obračun vode. Osnova za obračun je
stanje obračunskega vodomera na dan odčitka.
39. člen
(preverjanje točnosti vodomerov)
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za
njihovo redno kontrolo in preizkus točnosti vodomera. Uporabnik ne sme vodomera sam prestavljati, zamenjati ali popravljati.
40. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za
vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede in odčitke vodomera.
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41. člen
Stroški okvar, ki so nastali na priključku ali vodomeru
po krivdi lastnika objekta ali uporabnika, bremenijo
uporabnika.
42. člen
Uporabnik ima poleg rednih pregledov vodomera pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera.
Če se ugotovi, da je točnost vodomera izven dopustnih
meja, nosi stroške preizkusa upravljavec vodovoda, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
43. člen
(obračun vodarine)
Količina porabljene vode se meri v kubičnih metrih (m 3)
po odčitku na obračunskem vodomeru.
V primeru, da upravljavec ugotovi, da je obračunski
vodomer v okvari ali da iz drugega vzroka ni mogoče odčitati
vodomera, se obračuna povprečna poraba vode na osnovi
zadnjega obračunskega obdobja, vendar mora uporabnik
okvaro odpraviti najkasneje v roku enega meseca, v nasprotnem primeru se prične obračunavati dvojna cena vode.
44. člen
Upravljavec mesečno zaračunava gospodinjstvom porabljeno vodo v obliki akontacije, ki jo določi na osnovi
povprečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju.
Najmanj enkrat letno, ob menjavi vodomera ali ob odčitku
vodomera opravi upravljavec obračun porabljene vode za
posamezno gospodinjstvo. Upravljavec za skupnosti stanovalcev najmanj trimesečno odčitava obračunske vodomere.
Upravljavec mesečno zaračunava gospodarstvu in negospodarstvu porabljeno vodo na podlagi dejanske porabe,
zabeležene na vodomeru.
45. člen
Na osnovi predvidene ali dejansko porabljene količine
vode in veljavnih cen, upravljavec zaračuna uporabniku vodarino, če je priključen na javno vodovodno omrežje, ter
odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, če je
priključen na javno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo.
Upravljavec je dolžan objavljati spremembe cen v sredstvih javnega obveščanja.
46. člen
(obračun kanalščine)
Odvajanje in čiščenje odpadne vode se plačujeta glede
na količino v javno kanalizacijsko omrežje odvedene vode.
Enota za obračun je m3 odvedene vode. Količina odvedene
vode se meri z obračunskimi vodomeri oziroma določi iz
prispevnih površin, iz katerih se deževna voda steka v javno
kanalizacijsko omrežje.
Uporabniki, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda in
so priključeni na javno kanalizacijo ali se imajo možnost
priključiti, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini
in v enakih obdobjih kot porabljeno pitno vodo.
Uporabnik, ki vodo uporablja v reprodukcijske namene
(jo vgrajuje v izdelke, uparja ali uporablja v kmetijski proizvodnji), jo odvaja v vodotok ali ponika, ima pravico zahtevati,
da se mu ta delež odšteje od obračunane kanalščine in
čiščenja pod naslednjimi pogoji:
a) da se količina tako uporabljene vode meri s posebej
vgrajenim vodomerom,
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b) da uporabnik razpolaga s sistemom za ponikanje ali
odvajanje vode v vodotok in da je v ta namen pridobil tudi
vsa potrebna soglasja in upravno dovoljenje.
Pri večjih uporabnikih, kjer dnevno nastane več kot
100 m3 odpadne vode, se količine merijo z merilcem pretoka na merilnem mestu. Merilec pretoka mora biti atestiran
in umerjen s strani Urada za standardizacijo in meroslovje,
zapečaten in upravljavcu vedno na vpogled.
Uporabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire in so priključeni na javno kanalizacijo ali se
imajo možnost nanjo priključiti, plačujejo odvedeno odpadno vodo v enaki količini kot je izmerjena količina zajete
vode.
47. člen
(obračun čiščenja odpadnih vod)
Stroške čiščenja odpadnih voda plačujejo uporabniki,
katerih odpadna voda se preko javne kanalizacije odvaja do
naprav za prečiščevanje odpadne vode ali pa se odvaža iz
greznic in čisti na čistilni napravi.
Obračun čiščenja komunalne odpadne vode se opravlja po količinah vode, merjenih v kubičnih metrih. Osnova
za obračun ostalih odpadnih voda je količina vode (m3) in
stopnja onesnaženosti.
Uporabniki, katerih dejavnost povzroča nastanek tehnoloških odpadnih vod v količini, ki presega 100 m3 dnevno,
so dolžni z upravljavcem skleniti posebno pogodbo.
Višina in način obračunavanja prispevka za čiščenje
odpadne vode se določi s posebnim pravilnikom, ki ga v
skladu z veljavnimi predpisi sprejeme upravljavec.
48. člen
(obračun vode v večstanovanjskih objektih)
V primeru, da je v objektu več uporabnikov vode iz
istega priključka, morajo uporabniki določiti z medsebojnim
sporazumom pravno ali fizično osebo, ki sprejema ter plačuje račune za porabljeno vodo. Interna delitev in zaračunavanje vode posameznemu uporabniku v objektu ni dolžnost
upravljavca.
Če so v objektu uporabniki, ki plačujejo različno tarifo
vode, si morajo taksni uporabniki vgraditi svoje obračunske
vodomere, če so izpolnjeni tehnični pogoji.
49. člen
(plačilo storitev)
Upravljavec za vse uporabnike mesečno izstavlja
račune. Uporabnik je dolžan plačati račun takoj po prejemu
oziroma najkasneje do dneva zapadlosti računa.
Če uporabnik obveznosti ne poravna v celoti v 15 dneh
po prejemu pisnega opomina, s katerim mora biti izrecno
opozorjen na posledice neplačila, mu lahko upravljavec prekine dobavo vode.
50. člen
Če se uporabnik s prejetim računom ne strinja, ima
pravico, da v osmih dneh od prejema računa vloži pisni
ugovor pri upravljavcu. Ugovor na izdan račun ne zadrži
plačila.
Upravljavec je dolžan na pisni ugovor uporabnika pisno
odgovoriti v roku 30 dni do prejema ugovora, in v tem roku
ne sme prekiniti dobave vode. Kolikor uporabnik računa ne
poravna niti v sedmih dneh po pisnem odgovoru, se mu izda
pisni opomin. Če tudi takrat uporabnik računa ne poravna,
se mu sedmi dan po prejemu opomina prekine dobava
vode.
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V. PREKINITEV DOBAVE VODE IN ODVAJANJA
ODPADNIH TER PADAVINSKIH VODA
51. člen
(prekinitev brez objave)
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave
prekine dobavo vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih
voda v naslednjih primerih, če uporabnik pomanjkljivosti ne
odpravi v danem roku:
– če je bil priključek na vodovodno ali kanalizacijsko
omrežje izveden brez soglasja upravljavca ali v nasprotju z
njim ali če uporabnik brez soglasja upravljavca spremeni
način izvedbe priključka,
– če uporabnik onemogoča pooblaščenim delavcem
upravljavca odčitavanje, zamenjavo in pregled vodomera in
notranje instalacije,
– če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani
plombo na vodomeru, ali kako drugače spremeni izvedbo
priključka,
– če uporabnik ne dopusti na svojih nepremičninah
upravljavcu opravljanja nujnih vzdrževalnih del na javnem
vodovodu, priključku ali vodomeru,
– če je prostor, kjer se nahaja obračunski vodomer,
nedostopen ali tako zanemarjen, da ni mogoče odčitati vodomera,
– če uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča
nevarnost za neoporečnost pitne vode,
– če kvaliteta izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne
ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– če uporabnik v fekalni sistem odvaja meteorno,
drenažno ali izvorno vodo,
– če uporabnik v meteorni sistem nedovoljeno odvaja
prekomerno količino meteorne, drenažne ali izvorne vode,
– če uporabnik, ki mora izvajati redni monitoring, upravljavcu ne predloži analize odpadne vode ali če te analize
ni opravil pooblaščen laboratorij,
– če se uporabnik ne priključi na javno kanalizacijo v
skladu z 20. členom tega odloka,
– če uporabnik ne prazni greznice v skladu z 32. členom
tega odloka,
– če je namestitev vodomera možna, uporabnik pa ga
ne namesti,
– če uporabnik krši objavljeno odredbo o varčevanju z
vodo,
– če uporabnik ne plača računa niti v roku 15 dni po
prejemu opomina,
– če uporabniki v večstanovanjskem objektu skladno s
46. členom tega odloka upravljavcu ne sporočijo pravne ali
fizične osebe, ki prejema ter plačuje račune.
Dobava vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih voda
se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve
ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica prekinitve.
Upravljavec lahko prekine dobavo vode ter odvod odpadne in padavinske vode na stroške uporabnika, če uporabnik zahteva začasno prekinitev.
52. člen
(prekinitev z obvezno objavo)
Upravljavec ima pravico brez povračila škode prekiniti
dobavo vode ter odvajanje odpadnih in padavinskih voda
tudi v naslednjih primerih:
– za čas izvedbe planiranih vzdrževalnih del,
– za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in
napravah javnega vodovoda ali javne kanalizacije,
– v primerih višje sile (npr. potres, požar, suša,
onesnaženje vodnih virov, izpad energije ipd.).
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Upravljavec mora o času trajanja prekinitve dobave vode
in odvajanja odpadnih voda pravočasno obvestiti uporabnike neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja. V
primerih iz tretje alinee prejšnjega odstavka se je dolžan tudi
ravnati v skladu s sprejetimi načrti ukrepov za navedene
primere.
VI. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
53. člen
(pogoji odvzema vode iz hidrantov)
Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni
izključno požarni varnosti ter morajo biti vsak čas dostopni in
v brezhibnem stanju. Javne hidrante vzdržuje upravljavec
vodovoda. Prostovoljna gasilska društva enkrat letno pregledajo hidrante na njihovem področju in sporočijo upravljavcu eventualne okvare in pomanjkljivosti na hidrantnem
omrežju.
Odvzem vode iz javnih hidrantov brez dovoljenja upravljavca javnega vodovoda ni dovoljen. Ta prepoved ne velja v
primerih, ko se voda iz javnih hidrantov uporabi za gašenje
požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod. O odvzemu vode je treba najkasneje naslednji delovni
dan obvestiti upravljavca.
Uporabnik mora po odvzemu vode pustiti hidrant v
brezhibnem stanju, sicer je odgovoren za posledice in nosi
stroške, ki bi morebiti nastali.
54. člen
Odvzem vode iz hidrantov je izjemoma dovoljen, vendar samo ob soglasju upravljavca, tudi v naslednjih primerih:
1. za škropljenje in pranje cest, ulic, trgov,
2. za zalivanje parkov ter javnih nasadov,
3. za javne prireditve,
4. za polnjenje cistern za prevoz vode,
5. za utrjevanje cestišč ali podobnih drugih gradbenih
del.
Upravljavec je uporabniku za odvzem vode iz hidranta
dolžan izdati soglasje, če razmere na omrežju predviden
odvzem dopuščajo. V tem primeru upravljavec in uporabnik
skleneta pogodbo, s katero določita pogoje odvzema in
način plačila stroškov porabljene vode. Cena vode pod
točkami 1 do 4 je enaka ceni vode za gospodinjstva, cena
vode za namene pod točko 5 pa je enaka ceni vodarine za
industrijo.
Uporabnik, ki uporablja vodo iz hidranta za namene iz
prvega odstavka tega člena, si mora pri upravljavcu priskrbeti hidrantni nastavek z vodomerom, ki mora biti tehnično
brezhiben in plombiran.
VII. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
55. člen
(obveznosti upravljavca)
Upravljavec ima pri oskrbi s pitno vodo ter pri odvajanju
in čiščenju odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:
1. skrbi za normalno obratovanje objektov in naprav
javnega vodovoda in javne kanalizacije ter čistilnih naprav,
2. skrbi za zadostne količine zdrave pitne vode in
zagotavlja higiensko neoporečnost pitne vode ter redno
zagotavlja kontrolo kakovosti pitne vode v skladu z veljavnimi predpisi,
3. redno vzdržuje vse objekte in naprave javnega vodovoda in javne kanalizacije ter objekte čistilnih naprav,
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4. vzdržuje in obnavlja vodovodne priključke,
5. redno vzdržuje obračunske vodomere in skrbi za
njihove redne preglede skladno z veljavno zakonodajo,
6. izvede hišne priključke za novozgrajene objekte sam
ali pooblasti drugega izvajalca,
7. neposredno ali preko sredstev javnega obveščanja
obvešča uporabnike o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah dobave vode ali prekinitvah odvajanja odpadnih in padavinskih voda, o oporečni pitni vodi ter o obveznem prekuhavanju vode kot preventivnem zdravstvenem ukrepu na
podlagi mnenje Zavoda za zdravstveno varstvo,
8. vodi evidenco objektov in naprav javnega vodovoda
ter javne kanalizacije,
9. izdaja soglasja za priključitev na javni vodovod in
javno kanalizacijo,
10. kontrolira novozgrajene priključke na javno kanalizacijo,
11. sistematično pregleduje vodovodno in kanalizacijsko omrežje z namenom odkrivanja morebitnih nepravilnosti,
12. po naročilu in na stroške občine skrbi za brezhibno
delovanje in vzdrževanje hidrantov in požarnega omrežja,
13. izvršuje pregled interne instalacije in opravlja kontrolo kvalitete vode na zahtevo uporabnikov, če je podan
utemeljen sum, da je voda neustrezna,
14. redno kontrolira sestavo odpadne vode in delovanje čistilnih naprav,
15. redno odčituje vodomere in skrbi za obračun porabljene in odvedene vode ter čiščenje vode,
16. v primeru višje sile organizira dobavo vode in odvajanje odpadne vode, ter o nastopu višje sile poroča pristojnim občinskih organom,
17. pripravlja predloge obnove, širitve in dopolnitve
oskrbovalnega sistema,
18. pripravlja sanacijski program vodooskrbe za eventualni oporečni vodni vir,
19. vzdržuje okolico objektov in naprav, za katere je
odgovoren,
20. obvešča pristojne organe o nizkem vodostaju izvirne in načrpane podtalne vode,
21. skrbi za redni obračun porabe pitne in odpadne
vode ter čiščenja odpadne vode,
22. skrbi za zavarovanje in varovanje vodnih virov,
23. skrbi za razvoj vodovoda in za nove vodne vire,
24. vodi kataster javnega vodovoda in javne kanalizacije,
25. stalno zagotavlja ustrezen kadrovski nivo in tehnično opremljenost v skladu s stanjem tehnike in izvaja
oskrbo po določilih tega odloka in pogodbe, sklenjene z
Mestno občino Kranj,
26. opravlja druga dela v zvezi z vodooskrbo ter odvajanjem in čiščenjem komunalnih odpadnih voda.
56. člen
Upravljavec je dolžan z javnimi vodovodi in javno kanalizacijo gospodariti tako, da ohranja oziroma povečuje njihovo zmogljivost in kvaliteto. Gospodarjenje in upravljanje
morata biti v skladu z določbami tega odloka in ostalimi
pozitivnimi predpisi, ki se nanašajo na oskrbo s pitno vodo
ter odvajanje in čiščenje odpadne vode.
57. člen
(obveznosti uporabnika)
Uporabnik ima naslednje obveznosti:
1. za priključitev na javni vodovod in javno kanalizacijo
ter za vse posege objektih in napravah mora pridobiti soglasje
upravljavca,
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2. na javni vodovod ali javno kanalizacijo se mora priključiti najkasneje v šestih mesecih po izgradnji le-te oziroma,
če je objekt že zgrajen in ni priključen na javno omrežje, v
roku šest mesecev po uveljavitvi tega odloka,
3. redno mora vzdrževati interno vodovodno instalacijo
z vsemi objekti in napravami, vodomerni jašek ali nišo in
interno hidrantno omrežje,
4. upravljavcu mora omogočiti dostop in pregled interne vodovodne instalacije in internega hidrantnega
omrežja,
5. upravljavcu mora dovoliti in omogočiti dostop do
obračunskega vodomera,
6. zaščititi mora obračunski vodomer pred zmrzovanjem in fizičnimi poškodbami,
7. skrbeti mora za dostopnost in vidnost zasuna na
lastnem vodovodnem priključku,
8. redno mora vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi
objekti in napravami, kanalizacijski priključek in interno čistilno napravo,
9. voditi mora dnevnik obratovanja interne čistilne
naprave v skladu s predpisi,
10. upravljavcu mora dovoliti dostop in pregled interne
kanalizacije in kontrolo sestave odpadne vode,
11. pravočasno mora naročiti praznjenje greznic in dovoliti dostop pooblaščenim izvajalcem, da izpraznijo greznico,
12. v javno kanalizacijo mora odvajati samo takšno odpadno vodo, ki ne prekoračuje zakonsko predpisanih parametrov,
13. v primeru okvar na interni kanalizaciji ali izlivov
škodljivih snovi mora izvesti ukrepe za preprečitev škode na
javnem kanalizacijskem sistemu in čistilni napravi ter o tem
obvestiti upravljavca,
14. urediti mora odjemno in merilno mesto na izpustu
odpadne vode v javno kanalizacijo v skladu z veljavnimi
normativi,
15. v skladu s predpisi mora kontrolirati sestavo odpadne tehnološke vode in rezultate redno posredovati upravljavcu,
16. redno mora plačevati prejete račune za oskrbo z
vodo in odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
17. pisno mora obveščati upravljavca o lastninskih spremembah priključitve na javni vodovod in javno kanalizacijo,
18. urejati mora medsebojno delitev stroškov, kadar je
obračun preko skupnega obračunskega vodomera,
19. upravljavcu mora javljati vse okvare in nepravilnosti
na javnem vodovodu in javni kanalizaciji,
20. upoštevati mora varčevalne in ostale ukrepe v
primeru višje sile ali ob prekinitvi dobave vode,
21. upravljavcu mora javiti vsako spremembo na objektih in napravah javnega vodovoda in javne kanalizacije,
22. kanalizacije,
23. pridobiti mora soglasje upravljavca za povečanje
porabe dogovorjene količine vode,
24. po priključitvi na javno kanalizacijo mora opustiti
obstoječo greznico v skladu z navodili upravljavca.
58. člen
Uporabnik se sme oskrbovati z vodo iz javnega vodovoda in odvajati odpadno vodo v javno kanalizacijo samo na
način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe in odvajanja pri
drugih uporabnikih.
Odgovoren je za škodo, ki jo povzroči s svojim ravnanjem, prekomernim odvzemom vode brez soglasja upravljavca in neustrezno uporabo ter povratnim učinkom na kvaliteto
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oskrbe, na javnem vodovodu, javni kanalizaciji, lastnem ali
tujem vodovodnem in kanalizacijskem priključku.
59. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in
hkrati iz lastnih virov le pod pogojem, da sta priključek in vse
instalacije za vodo iz javnega vodovoda in instalacije za vodo
iz lastnih virov izvedena ločeno in brez medsebojnih povezav.
60. člen
Industrijski in drugi večji onesnaževalci so dolžni redno
kontrolirati sestavo odpadne vode (monitoring). Monitoring
lahko opravlja le s strani Ministrstva za okolje in prostor
pooblaščeni izvajalec, ki mora rezultate meritev redno posredovati upravljavcu.
61. člen
(obveznosti drugih subjektov)
Investitorji vzdrževanja in rekonstrukcij cest, ulic in trgov
morajo po zaključenih delih vzpostaviti vodovodno in kanalizacijsko omrežje v prvotno stanje.
Upravljavci drugih omrežij (elektro, telefon, plinovod,
toplovod ipd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in
napravah zagotoviti zaščito vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. V primeru poškodb morajo na lastne stroške
naročiti popravilo pri upravljavcu.
VIII. VAROVANJE JAVNEGA VODOVODA IN JAVNE
KANALIZACIJE
62. člen
Širše in ožje vodovodno območje vodnih virov določi
Mestna občina Kranj z odlokom.
Na trasah vodovodnih in kanalizacijskih naprav se ne
sme graditi, postavljati objektov ali nasipati materiala, ki
lahko povzroči poškodbe na cevovodu ali ovira njegovo
delovanje in vzdrževanje. Sprememba nivelete terena je
možna le s soglasjem upravljavca in pod pogoji, ki jih le-ta
določi.
Kdor gradi, opravlja vzdrževalna dela, rekonstrukcije in
druga dela ob vodovodnem in kanalizacijskem omrežju mora
pri opravljanju teh del poskrbeti, da ostanejo vodovodne
armature in jaški stalno vidni in dostopni.
IX. PRENOS OBJEKTOV IN NAPRAV JAVNEGA
VODOVODA IN JAVNE KANALIZACIJE V UPRAVLJANJE
63. člen
(prenos obstoječega infrastrukturnega sistema v last
občine)
Obstoječi javni vodovod ali javna kanalizacija, ki ni v
upravljanju izvajalca javne službe v Mestni občini Kranj in ni
last občine, se lahko prenese v lastništvo Mestne občine
Kranj z medsebojno pogodbo med dosedanjim upravljavcem
in lastnikom ter Mestno občino Kranj. V pogodbi se določijo
vse obveznosti dosedanjega upravljavca oziroma lastnika ter
obveznosti Mestne občine Kranj.
64. člen
(prenos obstoječega infrastrukturnega sistema v upravljanje
upravljavcu)
Za prenos obstoječega infrastrukturnega sistema v lasti Mestne občine Kranj v upravljanje bodočega upravljavca
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
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1. vodovod ali kanalizacija, ki se predaja, mora imeti
vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, situacijo
omrežja, evidenco priključkov in ostalih elementov na vodu,
odlok o zaščiti vodnega vira),
2. javni vodovod ali javna kanalizacija, ki se predaja,
mora ustrezati določilom tega odloka in navodilom o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav ali navodila o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih ter padavinskih
voda,
3. izdelana mora biti evidenca osnovnih sredstev s finančnim ovrednotenjem,
4. izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda
ali kanalizacije, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
5. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje
prevzetih naprav,
6. na vseh odjemnih mestih javnega vodovoda morajo
biti vgrajeni vodomeri, ki morajo biti pregledani in žigosani,
skladno s predpisi urada za standardizacijo in meroslovje,
7. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji.
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XI. KONČNE DOLOČBE
67. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo zdravstvena in vodnogospodarska inšpekcija, upravljavec vodovodnih
objektov in naprav ter pristojni organ Mestne občine Kranj.
68. člen
Javno podjetje Komunala Kranj kot upravljavec je dolžan
v roku enega leta od uveljavitve tega odloka izdelati pravilnike v zvezi z vodooskrbo in čiščenjem odpadne vode v
Mestni občini Kranj.
69. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 880/00-46/05
Kranj, dne 15. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

X. KAZENSKE DOLOČBE
65. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek
upravljavec:
– če ne dopusti priključitve kot to določa 24. člen tega
odloka,
– če prekine dobavo vode brez obvestila v nasprotju z
49. in 50. členom tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 1. 2., 3. 7., 16., 21.,
25. točke 53. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba upravljavca, če stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena.
66. člen
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje za prekršek
uporabnik – pravna oseba ali samostojni podjetnik:
– če se priključi na vodovodno omrežje pred ali mimo
vodomera,
– če onemogoča delavcem upravljavca preglede in
odčitavanje vodomera,
– če odstrani plombe na vodomeru in vodovodnih objektih,
– če samovoljno odpira in zapira vodovodne armature
(zasune, hidrante),
– če prekine dobavo vode ali odvod odpadne in padavinske vode drugemu uporabniku,
– če odvaja odpadno vodo v meteorni kanal ali meteorno vodo v fekalni kanal v primeru ločenega kanalizacijskega
sistema,
– če koristi vodo iz hidranta v nasprotju z 51. in 52.
členom tega odloka,
– če ne izpolnjuje obveznosti iz 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
8., 10., 11., 20. in 24. točke 55. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje za prekršek
posameznik, ki stori katero izmed dejanj iz prvega odstavka
tega člena.

4738.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Kranj za leto 2001

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84), 56. člena zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 18. člena odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik
Gorenjske, št. 10/87 in Uradni list RS, št. 107/99) in
18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št.
43/95 in 33/96) je Svet Mestne občine Kranj na 19. seji
dne 15. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Kranj za leto 2001
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Mestni občini Kranj za leto 2001
znaša:
– za stanovanjski namen in družbene dejavnosti
0,00422442 SIT/m2 mesečno,
– za proizvodni in poslovni nam 0,00844895 SIT/m2
mesečno.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001.
Št. 1625/00 – 46/04
Kranj, dne 15. novembra 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
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LENART
4739.

Spremembe statuta Občine Lenart

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95,
20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), 15. in 141. člena statuta
Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet
občine Lenart na 15. seji dne 24. 10. 2000 sprejel

SPREMEMBE STATUTA
Občine Lenart
1. člen
V statutu Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99) se
črta tretji odstavek 32. člena.
2. člen
Spremeni in dopolni se 121. člen statuta Občine Lenart, tako da glasi:
“Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem ilstu Republike Slovenije in začnejo veljati
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V Uradnem listu Republike Slovenije se objavijo tudi
drugi akti, za katere tako določi občinski svet.”.
3. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-1/99
Lenart, dne 24. oktobra 2000.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

Št.

2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 423-06/00-1
Loški Potok, dne 10. novembra 2000.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

4741.

Sklep o neplačevanju nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za pravne osebe,
samostojne podjetnike in obrtnike za leto 2000

Na podlagi 18. in 65. člena statuta Občine Loški Potok
(Uradni list RS, št. 37/99) in 19. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 55/99)
je Občinski svet občine Loški Potok na korespondenčni seji
dne 29. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o neplačevanju nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za pravne osebe,
samostojne podjetnike in obrtnike za leto 2000
1. člen
V letu 2000 so pravne osebe, samostojni podjetniki in
obrtniki, ki imajo na območju Občine Loški Potok poslovne
prostore, oproščeni plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS in se uporablja od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 423-06/00-2
Loški Potok, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Loški Potok
Janez Novak, inž. l. r.

LOŠKI POTOK
4740.
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Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v
Občini Loški Potok za leto 2000

MORAVSKE TOPLICE
Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 67/97 – odl. US, 56/98),
56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št.
44/97), 18. in 65. člena statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 37/99) ter 19. člena odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 55/99) je
Občinski svet občine Loški Potok na 12. redni seji dne
10. 11. 2000 sprejel

4742.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2000

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97,
10/98 in 76/98), zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98) ter 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet
občine Moravske Toplice na seji dne 24. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Loški Potok za leto 2000

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2000

1
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2000 znaša
0,6 SIT.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Moravske Toplice za leto
2000 (Uradni list RS, št. 4/00) se spremeni 3. člen odloka
tako, da glasi:
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»3. člen
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za
leto 2000 so predvideni:
SIT
Prihodki
877,412.000
– prihodki za pokrivanje primerne porabe
v višini
473,653.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov
38,500.000
– namenski in drugi prihodki v višini
229,459.000
– prihodki iz naslova najetih kreditov
62,600.000
– prihodki KS iz naslova samoprispevka in
drugi viri KS v višini
73,200.000
Izdatki
877,412.000
– za izvajanje temeljnih nalog občine v višini 367,894.000
– za izvajanje razvojnih in investicijskih nalog
v višini
224,387.000
– za subvencije v strateških razvojnih
panogah v občini v višini
35,381.000
– poraba namenskih virov v višini
152,550.000
– poraba sredstev KS za izvajanje lastnih
programov v višini
73,200.000
– odplačila kreditov
24,000.000«
2. člen
Neporabljena sredstva iz leta 1999 v višini
20,390.751,06 SIT se na strani odhodkov razporedijo za
namene, opredeljene v zaključnem računu proračuna za
leto 1999 in so sestavni del bilanc proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2000 dalje.
Št. 403-02/00-1/1
Moravske Toplice, dne 24. novembra 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

4743.

Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za
podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, v Občini Moravske Toplice

Na podlagi 12. člena zakona o gostinstvu (Uradni list
RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. člena pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS,
št. 78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99) je Občinski svet
občine Moravske Toplice na seji dne 24. novembra 2000
sprejel

PRAVILNIK
o merilih za izdajo soglasja za podaljšan
obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost,
v Občini Moravske Toplice
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na podlagi katerih Občinska uprava občine Moravske Toplice izda
soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
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gostinskih obratov in kmetij na območju Občine Moravske
Toplice, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati).
2. člen
Podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov je tisti
obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa,
ki ga določa pravilnik o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
Gostinec sme ob upoštevanju določil tega pravilnika
določiti podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata v skladu s svojimi poslovnimi interesi, ob upoštevanju turističnega
območja, krajevnih običajev, interesa in zahtev gostov.
3. člen
Gostinskim obratom oziroma kmetijam se lahko odobri
podaljšan obratovalni čas kot sledi:
1. Gostinskim obratom (restavracije, gostilne, okrepčevalnice, bari, vinotoči, pizzerije, kavarne, izletniške kmetije) se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki
do 2. ure naslednjega dne;
– v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 1. ure naslednjega
dne.
2. Gostinskim obratom - slaščičarnam se lahko odobri
naslednje podaljšanje:
– izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob
petkih, sobotah in praznikih do 1. ure naslednjega dne;
– v stanovanjskem naselju najdlje do 23. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 24. ure.
3. Obratovalni čas, določen v prejšnjih dveh točkah
tega člena, se lahko v poletnih mesecih (junij, julij, avgust)
podaljša še za eno uro.
4. Nočnim lokalom (nočni bar, diskoteka ipd.) se lahko
odobri podaljšanje obratovalnega časa:
– v stanovanjskem naselju najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki najdlje
do 3. ure naslednjega dne,
– izven naselja pa najdlje do 2. ure naslednjega dne,
ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 4. ure naslednjega dne.
5. Letni oziroma gostinski vrtovi in terase smejo obratovati v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) največ do 23. ure,
druge mesece pa največ do 22. ure.
6. Gostinski obrati oziroma kmetije iz tega člena lahko
pričnejo z obratovalnim časom ob 6. uri.
4. člen
Ne glede na določbe prejšnjih členov lahko občinska
uprava odobri podaljšanje obratovalnega časa izjemoma do
4. ure naslednjega dne ob raznih prireditvah (plesi, revije,
veselice, poroke in podobno).
Gostinec oziroma kmet mora na Občinsko upravo občine Moravske Toplice posredovati vlogo za odobritev podaljšanja obratovalnega časa za primere iz prvega odstavka
tega člena najkasneje 5 dni pred prireditvijo.
5. člen
Gostinec oziroma kmet mora razpored obratovalnega
časa za svoj gostinski obrat oziroma kmetijo prijaviti pri Občinski upravi občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3 na predpisanem obrazcu s prilogami – ob pogojih in rokih, kot to
določa republiški pravilnik o merilih za določitev obratoval-
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nega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
6. člen
Če občinska uprava v postopku ugotovi, da:
– je vloga za prijavo obratovalnega časa popolna,
– so upoštevane vse določbe tega in republiškega pravilnika,
– je obratovalni čas določen skladno z merili tega pravilnika oziroma,
če občinska uprava soglaša s podaljšanim obratovalnim časom, tako določeni razpored obratovalnega časa potrdi, nato en izvod potrjenega obrazca s prijavo razporeda
obratovalnega časa zadrži za svojo evidenco, po en izvod pa
najkasneje v 15 dneh vrne gostincu oziroma pošlje Statističnemu uradu Republike Slovenije.
Če občinska uprava v postopku ugotovi, da kateri izmed v prejšnjem odstavku navedenih pogojev ni izpolnjen, z
odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
7. člen
Gostinec oziroma kmet mora v primeru, da so že zabeležene pisne pritožbe bližnjih sosedov oziroma se ponavlja
kaljenje javnega reda in miru, k vlogi za podaljšanje obratovalnega časa priložiti:
1. soglasje lastnika objekta, v katerem se lokal nahaja,
če gostinec ni lastnik lokala in
2. mnenje sveta krajevne oziroma vaške skupnosti, na
območju katere se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja.
Soglasje in mnenje je veljavno, če je izdano največ 30
dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da je večina soglasij ali mnenj negativna in v
primeru, da gostinec oziroma kmet kljub pozivu občinski
upravi mnenj oziroma soglasij ne dostavi v določenem roku,
občinska uprava vlogo z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
8. člen
Občinska uprava lahko podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije gostincu oziroma
kmetu med letom z odločbo prekliče ali skrajša na redni
obratovalni čas v naslednjih primerih:
– če so zabeležene pisne pritožbe prizadetih občanov
na območju, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
zaradi kršitve javnega reda in miru v času podaljšanja obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije,
– če je bilo v času podaljšanja obratovalnega časa
gostinskega obrata oziroma kmetije večkrat posredovano s
strani policije, oziroma pristojnih inšpekcijskih organov.
V primerih iz prvega odstavka tega člena je odvzeta
možnost pridobitve soglasja k podaljšanju obratovalnega
časa za 6 mesecev vnaprej, kar se šteje od dneva izdaje
odločbe o preklicu pravice do podaljšanega obratovalnega
časa.
9. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja
Občinske uprave občine Moravske Toplice obratuje dlje,
kot traja njihov obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po
enkrat).
10. člen
Soglasje za podaljšani obratovalni čas se izda za določen čas in sicer za eno koledarsko leto. Po preteku te dobe
mora gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer mu pravica do podaljšanja obratovalnega časa preneha.

Št.
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Potrjen urnik obratovalnega časa mora gostinec hraniti
v gostinskem obratu, tako da je dostopen inšpekcijskemu
organu.
11. člen
Gostinec oziroma kmet mora uskladiti obratovalni čas
gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v času uveljavitve
tega pravilnika obratuje v podaljšanem obratovalnem času, s
tem pravilnikom najkasneje do 1. januarja 2001.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
13. člen
S pričetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati
sklep občinskega sveta št. 106 z dne 27. 6. 1995.
Št. 015-03/00-21
Moravske Toplice, dne 24. novembra 2000.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

4744.

Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega
časa prodajaln na območju Občine Moravske
Toplice

Na podlagi 17. člena zakona o trgovini (Uradni list RS,
št. 18/93), 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in 16.
člena statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
11/99) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji
dne 24. 11. 2000 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določanje obratovalnega časa
prodajaln na območju Občine Moravske Toplice
1. člen
Ta pravilnik določa merila in postopke za določitev
obratovalnega časa prodajaln v Občini Moravske Toplice.
2. člen
Obratovalni čas si trgovec določi samostojno v skladu
s svojimi poslovnimi interesi ob upoštevanju republiškega
pravilnika o obratovalnem času prodajaln.
3. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do
sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa
ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne
prodajalne.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju
Občine Moravske Toplice so:
– izvajanje delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu;
– interes trgovcev;
– interes potrošnikov;
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– turizem;
– gostota poseljenosti prebivalstva;
– krajevni običaji;
– nakupovalne navade potrošnikov in
– zagotavljanje javnega reda in miru.

5. člen
Prodajalne z živili, plinom, cvetličarne in prodajalne s
turističnimi spominki ter časopisi lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih
med 7. in 13. uro.
Bencinski servis lahko obratuje kot dežurni od ponedeljka med 6. in 7. uro ter 21. in 7. uro naslednjega dne, ob
nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih med 6. in 24. uro.
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro.
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Začasno spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne je trgovec dolžan namestiti na vidnem mestu pri
vhodu v prodajalno.
11. člen
Trgovec mora uskladiti urnik obratovalnega časa s tem
pravilnikom najpozneje do 1. januarja 2001.
Če trgovec ne uskladi urnika obratovalnega časa v roku
iz prejšnjega odstavka, se šteje, da nima prijavljenega obratovalnega časa prodajalne.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/00-22
Moravske Toplice, dne 24. novembra 2000.

6. člen
V primeru, da občinska uprava na začetku novega koledarskega leta ali med letom ugotovi, na podlagi prijav
urnika obratovalnega časa, da v naseljih Občine Moravske
Toplice v nedeljo, ob praznikih in dela prostih dnevih ni niti
ene dežurne trgovine z živili, plinom in bencinskega servisa,
župan s posebno odredbo določi dežurstva prodajaln za te
dni in za določeno obdobje, s poprejšnjim dogovorom s
trgovci.

Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

SLOVENSKE KONJICE
4745.

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 2000

7. člen
Trgovec mora urnik obratovalnega časa prijaviti občinski upravi največ 45 dni in najmanj 15 dni pred:
1. začetkom poslovanja prodajalne;
2. spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne;
3. začetkom novega koledarskega leta.
Prijavo vloži na predpisanem obrazcu, ki ga dobi na
sedežu Občine Moravske Toplice v Moravskih Toplicah,
Kranjčeva 3.
Trgovec mora ob začetku poslovanja prodajalne in na
začetku koledarskega leta prijavi priložiti kopijo odločbe o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v
obravnavani prodajalni.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in
70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97, 67/97, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99),
zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter
statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99)
je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 19. seji dne
23. 11. 2000 sprejel

8. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika obratovalnega časa popolna in so upoštevane vse določbe tega
pravilnika, v petnajstih dneh od prejema prijave le-to potrdi
in en izvod potrjenega urnika vrne prijavitelju, enega pa
pošlje Statističnemu uradu Republike Slovenije. Občinska
uprava lahko potrdi prijavljen urnik le deloma.
Občinska uprava z odločbo zavrne prijavljeni urnik obratovalnega časa deloma ali v celoti, če ta ni v skladu z določbami tega pravilnika.

1. člen
V odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 109/99) se prvi odstavek 2.
člena spremeni in glasi:
Proračun Občine Slovenske Konjice za leto 2000 se
določa v naslednjih zneskih:

9. člen
Potrjen urnik obratovalnega časa trgovec hrani v prodajalni. Trgovec je dolžan urnik obratovalnega časa namestiti na vidnem mestu pri vhodu v prodajalno.
10. člen
Z urnikom nenačrtovano zaprtje prodajalne ali zmanjšan obseg obratovanja prodajalne za največ šestdeset dni
mora trgovec prijaviti občinski upravi petnajst dni pred začasno spremembo urnika.
Trgovec mora zaprtje prodajalne zaradi dogodkov, na
katere ne more vplivati (smrt v družini, bolezen, nenačrtovana inventura, nesreča in podobno) prijaviti občinski upravi
najpozneje v petih dneh od zaprtja.

ODLOK
o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 2000

A)
I.
II.
III.

Bilanca prihodkov in odhodkov
prihodki
odhodki
proračunski presežek (primanjkljaj)
(I. – II.)

1.167,961.000
1.156,358.000
11,603.000

B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev
4,000.000
V. dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev
5,000.000
VI. prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV. – V.)
-1,000.000
VII. skupni presežek (primanjkljaj)
prihodki minus odhodki ter saldo prejetih
in danih posojil (I. + IV.) – (II. +V.)
10,603.000
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C) Račun financiranja
VIII. zadolževanje
IX. odplačila dolga
X. neto zadolževanje (VIII. – IX.)
XI. povečanje (zmanjšanje) sredstev na
računih (III. + VI. + X) = (I. + IV. + VIII.)
– (II. + V. + IX)

Št.

7,039.000
12,570.000
-5,531.000
5,072.000

2. člen
V 4. členu odloka se znesek 150,000.000 SIT nadomesti z zneskom 208,000.000 SIT.
3. člen
Te spremembe odloka začnejo veljati petnajsti dan po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-13/00
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

4746.

– za pokrivanje izdatkov za pitno vodo in prevoz le-te v
višini 2,500.000 tolarjev.
5. člen
Sredstva iz 2. člena tega odloka se razdelijo oškodovancem na podlagi kriterijev, ki jih je pripravila komisija za
cenitev škod nastalih zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu v Občini Slovenske Konjice in potrdila Državna komisija
za sanacije.
6. člen
Sredstva po tem odloku se morajo uporabiti namensko
v skladu z sanacijskim programom, ki ga je sprejela komisija
za cenitev škod nastalih zaradi elementarnih nesreč v kmetijstvu v Občini Slovenske Konjice in potrdila Državna komisija
za sanacije.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-12/00-9201
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za zagotovitev sredstev za odpravo posledic
suše in toče v letu 2000

Na podlagi 49. člena zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99), 105. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) in odloka o proračunu
Občine Slovenske Konjice za leto 2000 (Uradni list RS,
št. 109/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
19. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o uporabi sredstev proračunske rezerve za
zagotovitev sredstev za odpravo posledic suše in
toče v letu 2000
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja pomoč Občine Slovenske Konjice pri delni odpravi posledic oziroma sanaciji škode, nastale zaradi suše in toče, ki je v letu 2000 prizadela
območje Občine Slovenske Konjice, ter se določi njena
uporaba.
2. člen
Skupni obseg sredstev, s katerimi se zagotavlja pomoč
iz prejšnjega člena, znaša 10,000.000 tolarjev. Sredstva se
zagotovijo iz sredstev proračunske rezerve Občine Slovenske Konjice v letu 2000 in 2001.
3. člen
Sredstva za delno odpravo posledic oziroma sanacijo
škode (v nadaljnjem besedilu: sanacija škode) se zagotavljajo iz sredstev proračunske rezerve v letu 2000 v višini
6,000.000 SIT in v letu 2001 v višini 4,000.000 SIT.
4. člen
Sredstva za leto 2000 se zagotovijo:
– za sanacijo škode povzročene na tekoči kmetijski
proizvodnji v Občini Slovenske Konjice, v višini 3,500.000
tolarjev,
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4747.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–
2000 / dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega
plana razvoja Občine Slovenske Konjice za
srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje
Občine Slovenske Konjice – v letu 2001

Na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99)
in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice
na 19. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice
za obdobje 1986–2000 / dopolnjen 1993 in
1994 in družbenega plana razvoja Občine
Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje
1986–1990 za območje Občine Slovenske
Konjice – v letu 2001
I. VSEBINA PROGRAMA PRIPRAVE
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in
družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 72/00) –
dopolnitve v letu 2001 (v nadaljevanju: spremembe in do-
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polnitve občinskega prostorskega plana v letu 2001 oziroma: SDOPP v letu 2001) in strokovne podlage, ki jih je
potrebno pripraviti za SDOPP v letu 2001;
– organizacija priprave SDOPP v letu 2001;
– subjekti, ki bodo vključeni v postopek priprave in
sprejema SDOPP v letu 2001 ter roki za njihovo vključevanje in sodelovanje;
– terminski plan priprave in sprejemanja SDOPP v letu
2001 (osnutek; datum javne razgrnitve in način vključevanja
javnosti; priprava stališča do pripomb iz javne razgrnitve;
usklajevanje s pripravljalci usmeritev in pogojev za izdelavo
SDOPP v letu 2001; predlog; pridobitev soglasij k predlogu; uskladitev predloga s soglasji; vloga za pridobitev mnenja Vlade RS o usklajenosti predloga z državnimi obveznimi
izhodišči; sprejem SDOPP v letu 2001 na Občinskem svetu
občine Slovenske Konjice; objava odloka o SDOPP v letu
2001; način arhiviranje dokumenta SDOPP v letu 2001);
– sredstva za pripravo in sprejemanje SDOPP v letu
2001.

II. VSEBINA IN OBSEG SDOPP V LETU 2001
2. člen
SDOPP v letu 2001 se v vsebinskem smislu pripravijo
tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora
(Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr),
navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin
(Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov
občin ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči iz prej navedenega odloka (Urad RS za prostorsko
planiranje, 26. 5. 1999, v nadaljevanju: SP) ter tako, da
bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela razdeljene na naslednje sklope:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij ob sočasnem omejevanju razpršene gradnje (omrežje naselij; razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih
dejavnosti; razporeditev proizvodnih dejavnosti; infrastrukturno
omrežje in povezave ter vodnogospodarske ureditve),
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozdov, za raziskovanje in pridobivanje rudnin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne
dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine znotraj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastrukturnih objektov in drugih ureditev (zunaj ureditvenih območij
naselij), območja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna
in ogrožena območja (območja obveznih sanacij),
– krajinska zasnova Škalce,
– urbanistične zasnove naselja Slovenske Konjice –
spremembe in dopolnitve,
– podrobnejša določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtevnejši posegi (Upošteva se ZUPr ter NPA v povezavi z določili zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93),
– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dolgoročnega plana (obvezna izhodišča državnega dolgoročnega plana in obvezna izhodišča občinskega dolgoročnega
plana),
– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posameznih
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območij s prostorskimi izvedbenimi akti; merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekujejo postopek spremembe plana; skupne naloge s sosednjimi občinami),
– elaborat za spremembe VI. območju kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je to nujno potrebno.
V SDOPP v letu 2001 se bodo upoštevale utemeljene
pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov,
podjetij in organizacij za izvzem iz 1. varovanih kmetijskih
zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Slovenske
Konjice.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim
upoštevanjem določil NPA.
3. člen
Strokovne podlage, ki jih je potrebno pripraviti za
SDOPP v letu 2001, določi Občina Slovenske Konjice na
predlog izdelovalca SDOPP v letu 2001.
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE SDOPP V LETU 2001
4. člen
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja
SDOPP v letu 2001 bodo župan Občine Slovenske Konjice
ter strokovna služba in občinski odbori pristojni za prostor,
za kmetijstvo in za gospodarstvo.
2. Izdelovalec SDOPP v letu 2001 ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv se določi na podlagi zakona o javnih naročilih.
IV. SODELUJOČI V PRIPRAVI SDOPP V LETU 2001 – VIRI
5. člen
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
(1) Za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
(2) Za zasnove vodnega gospodarstva in (6) za zasnovo sanacij:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor; Uprava za varstvo narave, Izpostava Maribor,
– Komunalno podjetje Slovenske Konjice,
– Krajevne skupnosti: Slovenske Konjice, Loče, Tepanje, Žiče, Draža vas, Bezina, Konjiška vas, Polene, Zeče,
Dobrava – Gabrovlje, Vešenik – Brdo, Sojek – Kamna Gora,
Špitalič, Zbelovo, Spodnje Grušovje, Jernej.
– VGP Drava – Ptuj.
(3) Za zasnovo rudnin:
– RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Kongrad Slovenske Konjice,
– Krajevna skupnost Slovenske Konjice.
(4) Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
– RS, Ministrstvo za kulturo,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor; Uprava za varstvo narave,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju.
(5) Za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
– Planinsko društvo Slovenske Konjice,
– Planinsko društvo Loče,
– Turistično društvo Slovenske Konjice.
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(6) Za zasnovo naselij in območij za poselitev:
– Občina Slovenske Konjice,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor.
(7) Za zasnovo prometnega omrežja:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo,
– Družba za državne ceste d.o.o. Ljubljana,
– VOC Celje,
– Slovenske železnice Ljubljana.
(8) Za zasnovo omrežja zvez:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za telekomunikacije,
– Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje,
– Telekom Slovenije p.o., PE Celje.
(9) Za zasnovo energetskega omrežja:
– RS, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za
prenos električne energije,
– Elektro Maribor, PE Slovenska Bistrica,
– GEOPLIN d.o.o. Slovenska plinska družba.
(10) Za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Območno poveljstvo
Slovenske vojske – pristojno za prostor Občine Slovenske
Konjice.
Subjekti iz prejšnjega odstavka določijo, v roku 30 dni
po prejemu vloge Občine Slovenske Konjice, pogoje in
usmeritve, ki jih mora izdelovalec SDOPP v letu 2001 upoštevati pri njihovi pripravi.
Subjekti, katerih soglasje je potrebno pridobiti k predlogu SDOPP v letu 2001, morajo svoje soglasje podati v
roku 30 dni po prejemu vloge Občine Slovenske Konjice.

V. TERMINSKI PLAN PRIPRAVE IN SPREJEMANJA
SDOPP V LETU 2001
6. člen
1. Sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev
prostorskega plana Občine Slovenske Konjice v letu 2001.
2. Poziv občanom, da podajo pubude – vloge za posege v prostor (za prekategorizacijo kmetijskih zemljišč); končni rok za sprejemanje pobud je določen z datumom 15. 1.
2001. Vse pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov
Občine Slovenske Konjice po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvih naslednjih spremembah in dopolnitvah prostorskega plana Občine Slovenske Konjice.
3. S sprejetjem programa priprave SDOPP v letu 2001
in izborom izvajalca (predvidoma 1. 2. 2001) se prične s
pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve prostorskega plana Občine Slovenske Konjice v letu 2001.
4. Osnutek SDOPP v letu 2001 se izdela v roku 90
dni; koordinatorji postopka priprave SDOPP v letu 2001
opravijo predhodno obravnavo osnutka (predvidoma 30. 4.
2001), delovni osnutek se pripravi v roku enega tedna po
opravljeni predhodni obravnavi (predvidoma 7. 5. 2001).
5. Župan Občine Slovenske Konjice sprejme (predvidoma 1. 6. 2001) sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka SDOPP v letu 2001; sklep o javni razgrnitvi se objavi v
Uradnem listu RS.
6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Slovenske Konjice za trideset dni po dnevu objave sklepa o
javni razgrnitvi in se zaključi predvidoma 2. 7. 2001.
7. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Slovenske Konjice v času trajanja javne razgrnitve (predvidoma
20. 6. 2001).
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8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v
času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega plana Občine Slovenske Konjice v letu
2001.
9. Izdelovalec SDOPP v letu 2001 pripravi odgovore
na pripombe iz javne razgrnitve v roku 14 dni po končani
javni razgrnitvi (predvidoma do 16. 7. 2000).
10. Občinski svet zavzame na osnovi predloga župana
Občine Slovenske Konjice (predvidoma 28. 9. 2001) stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne
razgrnitve, na podlagi poročila občinske strokovne službe,
ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
11. Občinski svet v roku trideset dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov naloži strokovni službi (izvajalec), da poskrbi za pripravo dopolnjenega osnutka SDOPP v
letu 2001 oziroma za dopolnitev in popravke tistih njegovih
sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in
predlogi ter ga posreduje sektorskim upravljalcem prostora
in zbere soglasja. Usklajen osnutek posreduje Občina Slovenske Konjice (predvidoma 26. 11. 2001) na Ministrstvo
za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko
planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z
obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Republike Slovenije.
12. Župan Občine Slovenske Konjice posreduje, po
sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti
osnutka SDOPP v letu 2001 z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po poteku roka 45 dni
po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana
na MOP, usklajeni predlog SDOPP v letu 2001 na občinski
svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih planskih aktov razpravlja in jih sprejeme z odlokom v
enofaznem (skrajšanem) postopku (predvidoma 31. 1.
2002).
VI. SREDSTVA ZA PRIPRAVO IN SPREJEM SDOPP V
LETU 2001
7. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Občine Slovenske Konjice v letu 2001, se
potrebna sredstva za pripravo strokovnih gradiv, za organizacijske in druge stroške, zagotovijo iz proračuna Občine
Slovenske Konjice.
Za pripravo posebnih strokovnih podlag na utemeljeno
in potrjeno pobudo občanov in za tiste dejavnosti, ki so
usklajene s strategijo razvoja Občine Slovenske Konjice bo
kritje do 50% stroškov zagotovljeno v proračunu Občine
Slovenske Konjice.
Cena posebnih strokovnih podlag za občane bo določena s posebnim sklepom, cena posebnih strokovnih podlag za ostale pa bo odvisna od obsega pobude.
8. člen
Ta program začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-6/00-9201
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.
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4748.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) in na podlagi 2. in
82. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 19. seji dne
23. 11. 2000 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 46101-6/00-9202
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v
splošni rabi parc. št. 1362/3 travnik v izmeri 198 m2,
1362/8 travnik v izmeri 25 m2, 1496/2 pašnik v izmeri 335
m2 in parc. št. 1496/6 pašnik v izmeri 268 m2, vpisane v
seznam javnega dobra ceste pota S010 k.o. Konjice. Te
parcele postanejo lastnina Občine Slovenske Konjice in se
odpišejo od zemljiškoknjižnega vložka S010 k.o. Konjice in
se pripišejo k vložni številki 1711 k.o. Konjice.
II
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah po
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v I. točki
tega sklepa.
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 462-21/00-9202
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

4749.

4750.

Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča za leto 2001

Na podlagi 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99 – odl.
US, 61/99 - odl. US, 79/99 in 89/99 - odl. US), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 odl. US, 63/95 - obv. razl., 73/95 - odl. US, 9/96 - odl.
US, 39/96, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98,
68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US in 70/00), 16.
člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 31/99) in odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih
zemljišč v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS,
št. 100/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na
19. seji dne 23. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
leto 2001
I
Izhodiščna vrednost točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Slovenske Konjice
znaša v letu 2001 0,0751 SIT mesečno.

Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Na podlagi 7. in 16. člena statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) in na podlagi 2. in
82. člena zakona o cestah (Uradni list RS, št. 29/97) je
Občinski svet občine Slovenske Konjice na 19. seji dne
23. 11. 2000 sprejel

II
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001.
Št. 025-1/00-9201-19/11
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

SKLEP
o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča javna last v
splošni rabi parc. št. 718/1 pot v izmeri 251 m2, parc.
št. 718/2 pot v izmeri 145 m2 ter parc. št. 716/3 pot v
izmeri 788 m2, vse vpisane v seznam javnega dobra S008
k.o. Jernej. Te parcele postanejo lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpišejo od zemljiškoknjižnega vložka
S008 k.o. Jernej in se pri tej katastrski občini odpre nova
vložna številka.
II
Pristojno Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah po
uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastnino Občine
Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v I. točki
tega sklepa.

4751.

Sklep o vrednosti elementov za izračun
prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj
in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene, s katerim se določi
korist za stavbno zemljišče

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97), 12. in 20. člena pravilnika o
enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list
SRS, št. 8/87), 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) in odloka o plačilu sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 81/97)

Uradni list Republike Slovenije
je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 19. seji dne
23. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti elementov za izračun prometne
vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih
nepremičnin in o določitvi odstotka od
povprečne gradbene cene, s katerim se določi
korist za stavbno zemljišče
1. člen
Povprečna gradbena cena stanovanjske površine na
območju Občine Slovenske Konjice (brez stroškov komunalnega urejanja in brez cene zemljišča) znaša na dan
31. 12. 2000 107.540 SIT za m2.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega
zemljišča znašajo 18% od povprečne gradbene cene, in
sicer:
– 50% za individualno komunalno rabo,
– 50% za kolektivno komunalno rabo za 1 m2 koristne
stanovanjske površine.
3. člen
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče se določi v odstotku od povprečne gradbene cene in znaša 1,1%.
4. člen
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja
stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z
indeksom za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v
Republiki Sloveniji, katerega vsak mesec izračunava Splošno združenje gradbeništva in IGM Slovenije.
Omenjeni elementi služijo kot pripomoček pri delu
upravnih organov za leto 2001.
5. člen
Ta sklep začne veljati 1. 1. 2001.
Št. 025-1/00-9201-19/12
Slovenske Konjice, dne 23. novembra 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

TABOR
4752.

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
12/96), 16., 83., 84., in 89. člena statuta Občine Vransko
(Uradni list RS, št. 24/99), 16., 83., 84. in 89. člena
statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99), 29. člena
zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 2.
člena zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 56/98, 75/98) sta
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Občinski svet občine Tabor na korespondenčni seji dne
25. 10. 2000 in Občinski svet občine Vransko na 19. seji
dne 26. 10. 2000 sprejela

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor (Uradni list RS, št.
43/00) se v drugem odstavku 2. člena črta besedilo
“Skrajšano ime zavoda: OŠ Vransko – Tabor“.
2. člen
V 12. členu se četrta alinea spremeni tako da glasi:
“– M/80.4 – Izobraževanje odraslih”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati z dnem, ko bodo sprejete na
Občinskemu svetu občine Vransko in Občinskemu svetu
občine Tabor.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4753.

Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor
v letu 2001

V skladu z 29. členom zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95,
63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97,
10/98, 68/98, 74/98 in 70/00) in 7. členom statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine
Tabor na 16. seji dne 27. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor
v letu 2001
I
Povprečna gradbena cena m2 uporabne stanovanjske
površine na območju Občine Tabor na dan 1. 1. 2001
znaša 159.788,40 SIT/ m2.
II
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2000 (Uradni
list RS, št. 13/00).
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 032-01/2000-16
Tabor, dne 27. novembra 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
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Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001

V skladu z 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 44/97) in 7. člena statuta Občine Tabor
(Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Tabor na
16. seji dne 27. 11. 2000 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
I
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Tabor za leto 2001
znaša 0,07920 SIT/m2.
II
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o
vrednosti točke stavbnega zemljišča v letu 2000 (Uradni list
RS, št. 13/00).
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
Št. 032-01/2000-16
Tabor, dne 27. novembra 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

TIŠINA
4755. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
Nadomestilo se plačuje za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Nadomestilo se plačuje od površine stanovanjske, počitniške in poslovne stavbe ter od površine drugih objektov.
4. člen
Površina stanovanjske in počitniške stavbe je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov, kuhinje, shrambe in
drugih zaprtih prostorov stanovanja razen prostorov, ki niso
namenjeni za bivanje (kleti, kurilnica…) ter čista površina
garaž za osebne avtomobile.
5. člen
Površina poslovne stavbe je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom. Kot poslovni prostor se
štejejo tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni
dejavnosti (nepokrita skladišča, delavnice na prostem, terase, zimski vrtovi, itd.)
6. člen
Za poslovne površine drugih objektov se po tem odloku štejejo športno-rekreativne površine namenjene pridobitveni dejavnosti, gramoznice, peskokopi, površine namenjene distribuciji električne energije, površine na katerih so
grajeni daljnovodi in druge naprave za distribucijo elektrike,
telekomunikacij, plinov, vodovoda, kanalizacije in čistilne
naprave, površine za obratovanje bencinskih servisov, površine magistralnih in regionalnih cest.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE PLAČUJE NADOMESTILO
7. člen
Nadomestilo se plačuje v vseh naseljih oziroma katastrskih občinah, ki sestavljajo Občino Tišina oziroma območja
za katera je sprejet prostorski izvedbeni načrt ali pa so z
dolgoročnim planom občine določena za gradnjo.

zemljišča

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89
in Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 37/95) in 9.
člena dogovora o usklajevanju meril in določanje območij,
na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča (Uradni list SRS, št. 19/86) ter 16. člena statuta
Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet
občine Tišina na 23. redni seji dne 24. 11. 2000 sprejel
ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa območja, na katerih se v Občini Tišina
plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo), zavezance za plačilo, merila za
določanje višine in za oprostitev plačila nadomestila ter določanje višine nadomestila.

8. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo se razvrstijo v tri kakovostne skupine – območja.
Določena so po kriterijih, ki upoštevajo lokacijske ugodnosti, in sicer:
– gostoto javnih funkcij in poslovnih dejavnosti,
– dostopnost z javnimi prevoznimi sredstvi,
– opremljenost s komunalno infrastrukturo,
– ustrezno namensko rabo oziroma namen uporabe
zemljišča.
Območja na katerih se plačuje nadomestilo v Občini
Tišina, so razvrščena v I., II. in III. območje:
V I. območje spadajo praviloma stavbna zemljišča naselij: Tišina, Tropovci in območje mednarodnega mejnega
prehoda Gederovci.
V II. območje spadajo praviloma stavbna zemljišča naselij: Murski Črnci, Gradišče, Petanjci, Murski Petrovci, Sodišinci, Gederovci, Krajna, Rankovci, Borejci, Vanča vas.
V III. območje spadajo praviloma stavbna zemljišča naselij: oziroma parc. št. 1231 k.o. Petanjci, parc. št. 513
k.o. Sodišinci, parc. št. 632 k.o. Rankovci in parc. št. 612
k.o. Rankovci.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

9. člen
Naselja iz 8. člena so opredeljena na grafičnih prilogah
v merilu 1:5000 in so sestavni del tega odloka. Na vpogled
so na Občini Tišina in na Davčnem uradu Republike Slovenije, izpostava Murska Sobota.
III. ZAVEZANCI
10. člen
Zavezanci za plačilo nadomestila so neposredni uporabniki zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe oziroma drugega objekta (lastniki, najemniki, imetniki stanovanjske pravice…), ki so lahko pravne osebe, fizične osebe ali samostojni podjetniki oziroma fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in so vpisane v ustrezni register.
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Pri plinskih razdelilnih in reducirnih postajah se upošteva dejanska površina le-teh oziroma površina, ki je ograjena.
Nadomestilo se izračuna le za primarno elektro, telekomunikacijsko in plinovodno omrežje.
Površina za normalno rabo bencinskega servisa, predstavlja funkcionalno zemljišče tega objekta.
Površino magistralne ceste predstavlja celotno funkcionalno zemljišče tega objekta, in sicer širina cestišča krat
dolžina cestišča.
Površine gramoznic in peskokopov so površine, ki jih
zavezanec uporablja za izkoriščanje rudnin. Površine določi
občinska uprava na podlagi dovoljenja za izkoriščanje rudnin oziroma na podlagi drugih uradnih evidenc.

V. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
IV. MERILA ZA DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Za določitev nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča,
2. Merilo za druge objekte,
3. Merilo za oprostitev plačevanja nadomestila.
12. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča
Glede na lego in namembnost so stavbna zemljišča
razvrščena:
1. na stavbna zemljišča za stanovanjske namene,
2. na stavbna zemljišča za poslovne namene gospodarskih dejavnosti, obrtnih dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti, trgovine,
3. na stavbna zemljišča za poslovne namene bančništva, poštnih in telekomunikacijskih storitev, zavarovalništvo,
menjalnice, notarstvo, upravne dejavnosti, odvetništvo itd.,
4. na stavbna zemljišča za počitniške dejavnosti,
5. druga stavbna zemljišča; elektro vodi, telekomunikacijski vodi, bencinski servis, magistralna cesta, gramoznice,
peskokopi, deponije peska.
13. člen
Lega in namen uporabe stavbnega zemljišča se v vseh
treh območjih ovrednoti z naslednjim številom točk:

1. stanovanjski namen
2. poslovni namen
gospodarske dejavnosti
3. ostali poslovni nameni
4. počitniške dejavnosti
5. druge dejavnosti

Območje
III.

I.

II.

160

130

100

320
480
160
800

280
420
130
700

240
360
100
600

14. člen
Površine za distribucijo električne energije so površine
znotraj ograjenega območja stikališč in površine transformatorskih postaj.
Površine na katerih so zgrajeni podzemni elektrovodi,
telekomunikacijski vodi in plinovodi so površine, ki so potrebne za normalno rabo, kar znaša 1 m2 za 1 dolžinski meter
voda. Za površine, na katerih so zgrajeni tovrstni nadzemni
vodi, pa se obračunata 2 m2 za 1 dolžinski meter voda.

15. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju
Občine Tišina znaša za leto 2001 0,60 SIT. Višino vrednosti
točke določi do konca leta za naslednje leto s sklepom
Občinski svet občine Tišina.
16. člen
Letna višina nadomestila se določi tako, da se število
točk iz 13. člena tega odloka pomnoži s površino zavezančevega objekta in vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Vsaka sprememba površine se pri odmeri nadomestila
zavezancu upošteva pri naslednji izstavitvi računa po nastali
spremembi.
17. člen
Odmero, pobiranje, izterjavo, nadziranje in evidentiranje plačevanja nadomestila opravlja pristojna davčna služba
v skladu z zakonom o davčni službi in zakonom o davčnem
postopku.
18. člen
Obveznost za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri letno s tem, da je zavezanec dolžan
obveznosti poravnavati po trimesečjih.
Zavezanci so dolžni plačati obveznost v 30 dneh po
poteku trimesečja.
Za neplačane ali nepravočasno plačane obveznosti se
obračunavajo zamudne obresti skladno z zakonom o davkih
občanov.
19. člen
Nadomestilo se zavezancu odmeri na podlagi podatkov, ki jih davčni službi posreduje uprava Občine Tišina. Za
izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz uradnih evidenc. Občina Tišina lahko zavezance na krajevno običajen
način pozove, da ji posredujejo vse potrebne podatke za
izračun nadomestila. Na tak način pridobljeni podatki se tudi
lahko uvrstijo v uradne evidence. Zavezanci so dolžni sporočiti v petnajstih dneh po prejemu obvestila oziroma poziva
upravi Občine Tišina in davčni službi, potrebne podatke za
odmero nadomestila.
20. člen
Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi
Občine Tišina ne sporočijo se odmeri nadomestilo od površine, ki je za odmerni predmet na razpolago v uradnih evidencah, oziroma po oceni strokovne službe uprave Občine
Tišina.

Stran

11718 / Št. 113 / 8. 12. 2000

21. člen
Če občinska uprava oceni, da se poslovno dejavnost
opravlja na večji površini od prijavljene, se nadomestilo odmeri po podatkih iz uradnih evidenc. Na zahtevo uprave
Občine Tišina so zavezanci za plačilo nadomestila dolžni v
petnajstih dneh sporočiti točne podatke, potrebne za odmero nadomestila. Prav tako so zavezanci občinski upravi dolžni sporočiti vse spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh po nastanku spremembe.
22. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča po tem
odloku je prihodek proračuna Občine Tišina in se uporabi za
izgradnjo komunalnih vodov in naprav v Občini Tišina.
Nadomestilo, zbrano od stanovanjskih in počitniških
objektov pripada krajevni skupnosti, uporabi pa se v naselju
v katerem se objekt nahaja.
23. člen
Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo
osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij,
ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo
osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika,
– za objekte, ki so v lasti Občine Tišina in krajevnih
skupnosti v Občini Tišina in so namenjeni za opravljanje
njihovih lastnih dejavnosti,
– za stavbe, ki jih verske skupnosti uporabljajo za svojo
versko dejavnost (cerkve, kapele, župnišča),
– za potrebe humanitarnih organizacij,
– za športno-rekreacijske objekte,
– za objekte, ki služijo za požarno varnost,
– za vodovodna zajetja,
– za mrliške veže.
24. člen
Na lastno zahtevo so oproščeni plačila nadomestila za
dobo pet let zavezanci, ki so kupili novo stanovanje ali
zgradili, dozidali ali nadzidali družinsko stanovanjsko hišo,
če so bili v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske
hiše ali v ceni zemljišča za zidavo plačani stroški za urejanje
stavbnega zemljišča.
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne
teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo
oziroma največ osem let od izdaje gradbenega dovoljenja.
25. člen
Oprostitev nadomestila (v celoti ali deloma) lahko uveljavljajo zavezanci:
– zaradi elementarnih ali drugih nesreč,
– zaradi socialne ogroženosti,
– zaradi drugih utemeljenih vzrokov.
26. člen
Merila za oprostitev so:
I. Pri elementarnih in drugih nesrečah na objektih od
katerih se plačuje nadomestilo:

Uradni list Republike Slovenije
Škoda na objektu v %
30–40
41–60
61 in več

Doba oprostitve
2 leti
3 leta
5 let

II. Pri socialni ogroženosti:
– 100% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo zavezanci, ki prejemajo denarno pomoč kot edini vir preživetja po zakonu o socialnem varstvu;
– 50% oprostitev plačila nadomestila lahko uveljavljajo
zavezanci, ki prejemajo denarni dodatek.
Zahtevku za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila se ne ugodi oziroma se odobrena oprostitev ukine:
– kolikor se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost zavezanca in družinskih
članov, ki živijo skupaj z zavezancem, oziroma oseb, ki jih
do zavezanca veže preživninska obveznost;
– kolikor se ugotovi, da z zavezancem živijo osebe, ki
niso družinski člani pa pridobivajo dohodke.
III. Zaradi drugih utemeljenih vzrokov, o tovrstnih oprostitvah na predlog župana odloča Občinski svet občine Tišina.
27. člen
Nadomestilo tudi ne plačujejo fizične osebe od gospodarskih objektov kot so: objekti za rejo živali, silosi, shrambe
za orodje, kozolci, kašče, lope za shrambo krme in stelje,
začasna zavetišča za živino, čebelnjaki, lope za hrambo
kmetijske mehanizacije, kolikor ti objekti služijo zasebni rabi.
V primeru, da se objekti našteti v prejšnjem odstavku
uporabljajo v pridobitnih dejavnostih, se nadomestilo plačuje.
28. člen
Zahtevo za popolno ali delno oprostitev plačila nadomestila lahko zavezanci vložijo pri upravi Občine Tišina.
O popolni ali delni oprostitvi plačila nadomestila odloča
uprava Občine Tišina v upravnem postopku, ob upoštevanju v
tem odloku določenih meril za oprostitev plačila nadomestila.
Po prejemu odločbe o odmeri nadomestila pa lahko
zavezanci v zakonitem roku ugovarjajo odmeri nadomestila pri
Davčnem uradu Murska Sobota, izpostava v Murski Soboti.
VI. KAZENSKA DOLOČBA
29. člen
Z denarno kaznijo od 40.000 SIT do 100.000 SIT se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so potrebni za odmero nadomestila,
– prijavi nepravilne podatke za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe za odmero nadomestila v petnajstih dneh od dneva nastanka spremembe.
Odgovorna oseba pravne osebe se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka z denarno kaznijo 20.000 SIT.
Fizična oseba se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka
tega člena z denarno kaznijo od 10.000 SIT do 20.000 SIT.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
30. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se na območju Občine Tišina
preneha uporabljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Murska Sobota (Uradne
objave, št. 15/87).
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Št.

31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1.
2001 dalje.
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ODLOK
o vaških, krajevnih in trških odborih
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Št. 032-21/00
Tišina, dne 28. novembra 2000.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

VELIKE LAŠČE
4756.

Odlok o spremembi odloka proračuna občine
Velike Lašče za leto 2000

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98
in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
80/94, 45/97 – odl. US 56/98) ter statuta Občine Velike
Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Velike Lašče na 13. redni seji dne 16. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembi odloka proračuna Občine Velike
Lašče za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Velike Lašče za leto
2000 (Uradni list RS, št. 109/99), (v nadaljnjem besedilu:
odlok) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da glasi:
Proračun Občine Velike Lašče za leto 2000 obsega
prihodke v višini 407,650.000 SIT in odhodke v višini
407,650.000 SIT.
2. člen
Ta sprememba proračuna prihodkov in odhodkov in
račun financiranja je sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po
objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2884
Velike Lašče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

4657.

Odlok o vaških, krajevnih in trških odborih

V skladu z 2. členom statuta Občine Velike Lašče
(Uradni list RS, št. 15/99), v zvezi z 30. členom zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 57/94, 26/97,
70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 16. člena statuta
(Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike
Lašče na 13. redni seji dne 16. 11. 2000 sprejel

1. člen
Ta odlok ureja ustanovitev, organizacijo, pristojnosti in
druge zadeve v zvezi z delovanjem vaških, krajevnih oziroma
trških odborov (v nadaljevanju: odborov) v Občini Velike
Lašče.
2. člen
Odbori se ustanovijo na pobudo občanov zaradi zagotovitve sodelovanja posameznih območij pri opravljanju javnih zadev v občini.
3. člen
Odbori so posvetovalna telesa občinskega sveta.
II. OBMOČJA, NA KATERIH SE USTANOVIJO ODBORI
4. člen
Posamezni odbori se ustanovijo za eno naselje oziroma za več naselij skupaj, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
5. člen
V Občini Velike Lašče se ustanovijo naslednji odbori:
Trški odbor:
– Velike Lašče – za naselje Velike Lašče
Krajevni odbori:
– Mala Slevica – za naselji Mala Slevica in Medvedjek
– Retje – za naselja Gornje in Dolnje Retje, Srobotnik,
Prilesje, Strmec
– Turjak – za naselja Turjak, Gradež, Laporje, Mali
Osolnik, Prazniki, Javorje, Četež, Ščurki, Mali Ločnik, Veliki
Ločnik, Sloka gora
– Gornje Kokave – za naselja Pušče, Podulaka, Prhajevo, Opalkovo, Ulaka
– Dolnje Kokave – za naselja Hlebče, Jakičevo, Hrustovo, Grm, Kukmaka
– Spodnja Dolina – za naselja Adamovo, Brankovo,
Podsmreka, Logarji, Kaplanovo, Stope, Knej
– Rute – za naselja Selo, Rupe, Dednik, Mohorje, Vrh,
Boštetje, Naredi, Bane, Zgonče
– Dvorska vas – za naselja Dvorska vas, Podkraj, Škrlovica
– Karlovica – za naselja Karlovica, Krkovo, Podkogelj,
Poznikovo, Plosovo, Žaga, Podžaga, Podstrmec, Borovec,
Brlog, Gorenje in Dolenje Kališče, Polzelo
– Rob – za naselja Rob, Gradišče, Bavdek, Tomažini,
Marinčki, Dolščaki, Podhojni hrib, Osredek, Centa, Mački,
Strletje, Uzmani, Krvava peč, Purkače, Sekirišče, Pečki,
Bukovec
– Rašica – za naselji Rašica, Podlog
– Veliki Osolnik – za naselja Veliki Osolnik, Laze, Škamevec, Srnjak
– Velika Slevica – za naselji Velika Slevica in Kot pri
Veliki Slevici
Vaški odbori:
– Male Lašče
– Lužarji.
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III. NALOGE ODBOROV

6. člen
Občani preko odborov uresničujejo svoje skupne potrebe in interese tako, da v sodelovanju z občinskimi organi:
– dajejo mnenja o zadevah lokalnega pomena,
– ugotavljajo potrebo po izvrševanju določenih aktivnosti lokalnega pomena,
– dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih
programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju,
– sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na svojem območju,
– sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
– sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode,
– sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč
za dela s področja gospodarskih javnih služb,
– dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
– dajejo predloge za ureditev in olepšanje kraja (zasaditev cvetlic, grmičevja, okrasnih dreves, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti itd.) in pri tem sodelujejo,
– dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov, izvozov, omejevanje
hitrosti itd.),
– predlagajo programe javnih del,
– sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihovega kraja,
– oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
– dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v kraju, za posege v
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
– seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev kraja na področju urejanja prostora in varstva okolja,
– sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
– spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem
obveščajo štab za civilno zaščito in sodelujejo pri nalogah s
področja zaščite in reševanja,
– dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je kraju dano na uporabo za
opravljanje njihovih nalog.
7. člen
Stališča, mnenja, pobude in predlogi odbora se posredujejo stalnim odborom pri občinskem svetu in občinskemu svetu
in niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni
občinski svet, župan in občinska uprava in jih ne zavezujejo.
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Mandat članov odborov traja do izteka mandata članov
občinskega sveta, v katerem so bili potrjeni.
9. člen
Število članov se določi na zboru občanov ob potrditvah v odbore. Določi se glede na število vključenih vasi v
posamezni odbor, tako, da so preko članov v odborih lahko
zastopani interesi vseh krajanov. Število članov v odboru ne
more biti manjše od tri in ne večje, kot je število vasi v
posameznem odboru.
Sklep zbora občanov o številu članov odbora je sestavni del tega odloka.
10. člen
Odbori imajo predsednika, ki ga izvolijo izmed svojih
članov.
Predsednik predstavlja in zastopa odbor, posreduje
sklepe odbora, skrbi in odgovarja za posredovanje odločitev
odbora, poroča zboru občanov o svojem delu in opravlja
druge naloge, ki mu jih poverijo organi Občine Velike Lašče.
V. NAČIN DELA ODBOROV
11. člen
Odbor dela in sprejema svoja stališča na seji, na kateri
je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.
12. člen
Prvo sejo vaškega odbora skliče župan ali po njegovem
pooblastilu podžupan ali svetnik občinskega sveta.
13. člen
O poteku seje odbora se piše zapisnik, ki obsega
glavne podatke o delu na seji, zlasti pa podatke o udeležbi
na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o posameznih predlogih in sklepih, ki so bili sprejeti.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Spremembe in dopolnitve odloka se sprejemajo po
enakem postopku, ki je določen za sprejem odloka.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2906
Velike Lašče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

IV. PREDLAGANJE IN POTRDITEV ČLANOV ODBOROV
8. člen
Člane odborov potrjujejo in razrešujejo občani na zborih občanov, ki jih v skladu s statutom občine skliče župan
za območje posameznega odbora. Občani odločajo o potrditvi ali razrešitvi člana odbora z večino glasov vseh navzočih
na zboru občanov.

4758.

Odlok o izdajanju občinskega glasila

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list
RS, št. 18/94) in na podlagi 16. člena statuta Občine Velike
Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine
Velike Lašče na 13. redni seji dne 16. 11. 2000 sprejel
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ODLOK
o izdajanju občinskega glasila
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Velike Lašče (v nadaljnjem besedilu: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: TROBLA – GLASILO OBČINE VELIKE
LAŠČE.
3. člen
Izdajatelj javnega glasila je Občina Velike Lašče s sedežem Velike Lašče 15, 1315 Velike Lašče.
4. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku v nakladi števila gospodinjstev v občini, praviloma sedemkrat letno, lahko pa
izide tudi kot dvojna ali izredna številka.
Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva
v občini.
5. člen
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v Občini Velike Lašče, in
sicer o:
– aktivnostih Občine Velike Lašče in njenih organov,
javnih zavodov, javnih podjetij in drugih organizacij;
– dogodkih in dosežkih v občini;
– delovanju strank, društev, klubov;
– gospodarjenju in drugih dogodkih v podjetjih in ustanovah;
– socialni politiki, zdravstvu, zaposlovanju, izobraževanju;
– življenju na kulturnem, športnem in drugih področjih;
– predstavljanju pomembnih dogodkov in osebnosti iz
naše preteklosti ipd.
II. IZDAJATELJSKI SVET
6. člen
Glasilo ima izdajateljski svet, ki ga sestavlja po en predstavnik političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu. Člane izdajateljskega sveta imenuje občinski svet za
mandatno dobo, ki je enaka mandatni dobi članov Občinskega sveta.
Po funkciji je član izdajateljskega sveta tudi župan.
7. člen
Izdajateljski svet ima naslednje pristojnosti:
– vodi razpisni postopek za izbiro odgovornega
urednika,
– obravnava in sprejema programsko zasnovo glasila,
– spremlja uresničevanje programske zasnove,
– določa obvezne vsebine in obvezni obseg glasila,
– potrjuje finančni načrt glasila,
– poroča občinskemu svetu najmanj enkrat letno ali na
njegovo zahtevo,
– predlaga občinskemu svetu imenovanje odgovornega urednika in razrešitev odgovornega urednika ali posameznega člana uredniškega odbora.
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III. UREDNIŠKI ODBOR

8. člen
Glasilo ureja štiričlanski uredniški odbor.
Enega člana uredniškega odbora imenuje župan, Občinski svet imenuje v uredniški odbor enega člana, dva
člana pa odgovorni urednik.
Mandatna doba članov uredniškega odbora je enaka
mandatni dobi članov občinskega sveta.
9. člen
Uredniški odbor ima naslednje naloge:
– skrbi za spoštovanje zakona o javnih glasilih,
– oblikuje programsko zasnovo glasila,
– uresničuje programsko zasnovo glasila,
– zagotavlja redno izhajanje glasila
– oblikuje mrežo stalnih in občasnih dopisnikov v vseh
krajih občine,
– trži prostor za ekonomsko propagandna sporočila,
– določa vsebino, ureja in pripravlja besedila za vsako
posamezno številko,
– odloča o uvrstitvi prispevkov, ki utegnejo biti skladno
z zakonom o javnih glasilih, spornih za objavo,
– lahko zaradi različnih vzrokov predlaga avtorju skrajšanje članka ali to opravi sam.
10. člen
Posamezen član uredniškega odbora lahko:
– odstopi sam
– ga na pobudo odgovornega urednika ali izdajateljskega sveta razreši občinski svet.
IV. ODGOVORNI UREDNIK
11. člen
Odgovornega urednika se izbira na podlagi javnega
razpisa, ki je objavljen v občinskem glasilu.
Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog izdajateljskega sveta.
Mandatna doba odgovornega urednika je enaka mandatni dobi članov občinskega sveta.
Odgovorni urednik ne more biti predsednik politične
stranke ali liste na lokalnem nivoju.
12. člen
Odgovorni urednik:
– imenuje dva člana uredniškega odbora,
– vodi uredniški odbor,
– odgovarja za uresničevanje uredniške politike,
– opravlja uredniško delo ter sodeluje pri oblikovanju
posamezne številke glasila,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika reklamnih in drugih sporočil,
– skrbi za uresničevanje sklepov in pobud občinskega
sveta in župana glede glasila,
– zagotavlja zastopanje različnih interesov,
– zagotavlja spoštovanje zakona o javnih glasilih,
– zagotavlja objektivno poročanje,
– zagotavlja rabo slovenskega knjižnega jezika,
– na podlagi prejetih ponudb predlaga županu podpis
pogodb z lektorjem, grafičnim in drugimi izvajalci,
– sodeluje z županom izdajateljskim svetom in občinsko upravo,
– predlaga uredniškemu odboru teme in avtorje za posamezno številko,
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– z uredniškim odborom se opredeljuje o prispevkih,
katerih objava bi utegnila biti sporna glede na določila zakona o javnih glasilih,
– pripravi poročilo za posamezno številko, v katerem
predloži:
– predlog za izplačilo sejnin članom uredniškega odbora in honorarja odgovornega urednika, stroškov lektoriranja in oblikovanja v skladu s podpisanimi pogodbami ter
morebitnih drugih materialnih stroškov,
– podatke, na podlagi katerih občinska uprava izstavi
račune za objavljene reklame in druga sporočila, ki se zaračunavajo po ceniku.
13. člen
Odgovorni urednik je odgovoren za vsako objavljeno
informacijo, če zakon o javnih glasilih ne določa drugače.
Za svoje delo in delo uredniškega odbora je odgovoren
občinskemu svetu.
14. člen
Občinski svet lahko na predlog izdajateljskega sveta
razreši odgovornega urednika, in sicer:
– če ne izvaja programske in vsebinske zasnove,
– če ne sodeluje z uredniškim odborom in izdajateljskim svetom ter ne spoštuje njunih predlogov, mnenj in
pobud,
– če daje prednost katerikoli skupini občanov,
– če ne spoštuje določil zakona o javnih glasilih in tega
odloka,
– na lastno utemeljeno zahtevo.
V. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA
15. člen
Viri financiranja so:
– proračunska sredstva na podlagi finančnega načrta
glasila, ki ga za posamezno proračunsko leto potrdi izdajateljski svet,
– prihodki od reklam in drugih sporočil in vsebin, ki se
lahko tržijo,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
16. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo
za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave,
– materialne stroške uredništva,
– izplačila sejnin članom uredniškega odbora, honorarja glavnega urednika,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
17. člen
Odredbodajalec finančnega poslovanja v okviru planiranih proračunskih sredstev je župan.
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VI. OBJAVA PRISPEVKOV V ČASU VOLILNE KAMPANJE
18. člen
Vse stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na
volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon,
na voljo enak brezplačen prostor, ki ga glede na število
strani glasila ter število strank na predlog uredniškega odbora določi izdajateljski svet.
19. člen
Če stranka, lista oziroma kandidat v času volilne kampanje želi objaviti dodatna besedila, se ta zaračunavajo po
veljavnem ceniku, uvrščena pa so na straneh plačanih objav.
VII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Občinski svet mora v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka imenovati izdajateljski svet.
Izdajateljski svet v 30 dneh po svojem imenovanju izvede javni razpis za izbiro glavnega urednika glasila.
V 30 dneh po izbiri odgovornega urednika župan, občinski svet in odgovorni urednik imenujejo vsak po enega
člana v uredniški odbor.
21. člen
Glasilo je vpisano v evidenco javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo RS pod številko 1334/28. 7. 1997.
22. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu.
Št. 2905
Velike Lašče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

4759.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike
Lašče v letu 2001

Na podlagi 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 18/84 in 33/89) v zvezi s 56. členom
zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
18. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 80/98) in 16. člena statuta Občine
Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet
občine Velike Lašče na 13. redni seji dne 16. 11. 2000
sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike
Lašče v letu 2001
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Velike Lašče znaša
0,22 tolarja.
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II
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi
dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 2883
Velike Lašče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

4760.

Sklep o imenovanju podžupanje Občine Velike
Lašče

Na podlagi 33.a člena zakona o lokalni samoupravi in
34. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št.
15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 13. redni
seji 16. 11. 2000 sprejel

SKLEP
I
Sklep o imenovanju Tatjane Devjak, stanujoče Velike
Lašče 77a, za podžupanjo Občine Velike Lašče, ki ga je
Občinski svet sprejel na 2. redni seji 12. februarja 1999 se
dopolni z naslednjim besedilom:
Podžupanja Tatjana Devjak bo v primeru predčasnega
prenehanja mandata župana opravljala funkcijo župana v
času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana.
II
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z
dnem objave.
Št. 2882
Velike Lašče, dne 16. novembra 2000.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

Št.
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Proračun Občine Vojnik za leto 2000 znaša: v SIT
I. Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Prihodki:
– prihodki za primerno porabo
– prihodki za druge naloge
prihodki skupaj
2. Odhodki
3. Primanjklaj (1–2)
II. Račun finančnih terjatev in naložb
1. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev
2. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev
razlika 1–2
III. Račun financiranja
1. Zadolževanje
2. Odplačila dolgoročnih kreditov
skupaj 1+2

526,084.000
254,700.000
780,784.000
837,058.000
–56,274.000

56,774.000
–
56,774.000
–
500.000
500.000

Povzetek: I. + II. + III.

–

2. člen
3. člen odloka se dopolni in glasi:
Župan Občine je pooblaščen, da skladno z določili
pozitivne zakonodaje odloči o dokončni višini sredstev za
posamezni funkcionalni namen, kar mora biti usklajeno z
razpoložljivimi viri proračunskih sredstev, ki jih bo Občina
Vojnik prejela do konca proračunskega leta 2000.
3. člen
Spremeni se 11. člen, ki glasi:
»Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po
strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je priloga k temu odloku.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2000.
Št. 1758/11-2000/7
Vojnik, dne 15. novembra 2000.

VOJNIK
4761.

Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

Odlok o spremembah odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2000

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 80/94, 56/97 in 56/98) zakon o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99), zakona o izvrševanju proračuna
RS za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00 in statuta Občine
Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) ter odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2000 je Občinski svet občine Vojnik
na 18. redni seji dne 15. 11. 2000 sprejel

ODLOK
o spremembah odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2000
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2000, se
spremeni 2. člen tako da glasi:

4762.

Program priprave sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
2000 in srednjeročnega družbenega plana
Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta
1990 za območje Občine Vojnik – prostorski
plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 1999

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju prostora v
prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in
Uradni list RS, št. 71/93) in 12. člena statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na
18. seji dne 22. 11. 2000 sprejel
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PROGRAM PRIPRAVE
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega
družbenega plana Občine Celje za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine
Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen
v letu 1999
(v nadaljevanju: sestavine prostorskega plana Občine
Vojnik; v nadaljevanju PPOV)
1. člen
1. Predmet in cilji sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in
obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PPOV, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev PPOV, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo
pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave
PPOV ter sredstva potrebna za njihovo pripravo. Ta program
določa nosilca strokovnih aktivnosti priprave PPOV ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
2. člen
2. Vsebina in obseg sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvleček iz zakona o urejanju prostora (Uradni list
SRS, št. 18/84 in 15/98, v nadaljevanju: Zupr), navodila o
vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS št.
20/85), v nadaljevanju NPA, zakona o urejanju naselij in
drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84,
37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93 in
71/93; v nadaljevanju: ZUNDPP).
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih
sestavin PPOV se pripravijo s smiselnim upoštevanjem 25.
in 39. člena NPA.
3. člen
3. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv se določi organizacija, ki
bo izbrana z neposrednim naročilom (69. člen ZUNDPP);
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se
določi:
– župan Občine Vojnik oziroma njegov pooblaščeni
predstavnik;
– odbor za urejanje prostora in varstvo okolja ter komunalo.
4. člen
3. Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskega planskega akta so:
– Republika Slovenija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za okolje in prostor,
Ministrstvo za kulturo,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Ministrstvo za promet in zveze,
Ministrstvo za obrambo;
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– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v
Celju, Glavni trg 1, 3001 Celje;
– Energetika Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva
ulica 1, 3000 Celje;
– Pošta Slovenije, d.o.o. Poslovna enota Celje, Krekov trg 9, 3000 Celje;
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje;
– NIVO, vodno gospodarstvo, Celje d.o.o. Lava 11,
3000 Celje;
– Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, Lava 2a,
Celje;
– Eles Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana;
– Zavod za gozdove, Območna enota Celje, Ljubljanska 11, 3000 Celje;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava
za obrambo Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje;
– Geoplin d.o.o. Ljubljana, Slovenska plinska družba,
Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana;
– Javne naprave, javno podjetje, d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje;
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d. Celje, Vrunčeva 20, 3000 Celje;
– Voc Celje, vzdrževanje in obnova cest d.d., Lava 42,
3000 Celje.
5. člen
Opomba: Terminski plan bo sprejet naknadno.
6. člen
6. Sredstva
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PPOV se
zagotovijo v občinskem proračunu. Za pripravo strokovnih
podlag in drugih strokovnih gradiv predvidevamo sofinanciranje s strani republiških organov in organizacij.
7. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev začne
veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 34-10/2000-15
Vojnik, dne 29. novembra 2000.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.

VRANSKO
4763.

Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 12/96) je Občinski svet občine Vransko na
19. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o povišanju cen programov predšolske vzgoje
v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko
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Št.

I
Cene programov v JZ OŠ Vransko, OE vrtci Vransko se
zvišajo za 12% in znašajo mesečno:
SIT

1. dnevni program (6–9 ur in vsi obroki prehrane)
– za otroke v oddelkih prvega starostnega
obdobja
50.067
– za otroke v oddelkih drugega starostnega
obdobja
45.275
2. poldnevni program (4–6 ur)
a) poldnevni program (zajtrk, kosilo)
40.340
II
Cene programov iz I. točke se uporabljajo za izračun
plačila staršev in za občino za otroka, vključenega v izbran
program predšolske vzgoje od 1. 12. 2000 dalje.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022/02/2000
Vransko, dne 26. oktobra 2000.

4765.
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Sklep o sofinanciranju preplastitve javne poti
992 500 Prapreče–Merinca v letu 2000

Na podlagi statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št.
24/99) in 3. člena odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih cest, lokalnih cest in javnih poti
(Uradni list RS, št. 93/99) je Občinski svet občine Vransko
na 19. redni seji dne 28. 9. 2000 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju preplastitve javne poti 992 500
Prapreče–Merinca v letu 2000
1
Delež sofinanciranja uporabnikov ceste Prapreče–Merinca znaša 4,883.370,90 SIT.
2
Navedena sredstva so uporabniki dolžni nakazati na
račun Občine Vransko pred končanjem investicijskih del.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 344-04/11-00
Vransko, dne 28. septembra 2000.

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

4764.

Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Rada
Jermana

4766.
Na podlagi 7. člena statuta Občine Vransko (Uradni list
RS, št. 24/99) in odloka o proračunu Občine Vransko za
leto 2000 (Uradni list RS, št. 21/00) je Občinski svet občine Vransko na 19. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o sofinanciranju izgradnje vodovoda Rada
Jermana
1
Občina Vransko bo sofinancirala izgradnjo vodovoda
Rada Jermana , Zahomce 12, 3305 Vransko, v višini
300.000 SIT, v skladu z možnostjo proračuna Občine Vransko za leto 2000 in leto 2001.
2
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu RS.
Št. 352-05/03-00
Vransko, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

Sklep o prioriteti preplastitve JP 992 500
Prapreče–Merinca

Na podlagi odloka o proračunu Občine Vransko za leto
2000 (Uradni list RS, št. 21/00) je Občinski svet občine
Vransko na 19. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel

SKLEP
o prioriteti preplastitve JP 992 500 Prapreče–
Merinca
1
Preplastitev javne poti JP 992 500 Prapreče–Merinca
ima v skladu z odlokom o proračunu Občine Vransko za leto
2000 (Uradni list RS, št. 21/00) prioriteto pri izvajanju programa izgradnje komunalne infrastrukture.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
RS.
Št. 344-04/11-00
Vransko, dne 26. oktobra 2000.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
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MINISTRSTVA
4767.

Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg
mleka in mlečnih izdelkov

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o tržno informacijskem sistemu za trg mleka in
mlečnih izdelkov
1. člen
Mlekarne, ki letno odkupijo več kot 5.000 ton mleka,
vsak teden do srede do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) cene, brez DDV ter količine za v
predhodnem tednu prodane mlečne izdelke v Republiki Sloveniji, ki so navedeni na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni
del te odredbe.
Mlekarne iz prejšnjega odstavka morajo do 10. v tekočem mesecu za pretekli mesec posredovati agenciji podatke o količinah odkupljenega mleka, o povprečni vsebnosti
maščobe in beljakovin, o številu mikroorganizmov in somatskih celic, ter o odkupnih cenah mleka, brez DDV, na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del te odredbe.
Mlekarne posredujejo podatke iz tega člena preko interneta.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. januarja 2001.
Št. 321-173/00
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.
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Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg
govejega mesa

Na podlagi drugega odstavka 117. člena zakona o
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ODREDBO
o tržno informacijskem sistemu za trg govejega
mesa
1. člen
Za reprezentativni trg govejega mesa se štejejo klavnice, ki letno zakoljejo več kot 4.000 glav govedi starejših od
6 mesecev.
Klavnice iz prejšnjega odstavka vsak teden do srede
do 12. ure posredujejo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja cene in količine govejih klavnih
trupov oziroma polovic iz predhodnega tedna.
Cene iz prejšnjega odstavka so cene, ki jih klavnice
plačajo dobavitelju goveda v SIT/100 kg klavne mase, brez
DDV, in sicer za trupe oziroma polovice, ki so ocenjeni in
razvrščeni v kategorije in razrede, navedene na obrazcu iz
priloge, ki je sestavni del te odredbe. V cene se ne smejo
vključiti premije oziroma druge podpore, ki jih klavnica uveljavlja za dobavitelje.
Pri izračunu cene se upošteva masa ohlajenih trupov
oziroma polovic, ki je enaka masi toplih trupov oziroma
polovic zmanjšana za 2%. Trupi oziroma polovice morajo biti
obdelani v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje in razvrščanje govejih trupov in polovic na klavni liniji.
Klavnice posredujejo podatke iz tega člena preko interneta.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-174/00
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.
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BANKA SLOVENIJE
4769.

Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz

Na podlagi prvega odstavka 6. točke v zvezi s 3. točko
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99) in na podlagi 23. člena zakona o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja guverner Banke Slovenije

SKLEP
o določitvi premije za nakup pravice
do nakupa deviz
1
Premija za nakup pravice do nakupa deviz iz 3. točke
sklepa o načinu in pogojih, pod katerimi nerezident kupuje
vrednostne papirje v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
50/99 in 37/00) v prvem četrtletju 2001 znaša 0,2% višine
kupljenih pravic.
2
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 6. decembra 2000.
Guverner
Banke Slovenije
dr. France Arhar l. r.

Na podlagi 55. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93 in 84/98) dajem

POPRAVEK
sklepa o ustanovitvi in načinu dela Arhivske
komisije

Popravek
V sklepu o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi
zdravil na liste, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1064430/00 z dne 21. 11. 2000, se pri tabeli na strani 11201,
pod oznako “Lista” vprašaji popravijo z oznako puščica
usmerjena v desno.
Uredništvo
–

V sklepu o ustanovitvi in načinu dela Arhivske komisije
(Uradni list RS, št. 97/00) se v prvi alinei 2. člena beseda
“podlagi” nadomesti z besedo “predlog”.
Št. 633-07/2000-1
Ljubljana, dne 27. novembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Verica Trstenjak l. r.
Generalna sekretarka

–

Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi

pogojih
PUP
Popravek
1 zaodloka
del območja
o prostorskih
Občine ureditvenih
Žalec z oznako

Popravek
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 1, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 95-4565/99 z dne 25. 11. 1999, je v
12. členu v devetem odstavku, ki ima naslov “Gradnja pomožnih objektov” v prvem stavku izpadlo besedilo v oklepaju, ki glasi: “razen čebelnjakov, ki jih je možno postavljati
tudi na drugem območju kmetijskih zemljišč”.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.
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VSEBINA

MINISTRSTVA
4694. Odredba o obveznih sestavinah sporočila o
predhodni prijavi cen komunalnih storitev
4695. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Ljubno
4696. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Željne-Laze
4697. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske
enote Bohor
4698. Odredba o izobraževalnem progamu za odrasle Slovenščina za tujce
4699. Odredba o smeri izobrazbe učiteljev in drugih
strokovnih delavcev v izobraževalnem programu
za odrasle Slovenščina za tujce
4700. Odredba o homologiranju mehanskih naprav za
spenjanje med seboj povezanih cestnih vozil (št.
55.01)
4701. Odredba o homologiranju vozil glede na emisijo onesnaževanja v izpušnih plinih motorjev v odvisnosti od vrste goriva (št. 83.05)
4767. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg
mleka in mlečnih izdelkov
4768. Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg
govejega mesa
4702. Pravilnik o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji
izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi
4703. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
4704. Pravilnik o geodetski izkaznici, postopku za njeno izdajo in načinu uporabe
4705. Pravilnik o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov
4706. Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za arheološka raziskovanja
4707. Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih
pogojih za izvajanje javne službe na področju
varstva kulturne dediščine
4708. Pravilnik o podeljevanju naziva primarij
4709. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
preskušanja zdravil iz kontrole kakovosti zdravil
4710. Spremembe in dopolnitve sodnega reda

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
11625
11625
11626
11626
11627

4714. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo,
razsip, razbitje, okvara)
4715. Spremembe in dopolnitve statuta Zdravniške
zbornice Slovenije
4716. Spremembi pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
4717. Spremembe in dopolnitve pravil igre na srečo
“Petica“
4718. Dodatek k pravilom igre na srečo “Petica“
4719. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen
na drobno na območju Slovenije za november
2000

11667
11667
11667
11668
11669
11669

OBČINE
11627
11627
11632
11726

LJUBLJANA
4720. Odlok o merilih za določanje dežurstev prodajaln
4721. Sklep o cenah za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda
4722. Sklep o cenah za posamezne tarifne skupine
plina
4723. Sklep o cenah prevoza potnikov v mestnem prometu

11670
11671
11671
11672

11728

BLED
4724. Odlok o prometnem režimu in obalnem redu na
območju Bleda (prečiščeno besedilo)
11672

11635

ČRNA NA KOROŠKEM
4725. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav
ter drugih posegov v prostor, za katera ni potrebno lokacijsko dovoljenje oziroma gradbeno dovoljenje na območju Občine Črna na Koroškem 11674
4726. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
11677

11638
11638
11640
11641
11642
11643
11644
11645

USTAVNO SODIŠČE
4711. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 40.
člena zakona o azilu
11660
4712. Odločba o razveljavitvi nekaterih določb zakona
o Radioteleviziji Slovenije
11661

ČRNOMELJ
4727. Sklep Občinskega sveta občine Črnomelj

11678

DIVAČA
4728. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Divača za leto 2000
11679
4729. Odlok o porabi proračunske rezerve
11679
4730. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača za leto 2001
11679
GRAD
4731. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila
Občine Grad
11680

BANKA SLOVENIJE

IDRIJA
4732. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do
sprejetja proračuna Občine Idrija za leto 2001 11681

4713. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun
v bančno okolje v obdobju od 11. do 17. 12.
2000
11664
4769. Sklep o določitvi premije za nakup pravice do
nakupa deviz
11730

JESENICE
4733. Pravilnik za vrednotenje programov ljubiteljskih
kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz proračuna Občine
Jesenice
11681
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KOZJE
4734. Odlok o ustanovitvi Zavoda za razvoj Občine
Kozje
11683
4735. Sprememba in dopolnitev meril za določanje dežurstev prodajaln na območju Občine Kozje
11685

4751. Sklep o vrednosti elementov za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš, stanovanj in drugih nepremičnin in o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene, s katerim se določi korist za stavbno zemljišče
11714

KRANJ
4736. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj
11685
4737. Odlok o oskrbi s pitno vodo, odvajanju in
čiščenju komunalnih odpadnih voda ter
padavinskih voda na območju Mestne občine
Kranj
11698
4738. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini
Kranj za leto 2001
11706

TABOR
4752. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko – Tabor
11715
4753. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2001
11715
4754. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001
11716

LENART
4739. Spremembe statuta Občine Lenart

11707

LOŠKI POTOK
4740. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2000
11707
4741. Sklep o neplačevanju nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča za pravne osebe, samostojne podjetnike in obrtnike za leto 2000
11707
MORAVSKE TOPLICE
4742. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2000
11707
4743. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v
Občini Moravske Toplice
11708
4744. Pravilnik o merilih za določanje obratovalnega
časa prodajaln na območju Občine Moravske
Toplice
11709
SLOVENSKE KONJICE
4745. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine
Slovenske Konjice za leto 2000
4746. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve
za zagotovitev sredstev za odpravo posledic suše in toče v letu 2000
4747. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 /
dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana
razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Slovenske Konjice – v letu 2001
4748. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4749. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
4750. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2001

11710
11711

11711
11714
11714

TIŠINA
4755. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča
11716
VELIKE LAŠČE
4756. Odlok o spremembi odloka proračuna občine
Velike Lašče za leto 2000
4657. Odlok o vaških, krajevnih in trških odborih
4758. Odlok o izdajanju občinskega glasila
4759. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Velike Lašče v letu 2001
4760. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Velike
Lašče

11722
11723

VOJNIK
4761. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2000
11723
4762. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in
srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za
območje Občine Vojnik – prostorski plan Občine Vojnik dopolnjen v letu 1999
11723
VRANSKO
4763. Sklep o povišanju cen programov predšolske
vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE vrtec Vransko
4764. Sklep o sofinanciranju izgradnje vodovoda Rada Jermana
4765. Sklep o sofinanciranju preplastitve javne poti
992 500 Prapreče–Merinca v letu 2000
4766. Sklep o prioriteti preplastitve JP 992 500 Prapreče–Merinca
–
–
–

11714

11719
11719
11720

11724
11725
11725
11725

POPRAVKI
Popravek sklepa o ustanovitvi in načinu dela Arhivske komisije
11730
Popravek sklepa o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
11730
Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 1 11730
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